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Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Соцјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОД-

НАТА ОДБРАНА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за народната одбрана, што го усвоји Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 24 март 1965 година. 

П. Р. бр 234 
26 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за народната од-
брана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55, 14/57 и 
44/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 22/64) се усо-
гласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и во него се вршат измени 
и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

НАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Во Законот за народната одбрана членот 1 се 

менува и гласи: 
„За да се подготви и обезбеди народната одбра-

на, со ОВОЈ закон се пропишуваат начинот и условите 
на организирањето и мобилизацијата на сите распо-
ложиви човечки и материјални сили на Југослави-
ја, правата, должностите и одговорностите на гра-
ѓаните и работните и други организации, и се опре-
делуваат органите што се грижат за подготвување, 
преземање и извршување на одлуките и мерките од 
интерес за народната одбрана." 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Секој југословенска државјанин, општествено-

-политичка заедница и работна или друга органи-
зација имаат право и должност да ја штитат и бра-
нат независноста и територијалната целокупност на 
Југославија и за таа цел да ги извршуваат обврс-
ките и мерките во врска со народната одбрана опре-
делени со овој закон или со друг сојузен закон, ка -
ко и со прописите донесени врз основа на тие за-
кони." 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„За потребите на народната одбрана можат да 

се користат определени средства на општествено-
-политичките заедници и работните и други органи-
зации, како и средства во сопственост на граѓани, 
на начинот и под условите што се определени со 
овој закон. 

За да се обезбедат интересите на народната од-
брана може привремено да ое забрани располага-
њето со определени општествени средства од стра-
на на општествено-политичките заедници и работ-
ните организации, на начинот и под условите што 
се определени со овој закон." 

Член 4 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Југославија може да се наоѓа во мирновреме-

на состојба или во воена состојба. 
Во мирновремената состојба се врши подготву-

вање на човечките и материјалните сили за народна 
одбрана и се преземаат мерки за остварување на 
полна готовност на земјата за одбрана односно за 
извршување на меѓународните обврски, а во слу-
ча ј на непосредна воена опасност се преземаат за-
силени мерки на приправност за одбрана на земјата 
и за евентуален премин во воена состојба." 

Член 5 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Премин од мирновремена состојба во воена 

состојба се врши во случај на вооружен напад на 
земјата или во случај на потреба од непосредно из-
вршување определени обврски на Југославија пред-
видени со Повелбата на Обединетите нации или со 
други меѓународни договори склучени во соглас-
ност со таа повелба. 

Воена состојба може да биде прогласена и во 
случај на непосредна воена опасност. 

Воената состојба ја прогласува Сојузната скуп-
штина, а ако Сојузната скупштина не е во можност 
'та се состане — воената состојба ја прогласува 
Претседателот на Републиката." 

Член 6 
Чл. 6 и 7 се бришат. 

Член 7 
Во членот 8 зборовите: „установи, стопански и 

општествени организации," се заменуваат со збо-
ровите: „работните и други организации,". 

Член 8 
Во членот 10 став 1 точ, 1 и 2 се менуваат и 

гласат: 
,Д) ги утврдува основите на плановите и на 

подготвителните мерки за одбрана на земјата; 
2) прогласува делумна или општа мобилиза-

ција,". 
Точката 3 се брише. 
Досегашните точ. 4 и 5 стануваат точ. 3 и 4. 

Член 9 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет се грижи за извр-

шувањето на мерките во врска со народната од-
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брана и за работата на државните органи и работ-
ните и други организации во поглед на спроведу-
вањето на тие мерки, и им издава упатства на орга-
ните на управата во врска со нивната работа и во 
извршувањето на заклучоците и насоките на Сове-
тот за народната одбрана. 

Сојузниот извршен совет може да го овласти 
државниот секретар за народна одбрана да се гри-
жи за извршувањето на одделни работи од ставот 
1 на овој член." 

Член 10 
Во членот 13 ставот 2 се менува и гласи: 
„Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност Советот за народна одбрана донесува з а к л у -
чоци и насоки. Заклучоците и насоките на Сове-
тот за народна одбрана ги спроведуваат во гра-
ниците на својот делокруг државните органи, ра-
ботните и други организации. За спроведувањето на 
тие заклучоци и насоки се одговорни старешините 
на државните органи, а во работните и други орга-
низации — лицата кои според одредбите на статутот 
ја претставуваат организацијата." 

Член 11 
Членот 14 се менува и гласи: 
„Членовите на Советот за народна одбрана, на 

предлог од Претседателот на Републиката, ги име-
нува и ги разрешува Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина. 

Претседателот на Републиката е претседател на 
Советот за народна одбрана." 

Член 12 
Чл. 16, 17 и 18 се бришат. 

Член 13 
Во членот 20 точката 3 се брише, а точ. 4 и 5 

стануваат точ. 3 и 4. 
По ставот 1 се додаваат три нови става, кои 

гласат: 
„Државниот секретаријат за народна одбрана ги 

врши стручните работи за Советот за народна од-
брана, подготвува материјали за работата на Сове-
тот, се грижи за спроведувањето на заклучоците и 
насоките на Советот и врши други работи што ќе 
му ги довери Советот. 

Државниот секретаријат за народна одбрана и 
надлежните воени органи имаат право во работите 
од областа на народната одбрана да општат непо-
средно со покраинските, околиските односно оп-
штинските органи на управата за народна одбрана 
кога е тоа потребно заради итно извршување на оп-
ределена работа или заради прибавување податоци. 

Државниот секретар за народна одбрана: 
1) им издава на органите на управата во репуб-

ликата задолжителни инструкции за спроведување 
на прописите што се однесуваат на народната од-
брана и го врши правото на надзор над работата 
на тие органи, а во работите на воената обврска и 
воената мобилизација и на организацијата на тери-
торијалната одбрана им издава наредби и задол-
жителни инструкции на општинските органи на 
управата за народна одбрана; 

2) го запира извршувањето на општите акти на 
органите на управата во републиката од областа на 
народната одбрана, што се во спротивност со соју-
зен закон или со други сојузни прописи донесени 
врз основа на закон." 

Член 14 
Членот 21 се менува и гласи: 
„За извршувањето на определени работи од об-

ласта на народната одбрана во републиката и по-
краината се грижат собранието и извршниот совет 
на републиката односно н,а покраината. 

За извршувањето на определени работи од об-
ласта на народната одбрана во општината и околи-
јата се грижи собранието на општината односно на 
околијата. 

Собранијата на општините и околиите им да-
ваат помош на воените органи при вршењето на 
нивните задачи." 

Член 15 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Заради раководење со подготовките за одбрана 

на земјата и грижи за непосредното извршување 
на определени работи и мерки во областа на народ-
ната одбрана, собранијата на републиките, покраи-
ните, околиите и општините формираат совет за 
народна одбрана. 

Советот за народна одбрана има претседател, 
определен број членови и секретар. 

Претседател на советот за народна одбрана во 
републиката и покраината е претседателот на из-
вршниот совет, а во околијата или општината — 
претседателот на околиското односно општинското 
собрание 

Членовите на советот за народна одбрана ги 
именува републичкиот, покраинскиот, околискиот 
односно општинскиот собор од редовите на своите 
членови и други лица. 

Во соретот за народната одбрана влегуваат како 
членови и воени лица кои, на предлог од надлеж-
ните воени органи ги именуваат соборите од ставот 
4 на овој член. 

Секретар на советот за народна одбрана е 
старешината на органот на управата за народна од-
брана." 

Член 16 
Членот 23 се менува и гласи: 
„Заклучоците и насоките на републичкиот, по-

краинскиот, околискиот или општинскиот совет за 
народна одбрана ги спроведуваат, во границите 
на својот делокруг, државните органи и работните 
и други организации." 

Член 17 
Членот 24 се брише. 

Член 18 
Членот 25 се менува и гласи: 
„За непосредно вршење на управните и струч-

ните работи во областа на народната одбрана, опре-
делени со овој закон и други прописи, како и за из-
вршување на заклучоците и насоките на советот 
за народна одбрана, републиката, покраината, око-
лијата и општината формираат свои органи на уп-
равата за народна одбрана. 

Органите на управата за народна одбрана се 
и стручни органи на советот за народна одбрана во 
републиката, покраината, околијата и општината. 

Републичките, покраинските, околиските и оп-
штинските органи на управата за народна одбрана 
им даваат помош на другите органи и организации 
во работата на подготовките за одбрана на земјата 
и вршат инспекциски работи во врска со тие под-
готовки. 

Општинските органи на управата за народна 
одбрана вршат и определени работи во врска со из-
вршувањето на воената или материјалната обврска 
и воената мобилизација, како и други работи што 
со овој закон и со прописите донесени врз основа 
на овој закон им се ставени во надлежност." 

Државниот секретар за народна одбрана може 
да упати воени лица на работа во органите на уп-
равата за народна одбрана, во спогодба со над-
лежниот орган на соодветната општествено-поли-
тичка заедница " 

Член 19 
Во членот 26 зборот: „одборот" се заменува со 

зборот: „советот". 
Член 20 

Во членот 27 став 1 зборот: „стопански" се за-
менува со зборот: „работни". 

Во ставот 2 зборовите: „народната република" 
се заменуваат со зборот' ,,републиката". 

Член 21 
Чл. 28 до 31 се бришат. 
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Член 22 
Називот на главата III се менува и гласи: 
„Обврските на државните органи и работните и 

други организации во врска со народната одбрана". 
Член 23 

Во членот 32 зборовите: „Народните одбори" се 
заменува-ат со зборот: „Собранијата". 

Член 24 
Членот 34 се менува и гласи: 
„Органите на управувањето во работните ор-

ганизации што користат железнички и други пре-
возни средства, пловни објекти, воздухоплови, мо-
торни возила, како и железнички, лучки и аеро-
дромски постројки и објекти, се должни на тие 
средства, постројки и објекти да извршат опреде-
лени приспособување за потребите на народната 
одбрана. 

Обврската од ставот 1 на овој член се однесува 
и на сопствениците на моторни возила и пловни 
објекти. 

Трошоците настанати поради извршено приспо-
собување на средствата, постројките и објектите 
од ст. 1 и 2 на овој член за потребите на народната 
одбрана се исплатуваат од средствата на федера-
цијата. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од држав-
ниот секретар за народна одбрана, пропишува кои 
приспособување на средствата, постројките и објек-
тите ќе се вршат за потребите на народната одбра-
на и начинот за исплатување на трошоците од 
ставот 3 на овој член." 

Член 25 
Во членот 35 став 1 зборовите: „приправна, мо-

билна и" се бришат. 
Член 26 

Членот 36 се брише 
Член 27 

Членот 37 се менува и гласи: 
„СОЈУЗНИОТ извршен совет може, на предлог од 

државниот секретар за народна одбрана, покрај 
претпријатијата што произведуваат за определени 
воени потреби, да обврзе и други претпријатија да 
произведуваат определени предмети за потребите 
на народната одбрана. Условите за производство и 
надоместокот за евентуални загуби што би наста-
нале за претпријатието поради извршувањето на 
таа обврска се утврдуваат со договор помеѓу прет-
пријатието и Државниот секретаријат за народна 
одбрана." 

Член 28 
Членот 38 се брише. 

Член 29 
Во членот 39 став 1 зборовите: „приправна, мо-

билна и" се бришат, а зборот: „редовна" се замену-
ва со зборот: „мирновремена". 

Член 30 
Во членот 40 зборовите: „приправна, мобилна и" 

се бришат. 

Член 31 
Во членот 41 став 3 зборовите: „приправна, мо-

билна и'' се бришат. 
Член 32 

По членот 41 се додаваат четири нови члена, 
кои гласат: 

„Член 41а 
Снимање од воздух на Југословенската терито-

рија може да се врши за потребите на премерот на 
земјиште односно за други потреби на стопанството 
или науката. 

Снимањето од воздух за потребите на премерот 
на земјиште по фотограметриски метод го врши 
Военогеографскиот институт или друга установа 
што ќе ја овласти за тоа Сојузниот извршен совет. 

Снимањето од воздух за другите потреби на 
стопанството или науката го врши Военогеограф-
скиот институт или друг орган односно организаци-
ја што за тоа ќе добие одобрение. 

За снимање од воздух одобрение издава Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 416 
Филмовите и плочите на кои е снимено од воз-

дух земјиште за потребите на премерот по фото-
граметриски метод, можат да ги развиваат само 
Военогеографскиот институт, Заводот за фотогра-
метрија во Белград или органот на управата над-
лежен за работите на геодетската служба КОЈ од 
наведените органи односно^ организации ќе го врши 
развивањето на тие филмови и плочи определува 
Државниот секретаријат за народна одбрана 

Член 41 в 
Државните органи и работните и други органи-

зации што користат фото-материјал добиен со сни-
мање од воздух, се должни тој фото-материЈал да 
го користат исклучиво за потребите заради ко^ е 
одобрено и извршено снимање од воздух и не 
смеат да го објавуваат. 

По исклучок, Државниот секретаријат за на-
родна одбрана или органот што тој ќе го определи 
може да одобри фото-материјалот добиен со сни-
мање од воздух да се објави за научни или други 
цели, ако тој фото-материјал не содржи податоци 
што се воена тајна. 

Член 41 г 
Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 

прописи за снимањето од воздух на југословенската 
територија." 

Член 33 
Членот 42 се менува и гласи: 
„За да се обезбедат потребите на Југославија во 

воена состојба, се формираат општествени резерви 
на материјали потребни за народна одбрана. 

Начинот на формирањето, чувањето и користе-
њето на општествените резерви се определува со 
посебен сојузен закон." 

Член 34 
Во членот 44 зборовите: „приправна, мобилна и" 

се бришат. 
Член 35 

Во членот 45 став 1 зборовите: „државните сел-
скостопански имоти" се заменуваат со зборовите: 
„земјоделските стопанства". 

Член 36 
Членот 47 се менува и гласи: 
,,Југословенскиот државјанин во поглед на на-

родната одбрана ги има следните должности: извр-
шување на воена обврска, учество во предвојнич-
ката обука, учество во службата на цивилната за-
штита и извршување на мерките наредени заради 
остварување задачите на цивилната заштита, извр-
шување на работната обврска, извршување на ма-
теријалната обврска, учество во територијалната 
одбрана и извршување на евакуација " 

Член 37 
Во членот 49 став 2 зборовите: „Советот за на-

родна одбрана односно од Воениот кабинет" се за-
менуваат со зборовите: „СОЈУЗНИОТ извршен совет'". 

Член 38 
Во членот 51 точка 3 зборовите: „државјанство-

то на Федеративна Народна Република Југославија" 
се заменуваат со зборовите: „југословенското др-
жавјанство". 

Член 39 
Во членот 52 став 1 по зборовите' „сообраќајни 

средства" запирката и зборовите' „освен со воз-
душниот и градскиот внатрешен сообраќај" се 
бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за правото на превоз и за 

евентуалните надоместоци од ставот 1 на овој член 
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во врска со патувањето донесува државниот секре-
тар за народна одбрана." 

Член 40 
Во членот 53 ставот 1 се менува и гласи: 
„Државниот секретар за народна одбрана може 

да пропише одделни категории воени обврзници во 
време на воена состојба да се распоредат на работа 
во определени органи на државната управа и ра-
ботни и други организации." 

Член 41 
Во членот 54 зборовите: „државно надлештво, 

установа стопанска и општествена организација" се 
заменуваат со зборовите' ,,државен орган или работ-
на и друга организација", а зборовите: „военотери-
торијален орган" — со зборовите: , општински ор-
ган на управата за народна одбрана". 

Член 42 
Во членот 56 став 1 по зборовите: „воените ор-

гани" се додаваат зборовите: „и општинските органи 
на управата за народна одбрана". 

Член 43 
Членот 58 се менува и гласи: 
„За време на регрутната обврска југословенски 

државјанин може привремено да престојува во 
странство по одобрение од надлежниот општински 
орган на управата за народна одбрана, а постојано 
— по одобрение од надлежниот првостепен воен те-
риторијален орган." 

Член 44 
Во членот 60 став 1 зборовите: „првостепениот 

воен територијален орган" се заменуваат со зборо-
вите: „општинскиот орган на управата за народна 
одбрана". 

Член 45 
Во членот 61 став 1 зборовите: „првостепениот 

воен територијален орган" се заменуваат со зборо-
вите: ,,општинскиот орган на управата за народна 
одбрана". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Организирањето на регрутирањето и технич-

ките работи во врска со регрутирањето ги врши оп-
штинскиот орган на управата за народна одбрана." 

Член 46 
Во членот 62 ставот 1 се менува и гласи: 
„Регрутирањето го врши регрутна комисија врз 

основа на резултатот од регрутниот преглед." 
Во ставот 3 зборовите: „народниот одбор на оп-

штината" се заменуваат со зборовите: „општинското 
собрание". 

Член 47 
Во членот 63 став 2 зборовите: „За случај на 

приправна, мобилна и воена состојба Советот за на-
родна одбрана односно Воениот кабинет" се замену-
ваат со зборовите: ,.За случај на непосредна воена 
опасност и воена состојба Претседателов на Репуб-
ликата". 

Член 48 
Во членот 66 ст. 1 и 2 зборовите: „народниот 

одбор на општината" се заменуваат со зборовите: 
„општинскиот орган на управата за народна од-
брана". 

Во ставот 3 зборовите: „надлештвото, установа-
та или стопанската организација" се заменуваат со 
зборовите: „државниот орган и работната органи-
зација". 

Член 49 
Во членот 68 став 3 зборовите: „Во приправна, 

мобилна и воена состојба Советот за народната од-
брана односно Воениот кабинет" се заменуваат со 
зборовите: „Во случај на непосредна воена опасност 
и воена состојба Претседателот на Републиката". 

Член 50 
Во членот 69 став 3 зборовите: „првостепениот 

воен територијален орган" се заменуваат со зборо-
вите: „општинскиот орган на управата за народна 
одбрана". 

Член 51 
Во членот 70 став 2 зборовите: „Во приправна, 

мобилна" се заменуваат со зборовите: „Во случај на 
непосредна воена опасност". 

Член 52 
Во членот 72 став 2 зборовите: „воениот срок" 

запирката и зборовите: „и ако е само тој должен 
да ги издржува според законскиот ред за издржу-
вање" се бришат. 

Член 53 
Во членот 73 точка 3 зборовите: „државјанство-

то на Федеративна Народна Република Југослави-
ја" се заменуваат со зборовите: „југословенското 
државјанство". 

Член 54 
Членот 77 се менува и гласи: 
„Служењето на воениот рок му се прекинува: 
1) на војник (морнар) кој во текот на служе-

њето на воениот рок ќе стане привремено неспосо-
бен за воена служба; 

2) на војник (морнар) кој во текот на служе-
њето на воениот рок ќе биде осуден на казна на 
лишување од слобода за кривично дело сторено во 
текот на служењето на воениот рок или на казната 
затвор над шест месеци за кривично дело сторено 
пред стапувањето на служење на воениот рок, до-
дека не ја издржи казната или додека не биде от-
пуштен на условен отпуст. 

Ако ВОЈНИКОТ (морнарот) во случајот од точката 
1 на ставот 1 на овој член повторно стане способен 
за воена служба пред наполнетите дваесет и седум 
години живот, ќе се упати на дослужување на во-
ениот рок, а ВОЈНИКОТ (морнарот) од точката 2 на 
ставот 1 на овој член по извршената казна односнс 
по отпуштањето на условен отпуст ќе го продолжи 
служењето на воениот рок. 

По исклучок од точката 2 на ставот 1 на овој 
член, служењето на воениот рок нема да му се пре-
кинува на војникот (морнарот) осуден на казната за-
твор до две години, или на малолетнички затвор до 
две години, или на казната строг затвор од една го-
дина за кривично дело сторено пред стапувањето на 
служењето на воениот рок, на кој до завршетокот 
на служењето на воениот рок не му преостанува 
повеќе од шест месеци." 

Член 55 
Членот 81 се менува и гласи: 
„Лицето осудено на казна на лишување од 

слобода не се повикува на служење на воениот рок 
додека не ја издржи казната или не биде отпуште-
но на условен отпуст. 

Лице осудено на казна на лишување од сло-
бода може во воена состојба да биде повикано на 
служба во Југословенската народна армија, ако му 
е одложено издржувањето на казната. 

Лицето кое од причините наведени во ставот 
1 на овој член ќе биде спречено на време да го 
отслужи воениот рок, ќе се повика на служење 
односно дослужување на воениот рок штом ќе ја 
издржи казната, ако не е постаро од четириесет 
години." 

Член 56 
Во членот 82 став 2 зборовите: „и со други 

прописи" се бришат. 
Ставот 3 се менува и гласи: 
„Евиденција за воените обврзници води оп-

штинскиот орган на управата за народна одбрана 
односно воениот орган што ќе го определи држав-
ниот секретар за народна одбрана," 
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Член 57 
Во членот 84 став 1 зборовите: „првостепен 

воен територијален орган" се заменуваат со зборо-
вите: „општински орган на управата за народна 
одбрана". 

Во ст. 2 и 3 зборовите: „народниот одбор на 
општината" се заменуваат со зборовите: „општин-
скиот орган на управата за народна одбрана". 

Ставот 4 се брише. 
Член 58 

Во членот 85 став 3 зборовите: „Во приправна, 
мобилна и воена состојба Советот за народна одбрана 
односно Воениот кабинет" се заменуваат со зборо-
вите: „Во случај на непосредна воена опасност 
и во воена состојба Претседателот на Републиката". 

Член 59 
Во членот 86 по ставот 5 се додава нов став 6. 

кој гласи: 
„Воената стручна настава што ја организира 

Здружението на резервните офицери и подофи-
цери им се признава на воените обврзници како 
извршување на воена вежба, под услови што ќе 
ги пропише државниот секретар за народна од-
брана." 

Член 60 
Во членот 87 ставот 2 се менува и гласи: 
„Решението за одложување на воената вежба 

го донесува општинскиот орган на управата за на-
родна одбрана или воениот орган што ќе го опре-
дели државниот секретар за народна одбрана." 

Член 61 
Во членот 88 став 2 по зборовите: „воените ор-

гани" се додаваат зборовите: „и општинските ор-
гани на управата за народна одбрана". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„На воениот обврзник КОЈ е во работен однос 

му припаѓа за време на воена вежба надоместок 
во височина на просечниот месечен личен доход 
за последните три - месеци пред позивот за воена 
вежба, ако е тоа за него поповолно." 

Во ставот 5 зборовите: „од платата од работниот 
однос, од надоместок за платата" се заменуваат со 
зборовите: „од надоместок на личниот доход". 

Во ставот 6 зборовите: „во стопанска организа-
ција" се бришат, а зборовите: „надоместокот на 
заработката односно разликата меѓу заработката" 
со заменуваат со зборовите' „надоместокот на лич-
ниот доход односно разликата меѓу надоместокот на 
личниот доход". 

Член 62 
Во членот 89 став 1 зборовите: „првостепените 

воени територијални органи" се заменуваат со збо-
ровите: „општинските органи на управата за на-
родна одбрана или воените територитални органи 
што ќе ги определи државниот секретар за народ-
на одбрана". 

Член 63 
Во членот 90 став 1 зборовите: „воениот тери-

торијален орган" се заменуваат со зборовите: „оп-
штинскиот орган на управата за народна одбрана". 

Во ставот 2 зборовите: „непосредно повисокиот 
воен орган" се заменуваат со зборовите: „надлеж-
ниот воен територијален орган". 

Член 64 
Во членот 93 став 1 зборовите: „мобилна и" се 

бришат. 
Во ставот 2 зборовите: „во приправна састојба" 

се заменуваат со зборовите: „во случај на непо-
средна воена опасност". 

Член 65 
Во членот 94 по ставот 2 се додава нов став 

3, КОЈ гласи: 
„Одредбите на точ. 1 и 2 од ставот 1 и на 

ставот 2 од овој член не се однесуваат на студен-
тите на виши и високи школи." 

Член 66 
Во членот 95 став 2 зборовите: „првостепениот 

воен територијален орхан" се заменуваат со зборо-
вите: „општинскиот орган на управата за народна 
одбрана". 

Член 67 
Во членот 97 зборот: ,,околијата" се заменува 

со зборот: „општината". 
Член 68 

Во членот 98 став 2 зборовите: „народниот од-
бор на околијата" се заменуваат со зборовите: „оп-
штината". 

Член 69 
Во членот 99 ст. 2 и 3 се заменуваат со три 

нови става, кои гласат: 
„Во средните, вишите и високите училишта во 

кои предвојничката обука е опфатена со настав-
ниот план и програма, за спроведувањето на про-
писите што се однесуваат на предвојничката обука 
се грижат органите на управата надлежни за про-
светата. Во таа работа им помагаат соодветните 
органи на управата за народна одбрана и надлеж-
ните воени териториЈлни органи. 

За извршувањето на наставните планови и про-
грами на предвојиичката обука во училиштата се 
грижат органите на управувањето во училиштата. 

Изведувањето на предвојничката обука за мла-
дината што не ги посетува редовно училиштата од 
ставот 1 на ОВОЈ член го организира општинскиот 
орган на управата за народна одбрана. Предво1-
ничката обука за териториите на повеќе општини 
може да ја организира ОКОЛИСКИОТ орган на упра-
вата за народна одбрана, во соработка со општин-
ските органи на управата за народна одбрана Во 
таа работа им помагаат воените територијални 
органи." 

Член 70 
Членот 100 се брише. 

Член 71 
Во членот 103 ставот 1 се менува и гласи: 
„Службата на цивилната заштита, како соста-

вен дел од цивилната одбрана, непосредно ја ор-
ганизира и Ја раководи општинското собрание 
преку својот совет за народна одбрана и орган на 
управата за народна одбрана." 

Во ставот 2 зборовите: „СОЈУЗНИОТ Државен се-
кретаријат за внатрешни работи" се заменуваат со 
зборовите: „Државниот секретаријат за народна 
одбрана"., 

Во ставот 3 зборовите: „Сојузниот државен се-
кретар за внатрешни работи" се заменуваат со 
зборовите: „Државниот секретар за народна одбра-
на", а зборовите: „установи, стопански и општестве-
ни организации" — со зборовите: „работни и други 
организации". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„За координација на работата на органите, ор-

ганизациите и службите што учествуваат во извр-
шувањето на мерките за цивилна заштита во ми-
рот и војната, општествено-политичките заедници 
можат да формираат штабови за цивилна заштита." 

Член 72 
Во членот 104 став 1 зборовите: „Народните 

одбори се должни4 се заменуваат со зборовите: 
„Општинските собранија се должни", а зборовите: 
„односно Воениот кабинет" се бришат 

Во ставот 2 зборовите: „установите, стопан-
ските и општествените организации" се заменуваат 
со зборовите' „работните и други организации", 
зборовите: „надлежната комисија за народна од-
брана" — со зборовите: „општинскиот совет за на-
родна одбрана", а зборовите: „односно на ,Воениот 
кабинет" се бришат. 

Член 73 
Чл 105 и 106 се бришат. 
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Член 74 

Во членот 107 став 1 зборовите: „установите, 
стопанските организации" се заменуваат со збо-
ровите: „работните организации". 

Во ставот 2 зборовите: „установа или стопан-
ска организација" се заменуваат со зборовите: „ра-
ботна организација". 

Во ставот 3 зборовите: „приправна и мобилна 
состојба" ее заменуваат со зборовите: „случај на 
непосредна воена опасност", а зборовите: „надлеш-
тва, установи и во стопански организации" — со 
зборовите: „државни органи и работни органи-
зации". 

Член 75 
Во членот НО став 2 зборовите: „Сојузниот из-

вршен совет" се заменуваат со зборовите: „држав-
ниот секретар за народна одбрана". 

Член 76 
Во членот 11 став 2 зборовите: „надлештва, 

установи и стопански организации" се заменуваат 
со зборовите: „државни органи и работни орга-
низации". 

Член 77 
Членот 112 се менува и гласи: 
„Спроведувањето на работната обврска на те-

риторијата на општината односно околијата го 
врши надлежниот општински односно околиски 
орган на управата според опшите насоки од ре-
публичкиот извршен совет." 

Член 78 
Во членот 113 зборовите: „Сојузниот извршен 

совет" се заменуваат со зборовите: „државниот 
секретар за народна одбрана, во согласност со со-
јузниот секретар за труд". 

Член 79 
Во членот 114 став 1 зборовите: „овој закон 

и со прописи донесени врз основа на него" се за-
менуваат со зборот: „закон". 

Во ставот 3 зборовите: ,,и установа" се бришат. 

Член 80 
Во членот 115 зборовите: „стопанските и оп-

штествените организации, установите" се замену-
ваат со зборовите: „работните и други организации". 

Член 81 
Во членот 116 зборовите: „приправна, мобилна 

и" се бришат. 

Член 82 
Во членот 119 став 1 зборовите: „Воените тери-

торијални органи или другите органи" се заме-
нуваат со зборовите: „Општинските органи на уп-
равата за народна одбрана". 

Во ставот 2 зборовите: „установите, стопански-
те и општествените организации" се заменуваат со 
зборовите: „работните и други организации". 

Член 83 
Во членот 120 ставот 2 се менува и гласи: г 

„Комисиите од ставот 1 на овој член командан-
тот на военото подрачје ги формира од претстав-
никот на општинскиот орган на управата за на-
родна одбрана што ќе го определи собранието на 
општината и од воените лица што ќе ги определи 
надлежниот воен територијален орган." 

Член 84 
Во членот 121 став 1 зборовите: „првостепениот 

воен територијален орган" се заменуваат со збо-
ровите: „општинскиот орган на управата за на-
родна одбрана". 

Член 85 
Во членот 122 зборовите: „народниот одбор на 

општината" се заменуваат со зборовите: „општин-
скиот орган на управаата за народна одбрана4', а 
зборовите: „Народниот одбор" — со зборовите: „Оп-
штинскиот орган на управата за народна одбрана/' 

Член 86 
Во членот 123 ставот 1 се менува и гласи: 
„Сопствениците односно корисниците на по-

пишаниот добиток, прибор, превозни или градежни 
средства се должни на позив од општинските ор-
гани на управата за народна одбрана да го преда-
дат за воена вежба добитокот, приборот, превоз-
ните и градежните средства во рокот и на местото 
определено во позивот." 

Во ставот 2 зборовите: „народните одбори на 
општините" се заменуваат со зборовите: „општин-
скиот орган на управата за народна одбрана". 

Во ставот 3 зборовите: „установите, стопански-
те и општествените организации во мобилна и" се 
заменувааат со зборовите: „работните и други ор-
ганизации и во". 

Член 87 
Во членот 124 став 1 зборовите: „народните од-

бори на општините" се заменуваат со зборовите: 
„општинските собранија". 

Член 88 
Во членот 125 став 1 точката 1 се менува и 

гласи: 
,Д) за предметите преземени во воена состојба 

се исплатува надоместок ако односниот предмет не 
му биде вратен на сопственикот односно на корис-
никот или ако биде вратен оштетен;". 

По ставот 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 
гласат: 

„Височината и начинот за исплатување на на-
доместокот од ставот 1 точка 1 на овој член се 
пропишуваат со сојузен закон. 

Надоместокот од ставот 1 точка 2 на овој член 
за предмет што е уништен се исплатува во височина 
на неговата пазарна вредност, а за оштетен пред-
мет — во височина на фактичната штета." 

Досегашниот став 2, кој станува став 4, се ме-
нува и гласи: 

„Прописите за надоместоците за користење на 
предметите од ставот 1 точка 2 на овој член ги 
донесува Сојузниот извршен совет." 

Член 89 
Во членот 127 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во случај на непосредна воена опасност и во 

воена состојба воените единици и установи, како и 
државните органи, можат да користат згради во 
општествена сопственост или во сопственост н.а 
граѓани, општествено-политички организации или 
здруженија на граѓани, за живеење на луѓе и за 
сместување добиток, превозни средства како и по-
стројки, работна сила, евакуиран имот и друг ма-
теријал." 

Во ст. 2 и 3 зборовите: „народниот одбор на оп-
штината" се заменуваат со зборовите: „општинско-
то собрание". 

Член 90 
Во членот 128 ставот 1 се менува и гласи: 
,,Во случај на непосредна воена опасност и во 

воена состојба може привремено да се користи за 
потребите на народната одбрана земјиште што го 
управуваат државни органи или работни и други 
организации, како и земјиште во сопственост на 
граѓани." 

Во ставот 3 зборовите: „установата, стопанската 
или општествената организација" се заменуваат со 
зборовите: „работната и друга организација". 
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Член 91 
Во членот 129 зборовите: „мобилна и" се бришат. 

Член 92 
Во членот 131 ставот 1 се менува и гласи: 
„Реквизицијата ја спроведува општинското со-

брание преку посебни комисии. Комисијата за рек-
визиција ја сочинуваат еден член на општинското 
собрание и двајца граѓани што ќе ги определи 
општинското собрание." 

Член 93 
Во членот 134 став 1 зборовите: „Во мобилна и 

воена состојба, а по потреба и во приправна состој-
ба" се заменуваат со зборовите: „Во воена состојба, 
а по потреба и во случај на непосредна воена опа-
сност". 

Член 94 
Во членот 135 зборовите: „народните одбори на 

општините и околиите" се заменуваат со зборо-
вите: „општинските и околиските собранија", а збо-
ровите: „државните органи надлежни за внатрешни 
работи" — со зборовите: „органите на внатрешни-
те работи". 

Член 95 
Членот 137 се брише. 

Член 96 
Во членот 138 зборовите: „Во мобилна и воената 

состојба, а по потреба и во приправна" се замену-
ваат со зборовите: „Во воена состојба, а по потреба 
и во случај на непосредна воена опасност", а збо-
ровите: „надлештва, установи и претпријатија" — 
со зборовите: „државни органи и работни органи-
зации". 

Член 97 
Во членот 139 став 1 зборовите: „народните од-

бори на општините" се заменуваат со зборовите: 
„општинските собранија". 

Член 98 
Во членот 140 ставот 1 се менува и гласи: 
„Државниот секретаријат за народна одбрана, 

по прибавено мислење од републичкиот извршен 
совет и во согласност со Сојузниот извршен совет, 
ги определува подрачјата на кои ќе се смести на-
селението и имотот на евакуираните во смисла на 
членот 139 став 1 од овој закон." 

Во ставот 2 зборовите: „народниот одбор" се 
заменуваат со зборовите: „општинското собрание". 

Член 99 
Во членот 143 зборовите: „што ги донесува Со-

јузниот извршен совет'4 се бришат. 

Член 100 
Во членот 144 зборовите: „мобилна и" се бришат. 

Член 101 
По членот 144 се додава нова глава 1Уа со еден 

нов член, кои гласат: 

„Глава 1Уа 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 144а 
Федерацијата ги финансира сите потреби на 

Југословенската народна армија, работите во врска 
со извршувањето на воената и материјлната об-
врска предвидена со овој закон и другите работи 
на народната одбрана што се во нејзината над-
лежност. 

Републиката и општината ги финансираат по-
требите на народната одбрана што се однесуваат на 
извршувањето на задачите кои со Уставот и за-
конот им се ставени во делокруг. 

Работните организации самите ги Финансираат 
своите подготовки за народна одбрана." 

Член 102 
Во членот 145 зборовите: „народниот одбор на 

општината" се заменуваат со зборовите: „општин-
скиот орган на управата за народна одбрана". 

Член 103 
Во членот 146 точ. 1 и 3 зборовите: „првосте-

пен воен територијален орган" се заменуваат со збо-
ровите: „општински орган на управата за народна 
одбрана". 

Во точката 2 зборовите: „народен одбор на оп-
штината" се заменуваат со зборовите: „општински 
орган на управата за народна одбрана". 

Во ганката 4 по зборовите: „воениот орган" се 
додаваат зборовите: „или општинскиот орган на 
управата за народна одбрана". 

Член 104 
Во членот 147 став 1 во уводната реченица збо-

ровите: „Стопанската организација или установа со 
самостојно финансирање" се заменуваат со зборо-
вите: „Работната организација", а во точ. 1 и 2 збо-
ровите: „редовна состојба" — со зборовите: „мир-
новремена состојба". 

Во ставот 2 зборовите: „установата, стопанската 
организација или установата со самостојно финан-
сирање" се заменуваат со зборовите: „или работна-
та организација". 

Член 105 
Членот 148 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок раководителот односно друго одго-
ворно лице во државен орган или во работна или 
друга организација, како и работодавецот, ако во 
државниот орган, работната или друга организа-
ција или во приватниот дуќан работи лице кое го 
одбегнува регрутирањето, служењето на воениот 
рок или некоја друга воена служба, и кој штом 
разбрал за одбегнувањето на воената служба не 
го извести за тоа надлежниот општински орган за 
народна одбрана." 

Член 106 
Во членот 149 зборовите: „установата или сто-

панската организација" се заменуваат со зборо-
вите: „стопанската организација", а зборовите: „на-
роден одбор на општината" — со зборовите: „оп-
штински орган на управата за народна одбрана". 

Член 107 
Во членот 150 став 1 зборовите: „установа, сто-

панска или општествена организација и во уста-
нова со самостојно финансирање" се заменуваат со 
зборовите: „работна или друга организација", збо-
ровите: „народен одбор на општината" — со збо-
ровите: „општински орган на управата за народна 
одбрана", а зборовите: „установата, стопанската или 
општествената организација" — со зборовите: „ра-
ботната или друга организација". 

Член 108 
Во членот 151 точка 3 зборовите: „стопанската 

организација или установа со самостојно финан-
сирање" се заменуваат со зборовите: „работната ор-
ганизација". 

Во точката 4 зборовите: „во народниот одбор" 
се заменуваат со зборовите: „во надлежниот оп-
штински орган", а зборовите: „стопанската органи-
зација или установата со самостојно финансирање" 
- со зборовите: „работната организација". 
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Член 109 
Членот 157 се брише. 

Член 110 
Членот 158 се менува и гласи: 
„Државниот секретар за народна одбрана ќе до-

несе поблиски прописи за извршувањето на воена-
та и материјалната обврска предвидени со овој за-
кон, за изведувањето на предвојничката обука, за 
личната воена исправа и за начинот на водење 
евиденција за обврзниците-регрути и за воените 
обврзници." 

Член 111 
Во членот 145 и 146 зборовите: „од 500 до 10.000" 

се заменуваат со зборовите: „до 20.000"; во членот 
147 во ставот 1 зборовите: „од 50.000 до 500.000" се 
заменуваат со зборовите: „до 1,000.000" а во ставот 
2 зборовите: „од 1.000 до 10.000" се заменуваат со 
зборовите: „до 50.000"; во членот 149 зборовите: „од 
1.000 до 10.000" се заменуваат со зборовите: „до 
20.000"; во членот 150 во ставот 1 зборовите: „од 
1.000 до 10 ООО" се заменуваат со зборовите: „до 
20.000"; а во ставот 2 зборовите: „од 20.000 до 200.000" 
се заменуваат со зборовите: „до 500.000"; во членот 
151 зборовите: „од 2.000 до 10.000" се заменуваат со 
зборовите: „до 20.000"; во членот 152 зборовите: „од 
500 до 5.000" се заменуваат со зборовите: „до 10.000". 

Член 112 
Во другите одредби на законот зборовите: „Др-

жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана" се заменуваат со зборовите: „Државниот се-
кретаријат за народна одбрана", зборовите: „Др-
жавниот секретар за работи на народната одбрана" 
- со зборовите: „државниот секретар за народна 
одбрана", зборовите: „Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" — со зборот: „Југославија", а 
зборовите: „државјани на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија" — со зборовите: „југословен-
ски државјани", во соодветно членување. 

Член 113 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Уредбата за предвојничката обука („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 45/48); 
2) Уредбата за организација на службата за 

противавионска заштита („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 110/48); 

3) Уредбата за организацијата и делокругот на 
Советот за народна одбрана (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/53); 

4) Уредбата за организација на службата на 
предвојничката обука („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53); 

5) Уредбата за оснивање центри за вонармиско 
воено воспитание на народот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53); 

6) Уредбата за организацијата на одборите, ко-
мисиите и на републичките и локалните органи 
на управата на народната одбрана („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/56 и 8/60); 

7) Уредбата за пренесување работите од над-
лежноста на воените отсеци врз органите на упра-
вата на општинските народни одбори над нежни за 
работите на народната одбрана („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/60); 

8) Одлуката за организацијата и делокругот на 
Секретаријатот на Советот за народна одбрана 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/56); 

9) одредбите на други прописи што се во спро-
тивност со овој закон. 

Член 114 
До донесувањето на прописите од членот 41г на 

Законот за народната одбрана ќе се применуваат 

одредбите од Уредбата за снимањето од воздух 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/62). 

Член 115 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за народната одбрана. 

Член 116 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од ,де-

нот на објавувањата во „Службен лист на СФРЈ". 

276. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ 
Се прогласува Основниот закон за радио-соо-

браќајот, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 24 март 
1965 година. 

П. Р. бр. 231 
26 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите за поста-
вана на работа на радио-станиците и мерките за 
заштитата на радио-сообраќајот. 

Како радио-сообраќај во смисла на овој закон, 
се подразбираат опремата и приемот на знаци, зву-
ци, слики и други видови соопштенија по пат на 
уреди (предаватели и приемници) што користат ра-
дио-бранови од определена зачестеност (фреквен-
ции) кои се простираат во просторот без вештачки 
спроводник. 

Член 2 
Радио-станици можат да се поставаат заради 

пренесување соопштенија од општ интерес во 
областа на информациите, просветата и културата, 
за вршење услуги во телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај, за размена на соопштенија од спе-
цифични дејности, за научни истражувања и други 
потреби на науката, за потребите на народната од-
брана, внатрешните работи, сигурноста на сообраќа-
јот и во други случаи кога е потребна радио-врска 
за вршење на дејноста. 

Член 3 
Радио-станици можат да поставаат и да ко-

ристат државни органи, работни и други органи-
зации и граѓани. 

Граѓани можат да користат мали радио-станици 
произведени за непосредни врски во најтесна о.-
колина (рачни радио-станици), радио-станици I о 
кои се вклучуваат како претплатници во телефон-
ската мрежа на Југословенските пошти, телеграф ! 
и телефони или во друга телекомуникациска мре-
жа (радио-телефони). 
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Граѓани што се членови на определени ор-
ганизации, како што се: Сојузот на радио-аматери-
те на Југославија, Воздухопловниот сојуз на Југо-
славија, Бродарскиот сојуз на Југославија, Плани-
нарскиот сојуз на Југославија, доброволните алпи-
нистички и планинарски спасувачки екипи и др., 
можат да поставаат и да користат соодветен вид 
радио-станици што се употребуваат во извршување 
на задачи на односните организации. 

Член 4 
Странски државјани и лица без државјанство 

(во понатамошниот текст: странци) можат додека 
престојуваат во Југославија како туристи да ко-
ристат само рачни радио-станици и радио-теле-
,фони, а додека престојуваат во Југославија во 
врска со одржување спортски натпревари или други 
спортски состаноци можат да користат соодветни 
радио-станици што се употребуваат при одржување 
на односниот спортски натпревар или друг спорт-
ски состанок. 

Странците можат да ги користат радио-стани-
ците од ставот 1 на овој член под услов на ре-
ципроцитет и под условите и на начинот што се 
определени со овој закон и со прописите донесени 
врз основа на него, 

Член 5 
На дипломатски претставништва на странски 

држави може да им се одобри поставана и користе-
ње радио-станица под услов на реципроцитет. 

Член 6 
Радио-станица може да се постави и да се пу-

шти во работа само врз основа на претходно добиена 
дозвола, ако со овој закон за одделни видови ра-
дио-станици не е определено поинаку. 

Поставање и работа на радио-станица се одо-
брува ако постојат расположиви фреквенции и ако 
се исполнети техничките и други услови определени 
со овој закон и со прописите донесени врз основа 
на него. 

Во текот на користењето, техничките елементи 
и условите за работа на радио-станицата мораат 
да се приспособат кон промените што настану-
ваат во меѓународните планови за распределба на 
фреквенциите, во планот за поделба на фреквен-
циите во Југославија и во техничките и други у-
слови пропишани за поставана и работа на радио-
-станицата. 

Член 7 
Фреквенциите им се доделуваат на радио-ста-

ниците според утврдениот план за поделба на 
фреквенциите во Југославија и тие можат да се 
користат според одредбите на овој закон и пропи-
сите донесени врз основа на него. 

Член 8 
Носителот на правото за користење и сопстве-

никот на радио-станицата се должни при вршењето 
на отпремањето и приемот на соопштенија да се 
придржуваат кон условите за работа на радио-ста-
ниците определени со овој закон, со прописите до-
несени врз основа на него и со меѓународните до-
говори. 

Член 9 
Радио-станицата мора да има позивен знак или 

други знаци за идентификација. 
Член 10 

Државниот секретар за народна одбрана и сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи, во спогодба 
со сојузниот секретар за сообраќај и врски, опрз-
делузаат, во согласност со одредбите на овој закон, 
посебни услови за поставање и работа на радио-
станиците во радио-службите на народната одбрана 
и внатрешните работи. 

Член 11 
Радио-станиците што се произведуваат или се 

увезуваат за домашниот пазар мораат да им одго-

вараат на техничко-експлоатационите услови што 
го обезбедуваат нивното користење според одредбите 
на овој закон и прописите донесени врз основа ла 
него. 

Член 12 
Радио-станиците што ги користат државни ор-

гани, работни и други организации, граѓани, дипло-
матски претставништва на странски држави и стран-
ци, мораат да се евидентираат. 

Работните организации што се занимаваат со 
производство или увоз на радио-станици се должни 
да водат евиденција за произведените односно уве-
зените радио-станици. 

Член 13 
Надзор во поглед извршувањето на одредбите 

од овој закон и прописите донесени врз основа на 
него, вршат органите на управата надлежни за 
работите на радио-сообраќајот. 

Член 14 
Работите во областа на радио-сообраќајот се 

'работи од исклучивите права и должности на ф е -
дерацијата или работи од интерес за целата земја. 

Во областа на радио-сообраќајот се сметаат: 
1) како работи од исклучивите права и должно-

сти на федерацијата — планот за поделба на 
фреквенциите, нивната регистрација и меѓународна 
заштита, контролата на работата на радиостани-
ците во меѓународниот сообраќај, соработката во 
меѓународната контрола на радио-сообраќајот и 
несмеќаваноста на работата на рдиостаниците во 
радио-службите на народната одбрана и државната 
безбедност; 

2) како работи од интерес за целата земја — 
доделувањето, измената или одземањето на фрек-
венциите на радио-станиците, издавањето дозволи 
за поставање и работа на радио-станиците, зашти-
тата на радио-сообраќајот и надзорот над извр-
шувањето на одредбите од овој закон, на прописите 
донесени врз основа на законот, како и на меѓу-
народните договори во областа на радио-сообраќајот. 

II. ФРЕКВЕНЦИИ 
Член 15 

Фреквенциите се доделуваат и се користат врз 
основа на планот за поделба на фреквенциите во 
Југославија. 

Со планот за поделба на фреквенциите во Југо-
славија се утврдуваат, во согласност со меѓународ-
ните планови за распределба на фреквенциите и со 
потребите на Југославија, поделбата на оние фрек -
венции кои со меѓународните договори се распре-
делени за користење во радио-службите во Југо-
славија, техничките и други услови за доделување 
и користење на тие фреквенции, како и начинот 
и условите за доделување и користење други 
фреквенции во Југославија. 

Член 16 
На радио-станиците првенствено им се доде-

луваат фреквенциите кои во меѓународните дого-
вори се определени да се користат во радио-
службите во Југославија, а со планот за поделба на 
фреквенциите во Југославија се предвидени да ги 
користат радио-станиците на одделни радио-
служби. 

На радио-станиците им се доделуваат и друга 
фреквенции од планот за поделба на фреквенциите 
во Југославија што со меѓународните планови за 
распределба на фреквенциите не се предвидени с-а 
радио-станиците во Југославија, под услов нивната 
работа на такви фреквенции да нема да им пред-
извикува смеќавања на радио-станиците на други 
држави за кои тие фреквенции се предвидени во 
меѓународниот план. 

Член 17 
На радио-станица и се доделува една или по-

веќе фреквенции зависно од расположивите фрек-
венции, техничките потреби и условите за работа 
на радиостаницата и видот на радио-службата. 
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На две или повеќе радио-станици може да им 
се додели иста фреквенција со определен времен-
ски распоред за користење во текот на денот, сед-
мицата или друг временски период. 

На радио-службите од иста дејност може да 
им се додели една или повеќе заеднички фрек-
венции за работа на сите радио-станици во тие 
радио-служби. 

Член 18 
Ако потребите на радио-сообраќајот го бараат 

тоа или ако радио-станицата не Ја користи доделе-
ната фреквенција во целост, на радио-станицата 
може да и се ограничи работата на односната 
фреквенција на определени часови во текот на де-
нот, а ако е тоа потребно — и да и се измени фрек-
венцијата. 

Решение за ограничување на работата на радио-
станицата на доделената фреквенција односно за 
измена на фреквенцијата донесува органот на упра-
вата што ја издал дозволата за работа на радио-
станицата. 

Член 19 
На радио-станицата на која и се доделени две 

или повеќе фреквенции може да и се одземе фрек-
венцијата што не ја користи во својата работа 
подолго од шест месеци. 

Решение за одземање на фреквенцијата доне-
сува органот на управата што ја издал дозволата 
за работа на радио-станицата. 

Одредбите на ОВОЈ член не се применуваат на 
радио-станиците на бродовите и воздухопловите, 
кои според важечките прописи мораат да имаат 
радио-станица. 

III. УСЛОВИ ЗА ПОСТАВАЊЕ И РАБОТА НА 
РАДИО-СТАНИЦИТЕ 

1. Општи одредби 
Член 20 

Радио-станица сочинуваат еден или повеќе 
предаватели или приемници или комбинација на 
еден или повеќе предаватели и приемници, со ан-
тените и други потребни уреди поставени за вр-
шење на радио-сообраќајот. 

Приемниците, произведени за прием на радио-
дифузни емисии, не се сметаат како радио-станица. 

Како радио-дифузни емисии од ставот 2 на овој 
член се подразбираат и телевизиските емисии. 

Член 21 
Радио-станиците можат да бидат: постојани 

радио-станици, кои се користат на определено место 
и подвижни радио-станици, кои се користат во 
движење или го менуваат местото на работата. 

Член 22 
Радио-станица може да се постави, набави или 

нејзина изработка договори само врз основа на 
претходно прибавена дозвола за поставање на ра-
дио-станицата. 

Кон барањето за прибавување дозвола за по-
ставана радио-станица мора да се приложи доку-
ментација за претходно извршените радио-мерења 
заради утврдување на техничките елементи, гео-
графските и други услови кои обезбедуваат радио-
станицата несмеќавано и успешно да работи и дека 
нема да ја попречува работата на други радио-ста-
ници. 

Ако во врска со поставењето на радио-стани-
цата се врши и изградба на градежни објекти за 
нејзино сместување, кон барањето за одобрение на 
изградбата инвеститорот мора да приложи дозвола 
за поставана на радио-станицата. 

Член 23 
Радио-станица може да се пушти во работа по 

извршениот технички преглед и издавањето на 
дозвола за работа, ако за одделни видови радио-
станици не е определено поинаку. 

Член 24 
Дозвола за поставање и дозвола за работа тте 

е потребна за рачни радио-станици и за радио-
телефони. 

Носителот на правов-о за користење односно соп-
ственикот на радио-станицата ед ставот на овој 
член е должен да му ја пријави радио-станицата 
на органот на управата односно на организацијата 
што водат евиденција за тие радио-станици. 

Член 25 
Рачни радио-станици, радио-телефони и од-

делни други видови подвижни радио-станици што 
ќе ги определи Сојузниот секретаријат за сообра-
к а ј и врски во спогодба со заинтересираните СОЈУЗ-
НИ органи на управата, можат да се произведуваат 
само според пропишани или претходно одобрени 
технички карактеристики и според технички пре-
гледан и одобрен прототип. 

Член 26 
Радио-станиците со сила на зрачењето од пет 

или повеќе киловати и радио-дифузните станици со 
сила на зрачењето од еден или повеќе киловати 
мораат да исполнуваат и посебни технички услови 
за сместување, поставање и заштита. 

Член 27 
Евиденција за радио-станиците што ги кори-

стат државни органи, работни и други организации, 
граѓани, дипломатски претставништва на странски 
држави и странци, водат: 

1) евиденција за радио-станиците, за кои е по-
требна дозвола за работа — органите на управата 
што ги издаваат дозволите за работа; 

2) евиденција за радио-телефоните — органи-
зациите во чија телекомуникациона мрежа се вклу-
чени тие телефони; 

3) евиденција за рачните радио-станици на др-
жавните органи и работните организации — орга-
ните на управата во републиката што издаваат до-
звола за работа; 

4) евиденција за рачните радио-станици на дру-
ги организации и граѓани — клубовите на Сојузот 
на радио-аматерите на Југославија; 

5) евиденција за рачните радио-станици ич 
странци кога доаѓаат во Југославија — поверен-
ствата за контрола на патничкиот сообраќај преку 
државната граница; 

6) евиденција за рачните радио-станици на ди-
пломатски претставништва на странски држави, на 
членови на овие претставништва и на членови на 
нивните семејства — Сојузниот секретаријат за 
сообраќај и врски. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
води централна евиденција за радио-станиците од 
точката 1 став 1 на овој член. 

2. Дозвола за поставање на радио-станицата 
Член 28 

Со дозволата за поставање на радио-станицата 
се определуваат техничките нормативи, елементите 
и условите што мора да ги исполнува радио-стани-
цата. 

Дозволата за поставање на радио-станицата 
треба особено да содржи: назив и седиште на ор-
ганизацијата односно име и живеалиште на лицето 
на кое му се одобрува поставање на радио-станица; 
вид на емисијата и со кого ќе одржува врска радио-
станицата; позивен знак и други знаци за иденти-
фикација; сила на предавателите; фреквенции; ви-
дови антени; локација и други технички елементи 
и услови за поставање на радио-станицата и рок 
на важењето на дозволата. 

Член 29 
Дозволата за поставана на радио-станицата се, 

издава со определен рок на важењето, КОЈ не може 
да биде пократок од шест месеци ниту подолг од 
две години. 
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Рокот на важењето на дозволата за доставање 
на радиостаницата се определува зависно од вре-
мето потребно за изработка односно набавка и мон-
тирање на радио-станицата. 

3. Технички преглед на радио-станицата 
Член 30 

По извршеното поставање на радио-станицата се 
врши технички преглед на радио-станицата. 

Со техничкиот преглед се утврдува: 
1) дали е радио-станицата поставена според тех-

ничките нормативи, елементите и условите опреде-
лени во дозволата за доставање; 

2) дали е способна радио-станицата за непречена 
работа; 

3) дали радиостаницата со својата работа ја по-
пречува работата на други радио-станици. 

Член 31 
Ако е за определени видови радио-станици 

предвидено да можат да се произведуваат според 
одобрен прототип (член 25), прототипот мора тех-
нички да се прегледа и да се утврди дали е израбо-
тен според пропишаните односно одобрените тех-
нички карактеристики и дали е способен за работа 
за целите за кои е наменет. 

Член 32 
Радио-станицата што е произведена според одо-

брениот прототип не подлежи на технички преглед 
ако производителот има назначено на радио-стани-
цата според кој одобрен прототип е произведена и 
кон неа има дадено потврда (атест) или техничка 
документација со податоци за нејзините технички 
карактеристики или тие податоци ги има назначено 
на самата радио-станица. 

4. Дозвола за работа на радио-станицата 
Член 33 

Дозвола за работа на радио-станицата се издава 
ако е со техничкиот преглед утврдено дека радио-
станицата е поставена според техничките нормативи, 
елементите и условите определени во дозволата за 
поставање, дека е способна за непречена работа и 
дека со својата работа не ја попречува работата нч 
други радио-станици. 

Дозвола за работа на радио-станица која не под-
лежи на технички преглед се издава врз основа на 
атестот, техничката документација за одобрениот 
прототип односно податоците назначени на радио-
станицата (член 32). 

Член 34 
Дозволата за работа на радио-станицата се из-

дава со определен рок на важењето, кој не може 
да биде пократок од три години, ако носителот на 
правото за користење односно сопственикот на ра-
дио-станицата не бара пократок рок, ниту може да 
биде подолг од пет години. 

Пред истекот на рокот на важењето дозволата за 
работа на радио-станицата може да се обнови, а 
може и да и се продолжи рокот на важењето. 

Дозволата за работа на радио-станица на бро-
дови и воздухоплови коч според важечките прописи 
се должни да имаат радио-станица и за радио-
дифузни станици што се поставени според условите 
предвидени во меѓународните планови, се издава на 
неопределено време. 

Член 35 
Дозволата за работа на радио-станицата му се 

издава на носителот на правото за користење одно-
сно на сопственикот на радио-станицата. 

Дозволата за работа на радио-станицата се из-
дава на пропишаниот образец и мора особено да 
содржи: назив и седиште на организацијата од-
носно име и живеалиште на лицето на кое му се 
издава дозволата; основни податоци за радио-ста-
ницата, услови за нејзина работа и рок на важење-
то на дозволата. 

Дозволата за работа на радио-станицата на брод 
односно воздухоплов кој врши меѓународен помор-
ски односно воздушен сообраќај мора да содржи 
и податоци предвидени со меѓународните договори. 

Член 36 
Дозволата за работа на радио-станицата преста-

нува да важи: 
1) со отказ на работата на радио-станицата; 
2) со расходување на радио-станицата; 
3) со истекот на рокот на важењето на дозво-

лата; 
4) со престанок на постоењето на државниот 

орган или работната или друга организација што 
е носител на правото за користење на радио-стани-
цата; 

5) со расходување на поморскиот брод, на пло-
вилото за внатрешна пловидба односно воздухо-
пловот; 

6) со престанок на членството во општествената 
организација на сопствениците на радио-станица 
(член 3 став 3); 

7) со смртта на сопственикот на радио-стани-
цата; 

8) со забрана на работата на радио-станицата. 
Дозволата за работа на радио-станицата мора да 

му се врати на органот на управата што ја издал 
дозволата, во рок од 30 дена од денот на настапу-
вањето на некоја од околностите од ставот 1 на 
овој член поради која дозволата за работа на ра-
дио-станицата престанува да важи. 

По исклучок од одредбата на точката 4 од ста-
вот 1 на овој член, дозволата за работа на радио-
станицата не престанува да важи во случај на пре-
несување на работите во делокругот на друг д р ж а -
вен орган, како и во случај на спојување односно 
припојување на организацијата што е носител на 
правото за користење на радио-станицата кон друга 
организација, ако новиот носител на правото за ко-
ристење на радио-станицата, во рок од 15 дена од 
денот на извршеното пренесување на работите од-
носно спојувањето или припојувањето, поднесе ба-
рање дозволата за работа на радио-станицата да се 
пренесе врз него. 

5. Работа на радио-станицата 
Член 37 

Радио-станицата може да се употребува за вр-
шење на онаа радио-служба за која е наменета и 
поставена, а во согласност со техничките и други 
услови определени во дозволата за работа на ра-
дио-станицата. 

Член 38 
На радио-станицата е дозволено да се врши 

прием само на оние соопштенија што се наменети 
за неа или за општ прием. 

Соопштенијата што не се наменети за односната 
радио-станица или за општ прием не смеат да се 
бележат, да се користат и да се соопштуваат, освен 
знаците за опасност и позивите, пораките и сооп-
штенијата во врска со опасноста. 

Член 39 
Забрането е да ое отправуваат: соопштенија 

што не се однесуваат на дејноста заради која е 
поставена радио-станицата, непотребни и одвишни 
соопштенија и лажни знаци за опасност, тревога 
или итност. 

Член 40 
Знаците на опасност и позивите, пораките и со-

општенијата што се емитираат во случај на опас-
ност за брод или воздухоплов или во случај на 
елементарни непогоди, спасување човечки животи 
и во други слични случаи, имаат неприкосновено 
првенство во радио-сообраќајот. 

Во случаите од ставот 1 на овој член дозволено 
е, покрај доделените фреквенции и определените 
технички услови за работа на радио-станицата, да 
се употребат и други фреквенции и да се работи на 
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начин кој е најпогоден за радио-станицата да ја 
оствари задачата во врска со отстранувањето на 
опасноста. 

Радио-станицата што ќе прими знаци на опа-
сност е должна веднаш да ја прекине работата, да 
се одзове на позивите, да се стави на располагање 
односно да постапи како е најкорисно во таа ситу-
ација 

Член 41 
Радио-станицата може во својата работа да упо-

требува отворен слог и пропишани домашни и ме-
ѓународни слогови, кодови и скратеници. Сопствени 
шифри, слогови, кодови и скратеници радио-стани-
цата може да употребува по одобрение од надлеж-
ниот орган на внатрешните работи. 

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
може да определи одделни радио-станици да ра-
ботат со посебни шифри и слогови, ако интересите 
на безбедноста го бараат тоа. 

Член 42 
Радио-станицата може да работи само на доде-

лени фреквенции, освен во случаите од членот 40 
на овој закон и е должна да се идентифицира на 
почетокот и крајот на емисијата, а во подолги еми-
сии и во определени временски растојанија. 

Радио-станицата може за своја идентификаци-
ја да го користи само позивниот знак и други знаци 
за идентификацијата определени во дозволата за 
работа. 

Член 43 
Радио-станицата мора да се одржува во состој-

ба да може да работи под условите определени во 
дозволата за работа. Заради тоа радио-станицата мо-
ра повремено да се прегледа и да се контролира, 
а утврдените недостатоци да се отстрануваат. 

Забрането е да се употребува радио-станица со 
недостатоци кои би можеле да им ја попречуваат 
работата на другите радио-станици. 

Член 44 
Ако радио-станицата не се придржува кон усло-

вите утврдени во дозволата за работа и кон одред-
бите од овој закон и други прописи донесени врз 
основа на него што се однесуваат на работата на 
радио-станицата и на користењето на фреквен-
циите, органот на управата што ја издал дозволата 
за работа може на радио-станицата да и ја забрани 
работата привремено или за постојано. 

Прекинот на работата на радио-станицата по-
долг од три месеци мора да му се пријави на ор-
ганот на управата што ја издал дозволата за работа 
на таа радио-станица. 

Член 45 
Странските воздухоплови за време на пловидба 

во воздушниот простор на Југославија и поморските 
бродови и пловила за внатрешна пловидба под 
странско знаме за време на пловидба во крајбреж-
ното море на Југославија односно по Дунав на те-
риторијата на Југославија не се должни да имаат 
дозвола за работа на радио-станицата според од-
редбите на овој закон. 

Член 46 
Радио-станица на југословенски и на странски 

поморски брод и на пловило за внатрешна пло-
видба не смее да се употребува додека бродот од-
носно пловилото се наоѓа во лука односно приста-
ниште, освен посебна радио-станица која служи 
за одржување радио-врска со службата на лучката 
пилотажа и за маневрирање во лука односно при-
станиште или рачна радио-станица за одржување 
врска во луката при искрцување и укрцување на 
патници, при истовар и натовар на стоки и други 
бродски манипулации. 

Радио-станица на југословенски и на странски 
воздухоплов може да се употреби, додека воздухо-
пловот се наоѓа на аеродромот, само за одржување 
радио-врска со службата за контрола на летањето, 

заради примање податоци и упатства за полетување 
односно по слетување. Овие воздухоплови можат, 
додека се наоѓаат на аеродромот, да користат рачни 
радио-станици за одржување врска со службата 
за прифаќање и отпрема на воздухоплови, патници, 
багаж и СТОКИ на тој аеродром. 

Член 47 
Во радио-станицата мораат да се водат подато-

ци за работата на радио-станицата, за извршените 
прегледи, утврдените недостатоци и нивното отстра-
нување. 

Одредбите на ставот 1 од овој член не се одне-
суваат на радио-телефоните и рачните радио-ста-
ници. 

Член 48 
Државните органи и работните и други органи-

зации што имаат радио-станици се должни да опре-
делат лице што ќе се грижи за правилната работа 
на радио-станицата, ќе врши контрола на работата 
на радио-станицата, ќе презема мерки за отстрану-
вање на недостатоците и ќе одговара за работата 
на радио-станицата. 

АКО државниот орган или работната или друга 
организација не определи одговорно лице, старе-
шината на органот, директорот на работната орга-
низација односно лицето кое според статутот прет-
ставува друга организација, се смета како одго-
ворно лице во смисла на ставот 1 од ОВОЈ член. 

6. Радио-оператери и радио-техничари 
Член 49 

Лице што прима и отпрема соопштенија (радио-
оператер) и лице што непосредно учествува во 
обезбедување на приемот и отпремањето на сооп-
штенијата (радио-техничар), за самостојно вршење 
на работите на определено работно место во радио-
станицата на одделни радио-служби, мора да ги 
исполнува следните услови: 

1) да наполнило 18 години живот; 
2) покрај општата здравствена способност, да 

ги исполнува и пропишаните посебни здравствен 
услови во поглед на физичката и психичката спо-
собност; 

3) да има посебна стручна оспособеност за само-
стојно вршење на работите; ^ 

4) да има овластување за самостојно вршење на 
работите на определено работно место. 

Овластување за самостојно вршење работи на 
определено работно место во радио-станицата му се 
издава на лице што ги исполнува условите од точ. 
1, 2 и 3 на ставот 1 од овој член. 

Член 50 
Посебната здравствена способност на радио-опе-

ратерот и радио-техничарот за самостојно вршење 
на работите на определено работно место во радио-
станицата ја утврдува овластената здравствена орга-
низација. 

Посебната стручна оспособеност на радио-опе-
ратерот и радио-техничарот за самостојно вршење 
на работите на определено работно место во радио-
станицата се проверува со полагање теориски и 
практичен испит. 

Член 51 
Со републички пропис се определува кои по-

себни здравствени и стручни услови мораат да ги 
исполнуваат радио-оператерите и радио-техничарите 
за самостојно вршење на работите на определени 
работни места во радио-станицата, кои се тоа работ-
ни места во радио-станицата, програмата на испи-
тите и начинот на проверувањето на посебната 
стручна оспособеност на овие лица, ако тоа за 
радио-станиците во одделни радио-служби не е про-
пишано со посебен сојузен закон. 

Со републички пропис се определува начинот 
за издавање на овластувањата за самостојно врше-
ње на работите на определени работни места во 
радио-станицата, како и рокот за важење на тоа 
овластување. 
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IV. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА РАДИО-СООБРА-
ЌАЈОТ 

Член 52 
Електричните и други апарати, како и уредите 

и постројките што произведуваат електрични зра-
чења што им создаваат пречки на радио-станиците 
во приемот на радио-емиоии (штетни зрачења), мо-
раат да бидат снабдени со направи или склопови 
што ги отстрануваат штетните зрачења или ги све-
дуваат на пропишана мера. 

Електричните и други апарати, уредите и по-
стројките што произведуваат штетни зрачења мо-
раат да се снабдат со направи или склопови за 
отстранување или сведување на штетните зрачења 
уште во нивното производство односно изградба. 
Производителите или изведувачите на изградбата 
на овие апарати, уреди и постројки се должни да 
назначат на нив односно да потврдат (атестираат) 
дека се спроведени мерките за отстранување на 
штетните зрачења или дека тие се сведени на про-
пишана мера 

Имателите на електрични и други апарати, уре-
ди и постројки се должни да ги одржуваат овие 
така што да не произведуваат штетни зрачења од-
носно да ги отстранат од нив сите недостатоци што 
предизвикуваат штетни зрачења, а по потреба да ги 
снабдат со направи или склопови за отстранување 
или сведување на штетните зрачења на пропишана 
мера. 

Со републички закон се уредува начинот на от-
странување на пречките во приемот на радио-ди-
сђузни емисии во радио-дифузните приемници, што 
настануваат од штетните зрачења на електрични 
и други апарати, уреди и ПОСТРОЈКИ. 

Член 53 
Во близина на постојани големи радио-станици, 

поголеми приемни радио-центри, како и радио-
станици во радио-службите за безбедност на воз-
душната пловидба и на правците на простирањето 
на насочените радио-бранови од овие радио-стани-
ци, не смеат да се подигаат објекти и постпојки кои 
со својата локација, положба и работа можат да го 
попречуваат приемот односно отпремањето на со-
општенија на овие радио-станици (заштитен про-
стор) 

Заштитниот простор околу поголем пш^м^ч 
радио-центар и радио-станици и во радио-служби 
за безбедност на воздушната и поморската пловид-
ба опфаќа простор во кругот на полупречникот од 
5 к т 

Заштитниот простор на телевизиските и други 
големи радио-станици кои во работата користат 
насочени радио-бранови опфаќа појас кој се про-
тега од радио-станицата во правец на простирањето 
на насочените радио-бранови до приемникот кон 
кој е насочена радио-врската. 

V. НАДЛЕЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Член 54 
Работите во областа на радио-сообраќајот ги 

вршат: 
1) во федерацијата — Сојузниот секретаријат 

за сообраќај и врски; 
2) во републиката — органите на управата опре-

делени со републички прописи 
Член 55 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
ги врши овие работи во областа на радио-сообра-
ќајот: 

1) дава дозволи за поставање радио-станици со 
сила на зрачење над 10 вати; 

2) дава дозволи за поставање и работа на радио-
станиците на дипломатски претставништва на стран-
ски држави и странци, без оглед на силата на зра-
чењето; 

3) врши технички преглед на прототипот на 
радио-станица и го одобрува неговото сериско про-
изводство; 

4) врши работи на регистрација на радио-стани-
ците и фреквенциите к а ј соодветната меѓународна 
организација и работи на заштита на тие фреквен-
ции според меѓународните договори во областа на 
радио-сообраќаЈОт; 

5) се грижи за обезбедување на спроведување 
на прописите од областа на радио-сообраќаЈот и на 
меѓународните договори; 

6) одржува врски со соодветните органи, уста-
нови и организации на други држави и со меѓуна-
родни организации и ги врши работите што произ-
легуваат од тие односи; 

7) води централна евиденција за радио-стани-
ците. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
врши и други управни работи од областа на радио-
сообраќајот што му се ставени со посебни прописи 
во надлежност, а на барање на одделни државни 
органи, работни и други организации може да врши 
и радио-мерења. 

Дозволата од точката 2 на ставот 1 од ОВОЈ член 
му се издава на странец во согласност со Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Член 56 
Органите на управата определени со републич-

ки закон ги вршат овие работи во областа на радио-
сообраќајот: 

1) издаваат дозволи за поставана на радио-
станици со сила на зрачење до 10 вати и дозволи 
за поставање радио-станици што ги поставаат оп-
штествени организации и граѓани, без оглед на си-
лата на зрачењето; 

2) вршат технички преглед и издаваат дозволи 
за работа на радио-станиците, освен радио-стани-
ците на дипломатски претставништва на странски 
држави и странци; 

3) издаваат овластувања за самостојно вршење 
работи на радио-оператерите и радио-техничарите 
на определени работни места во радио-станицата; 

4) водат евиденција за радио-станиците за кои 
издале дозволи за работа. 

Член 57 
За техничките прегледи и радио-мерењата во 

областа на радио-сообраќајот што ги вршат орга-
ните на управата се плаќа надоместок. 

Височината на надоместокот за техничките пре-
гледи и радио-мерењата што ги врши Сојузниот 
секретаријат за сообраќај и врски ја определува 
сојузниот секретар за сообраќај и врски во согла-
сност со сојузниот секретар за финансии. 

Средствата остварени од надоместоците за из-
вршените технички прегледи и радио-мерења што 
ги врши Сојузниот секретаријат за сообраќај и вр-
ски се водат на посебна сметка и се користат за 
вршење на редовната дејност во службата за кон-
тролно радио-мерење. 

Член 58 
Органите на управата надлежни за работите на 

радио-сообраќајот во републиката се должни да МУ 
доставуваат на Сојузниот секретаријат за сообраќај 
и врски податоци за радио-станиците за кои издале 
дозвола за работа и сите промени настанати к а ј 
тие радио-станици, заради запишување во централ-
ната евиденција на радио-станиците. 

Член 59 
Работите на инспекцијата на радио-сообраќајот 

ги вршат органите на управата кои според репуб-
личките прописи се надлежни за работите на радио-
сообраќајот, ако со одредбите на овој закон или на 
други сојузни закони одделни од тие работи не се 
ставени во надлежност на Сојузниот секретаријат 
за сообраќај и ирски. 
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Член 60 
Работите на инспекцијата на радио-еообраќајот 

го опфаќа особено вршењето на надзор: 
1) над извршувањето на законите и другите 

прописи и на меѓународните договори и во областа 
на радио-сообраќајот; 

2) над работата на радио-станиците во поглед 
на придржувањето кон условите определени во 
дозволата за работа и кон одредбите на прописите 
и меѓународните договори што се однесуваат на 
работата на радио-станицата; 

3) над правилното користење на фреквенциите; 
4) над правилното одржување на радио-стани-

цата и над уредното водење на податоците за рабо-
тата на радио-станицата и на податоците за извр-
шените прегледи, најдените недостатоци и нивното 
отстранување; 

5) дали лицата на определените работни места 
во радио-станицата имаат овластување за самостојно 
вршење на работите на работното место. 

Член 61 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 

во областа на инспекцијата на радио-сообраќајот: 
1) се грижи за правилното организирање, вр-

шење и унапредување на инспекцијата на радио-
сообраќајот; 

2) се грижи за спроведување на одредбите на 
меѓународните договори што се однесуваат на кон-
тролата на радио-сообраќајот; 

3) врши надзор над работата на радио-станици-
те што пренесуваат радио-соопштенија во меѓуна-
родниот радио-сообраќај; 

4) врши контролни радио-мерења во внатреш-
ниот и меѓународниот радио-сообраќај во поглед 
на правилното користење на фреквенциите, точно-
ста и стабилноста на фреквенциите и силите на 
зрачењето, испитувања на споредните зрачења и 
заземеноста на опсегот на фреквенциите, иденти-
фикации на радио-станиците и на нивните локации 
и емитира еталон фреквенции. 

Член 62 
Во работите од интерес за целата земја во обла-

ста на радио-сообраќајот, Сојузниот секретаријат 
за сообраќај и врски може да изврши инспекциска 
работа ако неа не ја изврши органот на управата 
надлежен за работите на радио-сообраќајот во ре-
публиката, може од органите на управата надлеж-
ни за работите на радио-сообраќајот во републи-
ката да бара извештаи за извршените работи на 
инспекцијата и за состојбата во радио-сообраќајот 
и може да им дава задолжителни инструкции за 
вршење работите на инспекцијата на радио-сообра-
ќајот. 

Член 63 
Инспекциските работи на радио-сообраќајот ги 

вршат инспектори на радио-сообраќајот. 
За инспектор на радио-сообраќајот може да се 

назначи лице што ја има пропишаната стручна 
спрема и ги исполнува пропишаните посебни ус-
лови. 

Член 64 
За извршување на определени инспекциски ра-

боти можат да се определат и други стручни служ-
беници на органот на управата надлежни за рабо-
тите на радио-сообраќајот. 

АКО е за извршување на определена инспекци-
ска работа или други технички работи во врска со 
инспекцијата потребна посебна стручност, органот 
на управата надлежен за работите на радио-сообра-
ќајот може за извршување на тие работи да овла-
сти соодветен стручњак од други органи или орга-
низации. 

Лицата од ст. 1 и 2 на овој член при вршењето 
на инспекциските работи ги имаат правата и долж-
ностите на инспектор на радио-сообраќајот. 

Член 65 
Инспекторите на радио-сообраќајот ги вршат 

работите на инспекцијата самостојно и постапуваат 

и даваат решенија во рамките на должностите и 
овластувањата определени со овој закон и со други 
прописи. 

Член 66 
При вршењето на инспекцијата инспекторот на 

радио-сообраќајот има право да ја прегледа радио-
станицата, да изврши или да бара извршување 
определени испитувања во врска со работата на 
радио-станицата и со нејзината состојба и да ја 
прегледа техничката и друга документација што 
содржи податоци потребни за вршење на инспекци-
јата. 

Носителите на правото за користење и сопстве-
ниците на радио-станиците се должни на инспек-
торот на радио-сообраќајот да му овозможат вр-
шеше на инспекцијата, да му даваат потребни изве-
стувања и да му дозволат да ја разгледа документа-
цијата и документите потребни за вршење на 
инспекцијата и да се одзовуваат на поканите од 
органот на управата надлежен за работите на ра-
дио-сообраќајот заради контролно радио-мерење. 

Член 67 
Инспекторот на радио-сообраќајот е овластен: 
1) да издаде наредба за отстранување на недо-

статоците на радио-станицата и за отстранување 
на неправилностите во вршењето на радио-сообра-
ќајот кои би можеле да го попречуваат правилното 
функционирање на радио-сообраќајот, како и да 
определи рок во кој утврдените недостатоци и не-
правилности треба да се отстранат; 

2) да издаде наредба за привремено ограничу-
вање на работата на радио-станицата заради спро-
ведување на мерките потребни за сведување на 
техничко-функционалните недостатоци на пропи-
шана мера; 

3) да издаде наредба за привремено запирање 
на работата на радио-станицата ако е радио-стани-
цата во таква техничка состојба што нејзината 
употреба да ја попречува работата на друга радио-
станица; 

4) привремено да 6 ја забрани работата на ра-
дио-станицата, ако оваа не постапи по наредбата 
од точ. 1, 2 и 3 на ОВОЈ член, и да побара од органот 
на управата што ја издал дозволата за работа на 
радио-станицата да ја регулира на соодветен начин 
и со соодветни измени на условите утврдени во 
дозволата за работа понатамошната работа на ра-
дио-станицата; 

5) да нареди запирање на работата на радио-
станица за која не постои дозвола за работа и, 
по потреба, да спроведе мерки за да ја оневозможи 
нејзината работа; 

6) привремено да ја забрани работата на радио-
станицата ако утврди дека работникот на работ-
ното место на радио-оператер или радио-техничар 
нема овластување за самостојно вршење на рабо-
тите на односното работно место; 

7) да му нареди на имател на електричен или 
друг апарат, уред или постројка кој со штетното 
зрачење причинува пречки во радио-сообраќајот, 
да ги отстрани во определен рок неговите недоста-
тоци односно да го опреми со потребна направа или 
склоп кој ги отстранува штетните зрачења или ги 
сведува на пропишана мера, како и да издаде на-
редба за неговото привремено исклучување од упо-
треба ако во определениот рок не се отстранат 
недостатоците односно не се опреми со потребни 
направи или склопови; 

8) привремено да ги запре работите на објек-
тите и постројките што се изведуваат во заштитни-
от простор, ако постои опасност дека со тие работи 
би се попречувало правилното вршење на радио-
сообраќајот и да побара од органот на управата 
што го издал одобрението за изградба на објектот 
и постројката во заштитниот простор да извиши 
повторна контрола на техничката документација и 
да определи потребни мерки 
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Член 68 
Кога инспекторот на радио-сообраќајот во вр-

шењето на инспекцијата ќе утврди дека е со по-
вредата на прописи сторен прекршок, стопански 
престап или кривично дело, тој е должен без одла-
гање да поднесе барање за поведување прекршоч-
на постапка односно пријава за поведување по-
стапка поради стопански престап односно кривично 
дело. 

Органот на кој му е поднесено барање за пове-
дување прекршочна постапка односно органот на 
КОЈ му е поднесена пријава за поведување постапка 
поради стопански престап или кривично дело, е 
должен за резултатот на постапката да го извести 
органот на управата чиј инспектор го поднесол 
барањето односно пријавата 

Против решението за прекршокот донесено по 
барање на инспекторот, жалба може да изјави и 
органот на управата надлежен за работите на ра-
дио-сообраќајот чиј инспектор го поднесол бара-
њето за поведување прекршочна постапка. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 69 

Со парична казна до 5,000 ООО динари ќе се ка-
зни за стопански престап работна организација или 
друго правно лице ако произведе или увезе за до-
машен пазар радио-станица која во поглед на тех-
ничко-експлоатационите услови не обезбедува неј-
зино користење според одредбите на овој закон 
(член 11). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 100.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 70 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се ка-

зни за прекршок работна организација или друго 
правно лице: 

1) ако не ја приспособи работата на радио-ста-
ницата кон промените настанати во меѓународните 
планови за распределба на фреквенциите и за ра-
спределба на фреквенциите во Југославија или во 
други технички елементи и услови за поставање 
и работа на радио-станицата (член 6 став 3); 

2) ако и испорача радио-станица на работна 
или друга организација или граѓанин, што нема 
дозвола за поставана радио-станица (член 22 став 1); 

3) ако постави радио-станица без дозвола за 
поставање или ако отпочне со работата на радио-
станицата без дозвола за работа (чл в, 22 и 23); 

4) ако радио-станицата не му ја пријави на ор-
ганот на управата односно организацијата што во-
дат евиденција (член 24); 

5) ако издаде неточна потврда или документа-
ција или назначи неточни податоци за техничките 
карактеристики на радиостаницата произведена 
според одобрен прототип (член 32); 

6) ако радио-станицата ја употреби за прием 
или отпремање на соопштенија за кои не е наме-
нета и поставена (член 37); 

7) ако од радио-станицата отпреми лажен знак 
за опасност, тревога или итност (член 39); 

8) ако не ја прекине работата на радио-стани-
цата или не се одзове на поканата, или не се стави 
на располагање, кога на радио-станицата ќе прими 
знак за опасност (член 40); 

9) ако радио-станицата работи на фреквенција 
која не и е доделена (член 42); 

10) ако не ја одржува радио-станицата во со-
стојба да може да работи под условите определени 
Е о дозволата за работа или да не им ја попречува 
работата на другите радио-станици, или не ги от-
странува утврдените недостатоци на радио-стани-
цата што можат да имаат за последица создавање 
пречки во ради0-с00браќаЈ0т (член 43); 

11) ако за самостојно вршење на работите на 
опр-^,зтато работно место во радио-станицата ра-
спореди работник кој нема овластување за само-

стојно вршење на работите на тоа работно место 
(член чч) 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 50 ООО динари и одговор-
ното лице во работната организација или во друго 
правно лице. 

Член 71 
Со парична казна до 500 000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице: 

1) ако на радио-станицата прима соопштенија 
што не се наменети за радио-станицата или за општ 
прием, или ако случајно примените такви соопште-
нија ги забележи, искористи или соопшти (член 38); 

2) ако од радио-станицата отпреми соопштение 
што не се однесува на дејноста заради која е по-
ставена радио-станицата или отпреми непотребно 
или одвишно соопштение (член 39); 

3) ако не води или неуредно ги води податоците 
за работата на радио-станицата, за извршените 
прегледи, за најдените недостатоци или за отстра-
нувањето на недостатоците (член 47). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 30.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 72 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице: 

1) ако слоговите, кодовите и скратениците во 
работата на радио-станицата ги употребува про-
тивно на одредбите од членот 41 од овој закон; 

2) ако на почетокот или на крајот на емисијата 
или во определени временски растојанија во подол-
ги емисии не дава знаци за идентификација или 
користи знак за идентификација на друга радио-
станица (член 42); 

3) ако на органот на управата што ја издал 
дозволата за работа не му го пријави прекинот на 
работата на радио-станицата подолг од 3 месеци 
(член 44 став 2); 

4) ако употреби радио-станица на поморски 
брод или пловило за внатрешна пловидба или на 
воздухоплов противно на одредбите од членот 46 
на ОВОЈ закон додека бродот, пловилото односно 
воздухопловот се наоѓа во луката, пристаништето 
односно на аеродромот; 

5) ако користи електричен апарат, уред, или 
постројка што произведуваат штетни зрачења во 
приемот на радио-емисиите (член 52). 

За дејствието од ставот 1 на ОВОЈ член ќе се 
казни со парична казна до 20.000 динари и одго-
ворното лице во работната организација или во 
друго правно лице. 

Член 73 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или во друго 
правно лице ако по престанок на важењето на 
дозволата за работата оваа не му ја врати на над-
лежниот орган на управата (член 36 став 2). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок и одговорното лице во работ-
ната организација или во друго правно лице со 
парична казна до 5.000 динари. 

Член 74 
Ќе се казни за прекршок физичко лице, и тоа: 
а) со парична казна до 100 000 динари: 
1) ако постави или отпочне со работа на радио-

станицата без дозвола за поставање односно без 
дозвола за работа (член 6 став 1, член 22 став 1 и 
член 23); 

2) ако отпреми лажен знак за опасност, тревога 
или итност (член 39); 

3) ако работи на фреквенција која не П е до-
делена на неговата радио-станица (член 42); 



Страна 560 - Број 14 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ. Сабота, 3 април 1965 

б) со парична казна до 50.000 динари: 
1) ако работата на својата радио-станица не ја 

приспособи кон промените настанати во меѓународ-
ните планови за распределба на фреквенциите или 
во планот за распределба на фреквенциите во Ј у -
гославија или во техничките и други услови за по-
ставана и работа на радио-станицата (член 6 ставЗ); 

2) ако радио-станицата ја употреби за прием и 
отпремање на соопштенија за кои не е наменета 
и поставена (член 37); 

в) со парична казна до 30.000 динари: 
1) ако на радио-станицата прима соопштенија 

што не се наменети за неа или за општ прием или 
ако случајно примените такви соопштенија ги за-
бележи, искористи или соопшти (член 38); 

2) ако не ја прекине работата на радио-стани-
цата или не се одзове на поканата или не се стави 
на располагање кога на радио-станицата ќе прими 
знак за опасност (член 40); 

3) ако не ја одржува радио-станицата во таква 
состојба што да може да работи под условите опре-
делени во дозволата за работа или да не им ја 
попречува работата на другите радио-станици, или 
не ги отстранува утврдените недостатоци на радио-
станицата што можат да имаат за последица соз-
давање пречки во радио-сообраќајот (член 43); 

4) ако ја употребува радио-станицата додека 
поморскиот брод, пловилото за внатрешна пловидба 
односно воздухопловот се наоѓа во луката, приста-
ништето односно на аеродромот (член 46); 

г) со парична казна до 20 ООО динари: 
1) ако не води или неуредно ги води податоците 

за работата на радио-станицата, за извршените пре-
гледи, за најдените недостатоци или за отстрану-
вањето на недостатоците (член 47); 

2) ако самостојно ги врши работите на радио-
станицата без овластување за самостојно вршење 
работи на определено работно место во радио-ста-
ницата (член 49); 

д) со парична казна до 10.000 динари: 
1) ако радио-станицата не ја пријави заради 

евидентирање (член 24); 
2) ако во работата на радио-станицата употреби 

слогови, кодови и скратеници противно на членот 
41 од овој закон; 

3) ако на органот на управата што ја издал до-
зволата за работа не му го пријави прекинот на 
работата на радио-станицата подолг од три месеци 
(член 44 став 2); 

ѓ) со парична казна до 5.000 динари: 
1) ако по престанок на важењето на дозволата 

за работа оваа не му ја врати на надлежниот орган 
на управата (член 36 став 2); 

2) ако на почетокот или на крајот на емисијата 
или во определени временски растојанија во подол-
ги емисии не дава знаци за идентификација или 
користи знак за идентификација на друга радио-
станица (член 42); 

3) ако користи електричен апарат, уред или по-
стројка што произведува штетни зрачења во прие-
мот на радио-емиеиите (член 52). 

Член 75 
За прекршоците од членот 70 став 1 точ. 1, 3, 

6, 8 и 11 односно од членот 74 под а) точ. 1, 2 и 3, 
под б) точ. 1 и 2 и под г) точка 2 од овој закон може, 
покрај паричната казна, да се изрече и заштитната 
мерка одземање на радио-станицата. 

За прекршоците од членот 70 став 1 точ. 3 и 9 
односно од членот 74 под а) точ. 1, 2 и 3 и под б) 
точка 1 од овој закон може, покрај паричната ка-
зна, да се изрече и заштитната мерка одземање на 
овластувањето за самостојно вршење работи на 
определено работно место во радио-станицата во 
траење до една година. 

Член 76 
Дејствијата од членот 70 точ. 1, 3, 6, 10 и 11, од 

пленот 72 тон. 3 и 4 и од членот 73 на овој закон, 

што ќе ги стори носителот на правото за користење 
или сопственикот на поморски брод, на пловило за 
внатрешна пловидба и на воздухоплов на бродската 
и воздухопловната радио-станица и дејствијата од 
членот 70 точ. 7, 8 и 9, од членот 71 точ. 1, 2 и 3 и од 
членот 72 точ. 1 и 2 на овој закон, што ќе ги стори 
радио-оператер, радио-техничар или друго одго-
ворно лице што ракува со бродска односно возду-
хопловна радио-станица, се поморски прекршоци, 
прекршоци на внатрешната пловидба и воздухо-
пловни прекршоци. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 77 
Се овластува сојузниот секретар за сообраќај и 

врски да донесе: 
1) поблиски прописи за видовите, поставањето 

и користењето на радио-станиците, што можат да 
ги поставаат и користат граѓани и странци (чл. 3 и 
4); за основите за составување позивни знаци и 
други знаци за идентификација (член 9); за евиден-
тирањето на радио-станиците и за начинот на воде-
ње на евиденцијата (чл. 12 и 27); за доделувањето 
одземањето, ограничувањето и измената на кори-
стењето на фреквенциите (чл 15 до 19); за посеб-
ните технички услови за сместување, поставана и 
заштита на радио-станиците од 5 и повеќе кило-
вати (член 26); за техничките карактеристики на 
одделни видови радио-станици што можат да се 
произведуваат според одобрен прототип (член 31); 
за издавањето на дозвола за поставање и работа 
на радио-станица (чл. 28 и 29 и 33 до 36); за тех-
ничкиот преглед на радио-станицата (чл. 30 и 31): 
за образецот на дозвола за работа на радио-станица 
(член 35) и за работата на радио-станицата (чл. 37 
ДО 48); 

2) прописи за техничките мери за поставана на 
радио-станиците, за техничките елементи и норма-
тивите за радио-станиците и за отстранувањето на 
пречките во радио-сообраќајот; 

3) план за поделба на фреквенциите во Југо-
славија, во согласност со државниот секретар за 
народна одбрана, а по претходно прибавено мисле-
ње од републичките органи на управата надлежни 
за работите на радио-сообраќајот (член 15); 

4) прописи за стручната спрема на сојузните 
инспектори на радио-сообраќајот (член 63). 

Член 78 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Уредбата за подавањето 
и работата на емисионите радиостаници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57) и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/63) и Наредбата за пријавување на 
постојните емисиони радиостаници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 35/58), 

Одредбите од Правилникот за извршување на 
Уредбата за подавањето и работата на емисионите 
радиостаници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/60 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 23/63) и од Правил-
никот за подавањето и работата на аматерските 
радиостаници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/59 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 23/63) се примену-
ваат до донесувањето на соодветни прописи според 
одредбите од овој закон доколку не се во спротив-
ност со одредбите од овој закон. 

Член 79 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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277. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Се прогласува Основниот закон за безбедноста 
на сообраќајот на јавните патишта, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 24 март 1965 година и на седницата на Ор-
ганизационо-политичкиот собор од 13 март 1965 
година 

Г1 Р бр. 236 
26 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р 

Претседател 
на Сојузната скупштина. 

Едвард Кардељ, с, р 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВ-

НИТЕ ПАТИШТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради спречување и отстранување опасности 

за учесниците во сообраќајот на јавните патишта и 
на други површини на кои се врши сообраќај (во 
понатамошниот текст: патиштата), како и заради у-
напредување на сообраќајот на јавните патишта, со 
ОВОЈ закон се определуваат мерките за безбедност и 
условите и правилата за вршење на тој сообраќај 

Член 2 Ј 
Општествено-политичките заедници и нивните 

органи, работните и други организации и граѓани 
се грижат за создавање поволни услови за безбед-
ност на сообраќајот и преземаат мерки за спречу-
вање на сообраќајните незгоди и други опасности 
во сообраќајот на патиштата. 

Во спроведувањето на активностите и во пре-
земањето на мерките за поголема безбедност во со-
обраќајот општините и други општествено-политич-
ки заедници и нивните органи, како и работните и 
други организации, се должни да постапуваат во 
согласност со системот на тие мерки што е утврден 
со овој закон и со други прописи донесени врз осно-
ва на овој закон. 

Член 3 
Државните органи и работните и други орга-

низации што се грижат за одржувањето или рабо-
тат на изградбата и реконструкцијата на патишта-
та, се должни да водат сметка за тоа патот според 
своите елементи, техничките својства и опременос-
та да им одговара на барањата за безбедност на со-
обраќајот, како и патот и патните објекти да ги о-
држуваат во состојба која обезбедува сигурно дви-
жење на возилата и на другите учесници во соо-
браќајот. 

За потребата од несмеќаван и безбеден сообра-
ќа ј на патиштата мораат да водат сметка и држав-
ните органи и работните и други организации што 
вршат комунални работи и работи од областа на 
урбанизмот. 

За преземањето на технички и други мерки за 
безбедност на сообраќајот на местата каде што се 
крстосуваат патишта и железнички пруги должни 
се да се грижат железничките работни организации. 

Член 4 
Државните органи, работните и други организа-

ции и поединци што користат возила во сообраќајот 
на патиштата, се должни да преземаат потребни мер-
ки да бидат возилата во исправна состојба и опре-
мени со пропишани уреди и опрема, односно не 
смеат да дозволат да се употребува во сообраќајот 
неисправно возило. 

Работните и други организации што вршат ја-
вен превоз на патници и стоки или вршат превоз-
ничка дејност за сопствени потреби, се должни да 
организираат и спроведуваат постојан надзор над 
извршувањето на пропишаните мерки и над ис-
полнувањето на условите од кои зависи безбеднос-
та на сообраќајот на патиштата. 

Член 5 
Сообраќајот на патиштата мора да се врши на 

начин на кој други лица и возила не се попречуваат 
во сообраќајот и со КОЈ не им се нанесува штета 
на други лица или не се доведува во опасност здра-
вјето и животот на други лица. 

Учесниците во сообраќајот особено се должни 
да се грижат за безбедноста на децата, инвалиди-
те и старите и немоќни лица. 

Член 6 
Основните правила на сообраќајот на патишта-

та, системот на сообраќајните знаци на патиштата, 
основните услови за здобивање со правото на упра-
вување моторни возила, како и условите на кои мо-
раат да им одговараат возилата во сообраќајот, един-
ствени се за целата територија на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и мораат да 
бидат во согласност со одредбите од меѓународните 
договори и другите меѓународни спогодби кон кои 
пристапила Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Член 7 
Сообраќајот на јавните патишта му е дозволен 

во границите пропишани со закон, на секој под ед-
накви услови. 

Да ограничат или забранат сообраќајот на јавен 
пат можат само органите и организациите што се 
овластени за тоа со закон, и тоа само во случај ко-
га ограничувањата или забраната се неопходни за-
ради спречување или отстранување на опасноста за 
учесниците во сообраќајот. 

Член 8 
Стручните и управните работи што се однесу-

ваат на безбедноста на сообраќајот на патиштата, 
ги вршат органите на внатрешните работи. Заради 
обезбедување на извршувањето на прописите за без-
бедноста на сообраќајот, органите на внатрешните 
работи се овластени и должни да вршат непосредна 
контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата. 

Во вршењето на работите од ставот 1 на овој 
член органите на внатрешните работи, во рамките 
на својот делокруг, преземаат и предлагаат мерки 
со кои се овозможува успешно остварување на пра-
вата и интересите на работните и други организации 
и на граѓани во областа на сообраќајот на патишта-
та, соработуваат со стручните организации во обла-
ста на сообраќајот, со здруженијата на граѓани и 
со други државни органи, и ја прифаќаат нивната 
иницијатива за решавање на прашањата за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата. 

Член 9 
Контрола и регулирање на сообраќајот на јак-

тите патишта, како и контрола над возачите и во-
зилата на јавните патишта, вршат посебни единици 
на милицијата (сообраќајна милиција). 

Републичкиот орган на внатрешните работи о-
пределува кои работи на контрола и регулирање на 
сообраќајот можат да вршат и службеници од дру-
ги единици на милицијата. 

При вршењето на работите на контрола и регу-
лирање на сообраќајот службениците на милици-
јата мораат да носат пропишана униформа и ознаки, 
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Службениците на милицијата се должни да им 
даваат соодветна помош на учесниците во сообра-
ќајот. 

Член 10 
Одделни изрази употребени во овој закон ги 

имаат овие значења: 
1) ,Јавен пат" е пат кој според прописите за 

Јавните патишта се смета за јавен пат; 
2) „пат" е секој јавен пат и друга површига на 

жоја се врши сообраќај; 
3) „КОЛОВОЗ" е дел на површина од пат наме-

нет првенствено за сообраќај на возила; 
4) „велосипедска патека" е посебно изградена 

сообраќајна површина, намената за сообраќа) на 
велосипеди и велосипеди со помошен мотор, која се 
протега долж коловозот на патот и која од него е 
одвоена и обележена со пропишаниот сообраќаен 
знак за обележување велосипедска патека; 

5) „сообраќајна лента" е обележен или необе-
лежен вдолжен дел на коловоз чија широчина е 
доволна за сообраќај на еден ред возила; 

6) „автопат" е јавен пат на кој сообраќаат ис-
клучиво моторни возила и кој има две меѓусебно 
одвоени коловозни ленти за сообраќај од спротивни 
насоки, без кртосување со напречни патишта и 
железнички пруги во исто ниво, со пристапни па-
тишта изградени на начин кој овозможува вклучу-
вање во сообраќај и исклучување од сообраќај са-
мо на соодветен коловоз од автопат; 

7) „населба" е простор на кој редови или групи 
згради се наоѓаат од едната или од обете страни на 
патот, давајќи му изглед на улица, или чии грани-
ци се означени со сообраќајни знаци за обележува-
ње населени места; 

8) „пешачки остров" е воздигната или на Друг 
начин обележена површина која се наоѓа на коло-
возот и која е определена за привремено задржу-
вање на пешаците што минуваат преку коловозот 
или влегуваат и излегуваат од возила на јавниот 
сообраќај; 

9) „крстосница" е површина на која се крсто-
суваат или се соединуваат два или повеќе патишта 
и дел на површина од пат во длабочина од 10 мет-
ра сметајќи од работ на површината на крстосу-
вањето односно соединувањето на патиштата; 

10) „возило" е секое превозно средство намене-
то за движење по пат, освен подвижните столици 
без мотор за немоќни лица и детските колички; 

И) „моторно возило" е возило што се движи со 
силата на сопствен мотор, освен возилата што се 
движат по шини и велосипедите со помошен мотор; 

12) „велосипед" е возило на две тркала, како 
и возило на три тркала (трицикл), снабдено со 
педали, што се движи исклучиво со силата на во-
зачот; 

13) „велосипед со помошен мотор" е возило кое 
во поглед на изработката и можноста за движење со 
човечка сила ги има сите карактеристики на вело-
сипед а е снабдено со мотор чија работна зафатни-
на не преминува 50 ст 3 ; 

14) „моторцикл" е моторно возило на две трка-
ла, со или без приколка, вклучувајќи го и возило-
то снабдено со педали за задвижување и помагање 
на работата на моторот вграден во посебно констру-
ирана рамка, како и моторен трицикл и моторна 
подвижна столица за немоќни лица — ако нивната 
тежина не преминува 400 кѕ; 

15) „патнички автомобил" е моторно возило на-
менето за превоз на патници кое, покрај седиштето 
за возачот, има најмногу осум седишта; 

16) „автобус" е моторно возило наменето за пре-
воз на патници кое, покрај седиштето за возачот, 
има повеќе од осум седишта; 

17) „приклучно возило" е возило наменето да 
биде влечено од моторно возило, било да е кон-
струпеано како приколка или полуприколка; за по-
луприколка се смета приколка без предна оска ко-

ја е конструирана така што со својот преден дел 
да се опира врз влечното моторно возило; 

13) „запрежно возило" е возило што го влече 
впрегнато животно; 

19) „носивост" е дозволената тежина до која мо-
же да се оптовари возилото, запишана во сообраќај-
ната дозвола за моторни и приклучни возила на-
менети за превоз на товар; 

20) „вкупна тежина" е тежината на возилото за-
едно со тежината на товарот што се превезува на 
возилото, вклучувајќи ја и тежината на лицата што 
се наоѓаат на возилото, како и тежината на прик-
лучното возило со товарот, ако е тоа придодадено 
на возилото; 

21) „најголема дозволена тежина" е тежината 
на возилото заедно со тежината на носивоста; 

22) „учесник во сообраќајот" е лице кое во со-
обраќајот на патиштата управува возило или се 
наоѓа во возило, кое тера или јава животно, или 
кое се наоѓа на пат како пешак; 

23) „возач" е лице што на пат управува возило; 
24) „пешак" е лице кое учествува во сообраќајот 

а не управуг-а возило ниту се превезува во возило, 
лице кое со сопствена сила турка детска количка, 
велосипед, велосипед со помошен мотор или под-
вижна количка за немоќн-и лица, како и лице кое 
се движи со помош на подвижна столица за немоќ-
ни лица што ја движи со сопствена сила; 

25) „запирање на возило" е секој прекин на дви-
жењето на возило на пат во траење до 15 минути, 
освен прекинот кој се врши за да се одбегне суд-
рување со друг учесник во сообраќајот или за да 
се постапи според знакот со кој се регулира соо-
браќајот; 

26) „паркирање на возило" е оставање возило 
на пат во траење подолго од 15 минути; 

27) „разминување" е минување со возило пок-
рај друго'"возиЈГо^к"ое по истата коловозн,а лента се 
движи од спротивната насока; 

28) „престигнување" е минување со возило по-
крај друго возило кое се движи во истата насока; 

29) „обиколување" е минување со возило покрај 
запрено или паркирано возило или друг објект кој 
се наоѓа на сообраќајната лента по која се движи 
возилото; 

30) „сообраќајна незгода" е незгода на пат во 
која учествувало барем едно возило во движење 
и во која едно или повеќе лица загинале или се 
повредени, или е предизвикана материјална штета. 

II. СООБРАЌАЈ 

А, Основни правила на сообраќајот 
1. Основни одредби 

Член 11 
Во сообраќајот на патиштата возачот е должен 

да постапува во согласност со сообраќајните про-
писи и сообраќајните знаци поставени на патот, како 
и начинот на управувањето на возилото да го прис-
пособи кон околностите на сообраќајот. 

Член 12 
Возачот е должен да го управува возилото та-

ка што постојано и наполно да владее со него и да 
е во состојба да преземе секоја мерка потребна да 
ја одбегне опасноста која, под дадените услови, мо-
же да се предвиди. 

Лице што е во толкава мерка уморно или болно, 
или е во таква психичка состојба што е неспособно 
за сигурно управување со возило, како и лице под 
влијание на алкохол или други опојни средства, не 
смее да управува со возило во сообраќајот на па-
тиштата, ниту да се обиде да го стори тоа. 

Ќе се смета дека е под влијание на алкохол 
лице за кое, со анализа на крвта или урината, или 
со некоја друга научна метода за мерење на коли-
чината на алкохол во организмот, ќе се утврди де-
ка содржината на алкохол во крвта му изнесува 
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повеќе од 0,5 промили, или кај кое, без оглед на 
содржината на алкохол во крвта, со лекарски пре-
глед ќе установат знаци на алкохолна растроеност. 

Член 13 
Одговорното лице во работна или друга орга-

низација или во државен орган, како и сопственикот 
на возило, не смее да дозволи да управува моторно 
возило лице за кое може да се заклучи дека поради 
умор, болест, влијание на алкохол иди опојни сред-
ства, или поради психичката состојба во која се на-
оѓа, нема да биде во состојба да го управува сигур-
но возилото. 

Член 14 
Учесниците во сообраќајот мораат да постапу-

ваат по барањата изразени со помош на знаци или 
по наредбите од службениците на органите на вна-
трешните работи што го контролираат и регули-
раат сообраќајот на патиштата или од други со за-
кон овластени службеници. 

Знаците од ставот 1 на овој член мораат да се 
даваат на начин со кој нивното значење за учес-
ниците во сообраќајот станува јасно и недвосмис-
лено. 

Учесниците во сообраќајот мораат да постапат 
по барањата изразени со помош на знаци или по 
наредбите од ставот 1 на овој член и кога со тоа 
отстапуваат од прописите за правилата на сообра-
ќајот или од одредбата изразена со сообраќаен знак 
поставен на патот — ако при тоа не доведуваат во 
непосредна опасност други лица и не му нанесуваат 
на никој материјална штета. 

Знаците од ставот 1 на овој член и начинот на 
нивното давање ги пропишува сојузниот секретар 
за внатрешни работи. 

Член 15 
Возачот кој има намера да го промени начинот 

или правецот на движењето на возилото, или да го 
запре возилото, е должен да се увери претходно де-
ка тоа може да го стори без опасност по други уче-
сници во сообраќајот, како и со давање на пропи-
шаниот знак на време да извести за својата намера 
и другите учесници во сообраќајот. 

Возачот и по давањето на пропишаниот знак 
е должен намераваиото дејствија во сообраќајот да 
го изврши со потребна претпазливост. 

Член 16 
Возачот е должен да го држи возилото на так-

ва оддалеченост од другите возила во соо^р^ќ-чот 
што, со оглед на брзината на двии^г,е^о на вози-
лата и на другите околности на сообраќајот, да не 
предизвикува опасност и да не ги попречува дру-
гите возачи. 

Возачот е особено должен да ја задржи потре-
бната оддалеченост од други возила при разигру-
вање, престигнување или обиколување на друго во-
зило, или кога се движи напоредно или зад дру-
го возило. 

Член 17 
Возачот е должен да обрне особено внимание 

на пешаците што преминуваат преку коловозот. 
Кота приоѓа кон обележен пешачки премин, во-

зачот мора да го управува возилото со особена прет-
пазливост и да вози со таква брзина што, во слу-
чај на потреба, да може да го запре возилото пред 
пешачкиот премин. 

Возачот мора да ги пропушти пешаците кои, 
движејќи се по обележениот пешачки премин, на-
идуваат пред возилото. 

Член 18 
Возачот не смее со моторното возило да со-

здава одвишна бука во сообраќајот. 
Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе ги 

пропише највисоките граници на дозволената бука 
што одделни видови моторни возила смеат да ја 
произведува со работата на своите мотори. 

Собранието на општината може да пропише по-
себни мерки со кои во населбата се спречува соз-
давање на одшшша бука во сообраќајот. 

Член 19 
На крстосница на која сообраќајот е посебно 

регулиран со сообраќајни зкади или со знаци што 
ги дава службеникот овластен за регулирање на 
сообраќајот, учесникот во сообраќајот е должен дз 
постапува по тие знаци. 

Возачот чие возило се доближува кон крстос-
ница КОЈЗ сообраќајот не е посебно регулиран во 
смисла на одредбата од ставот 1 на овој членг е дол-
жен претходно да утврди дека патот на кој влегува 
е слободен, како и, по потреба, да ја намали брзи-
ната на движењето или да го запре возилото. 

Член 20 
Возачот кој од сп-ореден пат наидува со вози-

ло на пат кој е означен како пат со првенство за 
минување, може да стапи на тој пат само ако при 
тоа не го попречува движењето на возилата што се 
движат по тој пат, 

Член 21 
Возило што се движи покрај трамвај или друго 

возило со кое се врши јавен превоз на патници зап-
рено на стојалиште определено за возила на јав-
ниот сообраќај, мора да се движи со намалена бр-
зина, така што да не ги загрозува патниците кеш 
во возилото за јавен превоз влегуваат односно из-
легуваат од него. 

Возачот мора да го запре своето возило зад во-
зилото со кое се врши јавен превоз на патници ко-
га патниците, влегувајќи односно излегувајќи од 
тоа возило, мораат да минат преку сообраќајната 
лента по која се движи возилото, а на тоа место 
не е изграден посебен пешачки остров. 

Член 22 
Лицето што се превезува со возило не смее на 

кој и да е начин да го попречува возачот при уп-
равувањето на возилото. 

Член 23 
Возачот е должен од коловозот да го отстрани 

товарот или други предмети што од возилото ќе 
паднат на патот, како и предметите што при запира-
њето на возилото ги ставил на патот 

Ако возачот во сообраќајот на јавен пат наиде 
на некој предмет или на друга пречка на коловозот 
што ја загрозува безбедноста на сообраќајот, тој 
е должен да ја отстрани таа пречка, ако може да 
го стори тоа, или за тоа да го извести најблискиот 
работник што работи на одржување на патот или 
најблискиот службеник на милицијата. 

Член 24 
Во времето од првиот самрак до потполното раз-

денување, како и во случај на намалување на вид-
ливоста поради неповолни атмосферски или други 
прилики, возилото на пат мора да биде обележено 
со соодветни светла. 

Возилото не мора да биде обележено со светла 
кога е паркирано на посебен простор определен за 
паркирање на возила или на дел од пат кој е до-
волно осветлен. 

Светлата за обележување на возила не смеат 
да ги заслепуваат другите учесници во сообраќајот. 

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 
работи да пропише со кое светло мораат да бидат 
снабдени одделни видови возила и кои возила, на-
место со светло, можат да бидат обележени со ре-
флексни стакла или со други рефлектирачки ма-
терии. 

2. Вклучување во сообраќај, полукружно свртување 
и возење наназад 

Член 25 
Влегување со возило на пат од површината на 

која се врши јавен сообраќај, вклучување во соо-
браќај со движење од местото на кое возилото би-
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ло запрено или паркирано, исклучување на возило 
од сообраќај, како и полукружно свртување на во-
зило на пат и движење наназад, можат да се вр-
шат само ако при тоа не се попречуваат другите 
учесници во сообраќајот. 

3. Страна на движењето 
Член 26 

Возилото се движи по десната страна на коло-
возот во правецот на движењето. 

Возилото мора да се движи по крајната сообра-
ќајна лента и на таква оддалеченост од десниот раб 
на коловозот што да не ги попречува и не ги заг-
розува другите учесници во сообраќајот. 

Пешаците, велосипедистите и јаваните, ако за 
нивното движење не постојат посебно изградени па-
теки, за своето движење по патот можат да користат 
најмногу еден метар широчина на коловозот, сметај-
ќи од соодветниот раб на коловозот. 

Член 27 
Ако е тоа неопходно поради густината на соо-

браќајот, возилата можат да се движат во повеќе 
напоредни колони, со тоа што да не преминуваат на 
делот од коловозот наменет за сообраќај на вози-
лата од спротивниот правец. 

По патот на кој сообраќајните ленти се обеле-
жени со ознаки на коловозот, возилата мораат да 
се движат по средината на обележената сообраќајна 
лента. 

Возач може да преминува со возило од една о-
бележена сообраќајна лента на друга, односно од 
една колона на возила во друга, само ако со тоа не 
го попречува нормалното движење на другите во-
зила. 

Ако возилата се ; т во повеќе напоредни 
Колони, побрзото ди ^ на возилата во една 
Колона од движењето I.: . озилата во друга колона 
не се смета за престигнување. 

Член 28 
Ако на средината од коловозот се наоѓа пеша-

чки остров, обележен или на друг начин уреден 
простор за паркирање возила или некоја друга по-
вршина што не е наменета за сообраќај на возила, 
или некој објект или уред, возилата мораат да ги 
обиколуваат од десната страна. 

Ако површините или објектите од ставот 1 на 
овој член с? наоѓаат на средината од пат со едно-
насочен сообраќај, а со поставените сообраќајни зна-
ци не е опг^телено поинаку, тие можат да се оби-
колат и од десната и од левата страна. 

4. Брзина 

Член 29 
Возачот е должен да ја пригоди брзината на 

движењето на возилото според особините и состој-
бата на патот, видливоста, атмосферските прилики, 
состојбата на возилото и товарот, густината на соо-
браќајот и според други сообраќајни услови, така 
што да може благовремено да го запре возилото про д 
секоја пречка што, под дадените услови, може да ја 
предвиди. 

Возачот не смее да ја намали брзината на дви-
жењето на возилото до таа мера што неговото во-
зило да му причинува пречка на нормалното одви-
вање на сообраќајот. 

АКО тоа го бараат причините на несмеќаваното 
'одвивање и на безбедноста на сообраќајот, надлеж-
ниот републички орган на внатрешните работи мо-
ж е да ја определи најмалата брзина со која на оп-
ределен пат или дел од пат мораат да се движат 
возилата. 

Член 30 
Најголемата дозволена брзина на движењето на 

возилата во сообраќајот на јавните патишта е 120 
к т на час. 

Низ населби вазилата не смеат да се движат 
со брзина поголема од 60 к т на час, 

Брзината на движењето на моторните возила на 
определен јавен пат или дел од јавен пат може да 
биде ограничена само кога тоа го бараат причините 
на безбедноста на сообраќајот или други оправдани 
причини, 

Брзината на движењето на моторните возила 
,не смее на јавен пат, под нормални услови на со-
обраќајот, да се ограничи под 30 к т на час. 

Член 31 
Сојузниот секретар за внатрешни работи, во со-

гласност со сојузниот секретар за/ сообраќај и врски, 
може да определи општо ограничување на брзи-
ната за возилата што сообраќаат на автопат или на 
пат резервиран само за сообраќај на моторни возила 
како и општо ограничување на брзината за оддел-
ни категории моторни возила на сите патишта, ако 
тоа го бараат причините на безбедноста на соо-
браќајот. 

Со републички пропис може за одделни видови 
возила или за сите возила да се определи општо 
ограничување на брзината на движењето што ќе се 
применува с^мо со определени денови или во оп-
ределено временско растојание, ако може основа-
но да се очоггу,а дека во тоа време сообраќајот на 
патиштата ќе биде исклучително силен. 

Кога уирггугагт возила за кои со прописите 
од ст. 1 и 2 на овој член е определено општо ограни-
чување на брзината на движењето, возачите се дол-
жни да се придржуваат кон пропишаната брзина и 
на патот со еднонасочен сообраќај, освен ако со со-
определена повисока граница на најголемата до-
зволена брзина 

5. Скршнување 

Член 32 
Возило што скршнува надесно врши скршнува-

ње движејќи се по крајната сообраќајна лента што 
се протега низ десниот раб од патот. 

Возило што скршнува налево врши скршнување 
движејќи се по крајната лева сообраќајна лента 
што се протега низ средишната линија или низ за-
мислениот или обележениот лак кој соединува две 
средишни линии на бочните коловози, односно по 
сообраќајната лента што се протега низ левиот раб 
на патот со еднонасочен сообраќај, освен ако со со-
обраќајните знаци на патот не е определено пои-
наку. 

Возачот с должен на доволна оддалеченост пред 
крстосницата да заземе со возилото положба на о-
наа сообраќајна лента по која мора да се движи 
при скршнувањето. 

6. Првенство на минување 

Член 33 
На крстосница или при средба со друго возило 

возачот е должен да го пропушти возилото што 
наидува од неговата десна страна. 

Возачот кој од спореден пат влегува со возило 
на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат 
со првенство на минување, е должен да ги пропуш-
ти сите возила што се движат по тој пат. 

Возачот на возило кој на крстосница скршнува 
налево е должен да ги пропушти возилата што, 
доаѓајќи од спротивната насока, на крстосницата 
го задржуваат правецот на своето движење или 
вршат скршнувања надесно, освен ако со поставе-
ните сообраќајни знаци не е определено поинаку. 

На крстосница на која сообраќајот е регулиран 
со светлосни сообраќајни знаци, возачот што со во-
зилото скршнува на бочен пат, за време додека о 
отворено ми,нувањето по тој пат, е должен да ги 
пропушти возилата и пешаците што се движат по 
патот на кој скршнува тој. 
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7. Разминување 

Член 34 
При разминување возачот е должен да го по-

мести возилото што повеќе надесно и од својата ле-
ва страна да остави доволно растојание помеѓу сво-
ето возило и возилото со кое се разминува. 

Ако поради некоја пречка на патот или поради 
присутност на патот на други учесници во сообра-
ќајот возачот не може да постапи според одредба-
та од ставот 1 на овој член, тој е должен да го за-
бави движењето на своето возило и, по потреба, и 
да го запре, за да го пропушти возилото од спротив-
ната насока. 

Кога на крстосница возила доаѓаат од спротив-
ни насоки и скршнуваат налево, возачот го разми-
нува возилото од спротивната насока на тој начин 
што го пропушта од својата десна страна. 

Возилата на шини, ако шините се поставени на 
крајната страна на коловозот, се разминуваат од 
левата страна во правецот на движењето. 

Ако поради недоволна широчина на патот или 
поради некоја пречка на патот разминувањето е 
оневозможно, возачот на кој тоа со оглед на особи-
ните на патот и околностите на сообраќајот му е по-
лесно да го изведе тоа, е должен прв да се запре 
и, по потреба, со движење наназад или на друг на-
чин, да го премести своето возило и да заземе на 
патот положба која му овозможува разминување. 

8. Престигнување и обиколување 

Член 35 
Престигнување и обиколување возач смее да 

врши само ако со тоа не го попречува нормалното 
движење на возилата што доаѓаат од спротивната 
насока и ако на патот има доволно простор за си-
гурно изведување на тие дејствија. 

Член 36 
Престигнување и обиколување се вршат од ле-

вата страна. 
Престигнување мора да се врши од десната 

страна ако возилото на коловозот зазело таква по-
ложба и неговиот возач дава таков знак што со 
сигурност да може да се заклучи дека тоа возило 
скршнува налево. 

Возило што се движи по шини поставени на 
средината на коловозот не смее да се престигнува 
од левата страна. Такво возило може да се прес-
тигнува од десната страна ако помеѓу тоа возило и 
десниот раб на коловозот постои сообраќајна лента. 

Член. 37 
Возач не смее да престигнува друго возило: 
1) за време додека со возилото се движи во кри-

вина, му се доближува на превој или се движи на 
дел од пат каде прегледноста е недоволна; 

2) ако со своето возило не може да развие бр-
зина која му овозможува, не кршејќи ги важечките 
прописи за ограничувањето на брзината, да изврши 
престигнување доволно брзо и сигурно; 

3) ако нема можност по извршено престигнува-
ње без попречување и загрозување други учесници 
во сообраќајот возилото повторно да го вклучи во 
сообраќај на соодветната сообраќајна лента; 

4) ако возилото што се движи зад него веќе от-
почнало престигнување; 

5) на обележените пешачки премини и на де-
ло-вите од пат обележен пешачки премин на КОЈ по 
средината на коловозот е извлечена надолжна не-
прекината линија. 

Возач на моторно возило не смее да престиг-
нува: 

1) други моторни возила, освен моторцикли без 
приколка, на делот од пат на кој со поставениот 
сообраќаен знак е забрането престигнување; 

2) сите возила, освен велосипед и моторцикл 
без приколка, на крстосница на која сообраќајот не 
е посебно регулиран со светлосни сообраќајни зна-
ци или со знаци што ги дава службеникот овластен 
за регулирање на сообраќајот; 

3) возило што веќе врши престигнување на дру-
го возило, освен на коловозни ленти на кои со оз-
наки на коловозот се обележени најмалку три соо-
браќајни ленти за сообраќај на возила во иста на-
сока и под услов возилото што врши престигнува-
ње да не преминува на делот од коловозот наменет 
за сообраќај од спротивната насока; 

4) возило што се запрело за да пропушти пе-
шаци кои минуваат преку патот; 

5) возило кое се доближува кон премин на пат 
преку железничка пруга во ниво или кое преми-
нува преку таков премин. 

Одредбата од точката 2 став 2 на овој член не 
се однесува на возилата кои на крстосница скрш-
нуваат налево и се престигнуваат од десната страна 
(член 36 став 2). 

Член 38 
Пред да започне престигнување или обиколува-

ње возачот е должен на другите учесници во со-
обраќајот да им даде благовремено знак дека има 
намера да изврши престигнување или обиколување. 

Откако ќе изврши престигнување или обиколу-
вање, возачот е должен штом ќе му биде можно да 
го изврши тоа без смеќавање или загрозување на 
други учесници во сообраќајот, да ја заземе пов-
торно со возилото положбата на сообраќајната лен-
та по која се движел пред престигнувањето однос-
но обиколување^. 

Член 39 
Возачот на кој му е даден знак за престигнува-

ње е должен да го помести своето возило што по-
веќе надесно и на возилото што го престигнува да 
му остави доволно слободен коловоз за престиг-
нување. 

На патиштата на кои постојат барем две сооб-
раќајни ленти обележени со надолжни ознаки на 
коловозот за сообраќај на возила во иста насока, 
се смета дека возачот на возилото што се престиг-
нува, освен возачите на велосипед и моторцикл без 
приколка, постапува според одредбите од ставот 1 
на овој член ако за време додека другото возило 
го престигнува го држи своето возило во средината 
на обележената сообраќајна лента по која се 
движи. 

Возилото што се престигнува не смее за време 
додека другото возило го престигнува да ја зголе-
мува брзината на своето движење 

9. Знаци за предупредување 
Член 40 

Кота тоа го бараат причините на безбедноста 
на сообраќајот, возачот е должен со помош на уре-
дите на возилото, со давање звучни односно свет-
лосни знаци, да ги предупреди другите учесн,ици 
во сообраќајот на присутноста на своето возило на 
патот. 

Возачот е должен давањето на знаци за пре-
дупредување да го сведе на најпотребна мерка 

Звучни знаци за предупредување не смеат да се 
даваат во населби и ноќе, освен ако со нив се пре-
дупредуваат другите учесници во сообраќајот на 
непосредна опасност или со возилото се превезува 
повредено или тешко болно лице на кое му е по-
требна брза лекарска помош. 

10. Запирање и паркирање 
Член 41 

Возачот што има намера да го запре возилото 
е должен за тоа да им даде благовремено соодветен 
знак на другите учесници во сообраќајот. 
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Запреното или паркираното возило возачот е 
должен да го смести на патот така што тоа да не 
претставува пречка или опасност за возилата што 
се движат покрај запреното или паркираното вози-
ло или се вклучуваат во сообраќајот, Во насел-
бите возачот е должен да овозможи и што подобро 
искористување на сообраќајната површина наме-
нета за запирање или паркирање на возила. 

На запреното возило не смеат да се отвораат 
вратите ако со тоа се попречува движењето на дру-
гите учесници во сообраќајот или се загрозува без-
бедноста на сообраќајот. 

Член 42 
Возачот што има намера да го запре возилото 

на патот е должен да го запре непосредно до дес-
ниот раб од КОЛОВОЗОТ, а на пат на кој сообраќајот 
се одвива само во една насока — до десниот или 
левиот раб на коловозот. 

Запреното возило мора да биде поставено на-
поредно со надолжната оска на патот и свртено во 
правецот на движењето, освен ако за одделна на-
селба со пропис на општинското собрание не е оп-
ределено поинаку. 

Член 43 
Пред да го напушти возилото, возачот што го 

остава возилото на патот е должен да ги преземе 
сите мерки со кои се спречува да тргне возилото 
само од местото на кое е оставено 

Покрај мерките од ставот 1 на овој член, во-
зачот што остава моторно возило на пат е должен 
да преземе и мерки заради спречување неовласте-
ни лица да го стават возилото во движење. 

Член 44 
Возач не смее да запира ниту да паркира во-

зило 
1) противно на одредба изразена со поставе-

ниот сообраќаен знак; 
2) на стеснет дел од коловоз, во кривина во која 

прегледсста на патот е недоволна и во близина на 
врвот на превој; 

3) на мостови, во тунели и на делови на пат 
под мостови и надвозници; 

4) на обележени пешачки премини, како и на 
оддалеченост помала од 5 т од тие премини; 

5) на оддалеченост помала од 5 т од најблис-
ката точка на крстосувањето на коловозот на два 
патишта на крстосница; 

6) на оддалеченост помала од 12 т пред и зад 
поставениот знак со кој се обележува станицата на 
возилата за Јавен превоз на патници. 

Одредбите за забраната на запирањето и пар-
кирањето на возилото од точ 2 до 6 на ставот 1 од 
овој член не се применуваат на патиштата на кои 
запирањето или паркирањето со сообраќајните зна-
ци е уредено поинаку. 

Член 45 
Покрај случаите од членот 44 на овој закон, во-

зач не смее да паркира возило: 
1) на дел од пат со сообраќај во обете насоки 

кој има само две сообраќајни ленти и на КОЈ соо-
браќајните ленти се одвоени со надолжна непре-
кината линија; 

2) до левиот раб од коловозот на пат на кој со-
обраќајот се врши само во една насока ако патот 
нема повеќе од две сообраќајни ленти; 

3) на тротоар, освен ако не е определено по-
инаку со пропис на општинското собрание, 

4) на место каде што паркираното возило засол-
нува поставен сообраќаен знак; 

5) на премин на пат преку железничка пруга и 
на дел на пат пред тој премин на кој по средината 

на коловозот е извлечена надолжна непрекината 
линија; 

6) покрај уреди за снабдување моторни возила 
со гориво и надворешни приклучоци на водоводна 
мрежа (хидранти), 

Ако тоа го бараат локалните потреби и ако со 
тоа не се загрозува безбедноста на другите учесници 
во сообраќајот, собранието на општината може да 
пропише услови под кои одредбите од овој закон за 
запирањето и паркирањето на возила не се приме-
нуваат на определени категории возила во сообра-
ќајот во населба. 

Член 46 
На јавен пат вон населба возачот е должен се-

когаш кога постои можност за тоа, да го запре во-
зилото вон коловозот. 

Ако на јавен пат вон населба постојат посебни 
простори определени за паркирање возила, воза-
чот е должен за запирање и паркирање на возилото 
да ги користи тие простори. 

Возачот кој поради дефект на возилото, со-
обраќајна незгода или друга оправдана причина е 
присилен да го запре возилото на коловозот, е дол-
жен да ги преземе сите мерки запреното возило 
да не ги доведе во опасност другите возила. 

Член 47 
Заради обезбедување несмеќавано одвивање на 

сообраќајот во определена населба или дел од 
населба во која сообраќајот е силно развиен, собра-
нието на општината може да пропише ограничува-
ње на паркирањето на определено време во таа 
населба или дел од населба. 

Член 48 
Ако службеникот што врши контрола и регули-

рање на собраќајот најде на јавен пат возило пар-
кирано на место на кое тоа претставува непосредна 
опасност или особена пречка за сообраќајот, ќе оп-
предели возилото, на трошок на неговиот сопстве-
ник односно носителот на правото на користење, 
да се отсрани од коловозот а по потреба и да се 
премести на друго место. 

11. Пресекување на колона пешаци 
Член 49 

Со возило не смее да се пресекува колона на 
војници, колона на училишни деца, погребална по-
ворка и секоја друга организирана поворка на гра-
ѓани што се движи по патот. 

Б. Посебни правила на сообраќајот 
1. Сообраќај на моторни возила 

Член 50 
Во сообраќајот на пат на моторно возило можат 

да му бидат придодадени најмногу две приклучни 
возила. 

Моторцикли не смеат да влечат зад себе при-
колка која нема две тркала и која не е прицврсте-
на за моторциклот на начин кој обезбедува стабил-
ност на моторциклот кога тој не се движи и КОЈ ја 
зголемува неговата стабилност за време на дви-
жењето. 

Член 51 
Со моторно возило можат да се превезуваат ли-

ца само во оној број што е означено во сообраќај-
ната дозвола за возилото. 

Член 52 
Со моторно возило можат да се превезуваат 

лица само ако во возилото постојат посебно вгра-
дени седишта. 1 
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Со републички пропис ќе се определат условите 
под кои во возилото постојат посебно вградени се-
дишта. 

Со републички пропис ќе се определат условите 
под кои со автобуси и т р о л е ј б у с во јавниот со-
обраќај можат да се превезуваат патници во бројот 
што го надминува бројот на вградените седишта во 
возилото. 

Член 53 
На товарни моторни возила, во просторот опре-

делен за сместување товар можат да се превезу-
ваат најмногу пет лица што работат на натоварот 
или истоварот на товарот. Други лица, како и по-
голем број лица, можат да се превезуваат на овој 
начин само ако на возилото се поставени седишта 
и ако возачот има најмалку три години возачка 
дозвола за управување со онаа категорија возила 
на која и припаѓа возилото со кое се врши прево-
зот на патници. 

Со републички пропис ќе се утврдат поблиски-
те услови под кои може да се врши превоз на лица 
со моторни возила наменети за превоз на товар. 

Член 54 
Во времето од првиот самоак па до потполното 

разденување, како и во случај на намалена видли-
вост поради неповолни атмосферски или други при-
лики, возачот мора за време на движењето на мо-
торното возило да ги држи запалени светлата за 
означување на возилото, а, по потреба, и соодвет-
ните светла за осветлување на патот. 

За осветлување на патот возачот на моторно 
возило, по правило, ги употребува големите светла. 

Возачот на моторно возило е должен наместо 
големите светла за осветлување на патот да употре-
бува соборени светла: 

1) пред разминување со друго возило, и тоа на 
доволна оддалеченост од возилото што му доаѓа во 
пресрет; 

2) за време додека со возилото минува покрај 
организирана поворка на пешаци; 

3) за време додека на кратко отстој ание се 
движи по друго возило. 

Ако патот е осветлен во толкава мера што во-
зачот да гледа јасно на поголема оддалеченост пред 
возилото, тој е должен да ги исклучи големите 
светла за осветлување на патот и наместо нив да 
употребува светла за означување на возилото, или, 
по потреба, соборени светла за осветлување на 
патот. 

По магла, возачот на моторно возило мора да 
ги држи запалени соборените светла за осветлување 
на патот или посебните светла за магла. 

Светлата за означување на возилото мораат да 
бидат запалени за времето додека се запалени кои 
и па било светла за осветлување на патот или по-
себните светла за магла. 

Член 55 
Возачот на моторно возило кој го запрел или 

го паркирал возилото во времето или под околнос-
тите од ставот 1 на членот 54 од овој закон, мора 
да ги држи запалени светлата за означување на 
возилото. По исклучок, ако возилото не е подолго 
од 6 т и пошироко од 2 т и ако е паркирано во 
населба, може да биде означено со запалено посебно 
светло за означување на паркирано возило, поста-
вено од спротивната страна на возилото од работ 
на коловозот до кој е паркирано возилото. 

Светлата за означување на возилото не мораат 
да бидат запалени ако е возилото паркирано над-
вор од коловозот или ако е паркирано на колово-
возот во населба и на место што е во доволна 
мера осветлено. 

Член 56 
Возачот на моторно возило што се движи по 

друго моторно возило мора своето возило да го 
држи на такво отстојание од возилото пред себе кое 

му овозможува да одбегне судрување со тоа возило 
во случај тоа нагло да го забави своето движење 
или ненадејно се запре. 

Кога на пат вон населба се движат едно по 
друго моторни возила чија вкупна дозволена те-
жина преминува 3.500 кѕ, или чија должина из-
несува повеќе од 10 т , возачите се должни помеѓу 
секое од тие возила да држат отсто јанис од на ј -
малку 100 т . 

Член 57 
Сите моторни возила, освен моторциклите, мо-

раат во сообраќајот на патиштата да имаат посе-
бен знак со кој се означува нивното запирање на 
коловозот. 

Во случај на запирање на возило на колово-
зот возачот е должен да го постави знакот од ста-
вот 1 на овој член на коловозот и тоа: 

— дење — ако возилото е запрено на коловозот 
надвор од населба и ако за возачите на моторните 
возила што наидуваат од истата насока не е вид-
ливо од оддалеченост од најмалку 100 т ; 

— ноќе — секогаш кога возилото е запрено, 
освен ако е запрено возилото во населба на добро 
осветлен дел од коловозот. 

Знакот од ставот 1 на овој член се постава така 
што возачите на возилата што наидуваат по онаа 
страна од коловозот на која се наоѓа запреното 
возило да можат благовремено да ги запрат своите 
возила или да ја намалат брзината и да се при-
готват за безбедно заобиколувале на запреното 
возило. 

На барање на службеникот на органот на вна-
трешните работи кој врши контрола и регулирање 
на сообраќајот на патот, како и на барање на друг 
со закон овластен службеник, возачот на моторно-
то возило е должен да го покаже знакот од ставот 
1 на овој член. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе ја 
пропише формата, димензиите и бојата на знакот од 
ставот 1 на овој член, како и начинот на неговото 
поставање на коловозот. 

Член 58 
Возачот на моторно возило што е регистрирано 

во странство и чија вкупна тежина преминува 
3.500- кѕ, мора во сообраќајот на територијата на Ј у -
гославија да го има и во случај на запирање на 
возилото на коловозот да го постави знакот од ста-
вот 1 на членот 57 од овој закон, или доуг соод-
ветен знак со кој во земјата каде е регистрирано 
возилото се означува запирањето на возилото на ко-
ловозот. 

2. Сообраќај на трамван и други возила на шини 
Член 59 

Одредбите од чл. 11 до 49 на овој закон согласно 
се применуваат и на сообраќајот на трамваите и 
другите возила што -по патот се движат на шини, 
освен, ако тоа не го исклучуваат конструкционите 
особини на тие возила или начинот на нивното 
движење. 

Возачите се должни да ги отстранат своите 
возила од шините штом ќе забележат дека наиду-
ва трамвај или друго возило што се движи по 
шини, освен во случајот кога нивните возила имаат 
право на првенство за премин (член 33). 

3. Сообраќај на велосипеди 
Член 60 

Возачот на велосипед е должен да се движи 
по крајната десна страна од коловозот, а ако си 
има повеќе — еден по друг. 

Со републички пропис можат да се утврдат 
услови под кои најмногу два возача на велосипед 
можат да се движат на коловозот еден покрај друг. 

Кога на патот постои велосипедска патека, во-
зачот на велосипед е должен да се движи по таа 
патека. 

Возачот на велосипед не смее во сообраќајот 
да се придржува за некое друго возило. 
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Член 61 
Велосипедите во сообраќајот на пат мораат да 

имаат на предната страна светло за осветлување 
на патот, а на задната црвено рефлексно стакло 
кое, кога е осветлено ноќе со големо светло на мо-
торно возило, е видливо од оддалеченост од на ј -
малку 100 т . 

Со републички пропис може да се определи 
велосипедите, покрај светлото и светлосната озч-^.ч 
од ставот 1 на овој член, да мораат да имаат на 
задната страна уште и црвено светло, а на педали ге 
— рефлексни стакла во жолта боја. 

4. Сообраќај на запрежни возила 
Член 62 

Возачот на запрежно возило мора да го упра-
вува возилото за сето време додека возилото се 
движи по патот. 

Запрежно возило не смее да се остави на пат 
без надзор. 

Член 63 
Запрежно возило кога сообраќа на пат мора 

да има на задната страна две црвени рефлексни 
стакла, видливи ноќе, кога се осветлени со големо 
светло на моторно возило, од оддалечност од нај -
малку 100 т . 

Ноќе или за време на намалување на видливо-
ста, запрежно возило мора да има на предната 
страна светло во бела боја, а на задната - светло 
во црвена боја. 

Светлата од ставот 2 на овој член мораат да 
бидат поставени на левата страна на запрежното 
возило, така што да се наполно видливи за дру-
гите учесници во сообраќајот, и тоа: белото светло 
— само за учесниците во сообраќајот што се нао-
ѓаат пред запрежното возило, а црвеното светло — 
само за учесниците во сообраќајот што се наоѓаат 
зад запрежното возило. 

Со републички пропис може да се определи 
запрежните возила ноќе или за време на намале-
на видливост да мораат да имаат по две бели и 
црвени светла на предната односно задната стра-
на на возилото, како и други соодветни светлосни 
ознаки. 

5. Движење на пешаците 
Член 64 

Пешакот е должен да се движи на патот по 
тротоарот или по друга површина што е посебно 
изградена и определена за движење на пешаци. 

На пат надвор од населба, каде нема тротоари 
или друга површина определена за движење на 
пешаци, пешакот е должен да се движи по кра ј -
ната лева страна од патот во правецот на дви-
жењето. 

Ако пешаци се движат во организирана колона, 
тие се должни да се движат по крајната десна 
страна од патот. 

Член 65 
Пешак не смее да се задржува на коловозот. 
На пат што има обележени пешачки премини 

или посебно изградени минувалишта за пешаци, 
пешакот е должен при преминувањето на патот да 
се движи по тие премини односно минувалишта ако 
тие не се оддалечени повеќе од 100 т од пешакот. 

Член 66 
Пешакот е должен да минува преку коловозот 

внимателно и не смее намерно или без потреба 
да го попречува движењето на возилата. 

На обележените пешачки премини на кои е со-
обраќајот регулиран со светлосни сообраќајни 
знаци или со знаци што ги дава службеникот овла-
стен за контрола и регулирање на сообраќајот, пе-
шаците имаат право на првенство за минување пред 
возилата за време додека со дадениот сообраќаен 
знак им е дозв,олен преминот преку коловозот. 

Пешакот што минува преку коловоз на место 
каде не постои пешачки премин е должен да при-
чека и да ги пропушти возилата што наидуваат. 

6 Сообраќај на крстосница со светлосни сообраќајни 
знаци 

Член 67 
На крстосница на која сообраќајот е посебно 

регуларан со уреди за давање светлосни собраќајни 
знаци, светлосните сообраќајни знаци го имаат за 
учесниците во сообраќајот следното значење: 

1) црвено светло - забрана за минување; 
2) зелено светло — слободно минување; 
3) жолто светло - забрана за минување, освен 

за оние возила кои, во моментот кога ќе се појави 
жолтото светло, се наоѓаат на толкава оддалече-
ност од светлосниот знак што да не можат на без-
беден начин да се запрат а да не го поминат тој 
знак. 

Жолто светло запалено истовремено со црвено 
светло служи за предупредување на учесниците 
во сообраќајот на близок престанок на забраната 
за минување и на појава на зеленото светло. 

Трепкаво жолто светло ги обврзува сите уче-
сници во сообраќајот да се движат со зголемена 
претпазливост. 

Член 68 
АКО на уредот за давање светлосни сообраќај-

ни знаци за регулирање на сообраќајот на крсто-
сница му се додадени еден или повеќе дополнител-
ни знаци во форма на зелена стрелка, возачот 
може со возилото да го помине светлосниот знак 
и да изврши скршнување во правецот означен со 
зелена стрелка и за време додека е запалено цр-
вено или жолто светло, при што не смее да го по-
пречува сообраќајот на возилата што се движат по 
патот на кој влегува, и мора да ги пропушти пе-
шаците што преминуваат преку коловозот на кој 
скршнува. 

Ако зеленото светло на уредот за давање свет-
лосни сообраќајни знаци има форма на стрелка, 
возилото може да се движи само во насоката што 
ја покажува таа стрелка, а ако на таквиот уред 
постојат и дополнителни знаци во форма на зелена 
стрелка — возилото може да се движи и во насо-
ките што ги покажуваат дополнителните знаци. 

7. Сообраќај на патен премин преку железничка 
пруга 

Член 69 
Возачот кој со возилото му се доближува на 

патен премин преку железничка пруга во ниво, е 
должен да го пригоди движењето на возилото така 
што да може да го запре возилото пред уредот за 
затворање на сообраќајот на преминот или пред 
уредот за давање знаци со кој се навестува до-
ближување на воз, односно да може да го запре 
возилото пред да стапи на железничката пруга. 

Член 70 
Учесниците во сообраќајот се должни да се 

запрат пред патниот премин преку железничка 
пруга ако уредот за затворање на сообраќајот е 
спуштен, или ако тој уред, веќе започнал да се 
спушта или ако се даваат светлосни или звучни 
знаци кои предупредуваат дека ќе започне да се 
спушта тој уред односно дека по пругата наидува 
воз. 

Член 71 
Пред патниот премин преку железничка пруга 

на кој се поставени светлосни сообраќајни знаци 
учесниците во сообраќајот се должни да се запеат 
кога ќе се појави црвено трепкаво светло или цр-
вено непрекинато светло. 

Учесниците во сообраќајот што минуваат преку 
железничка пруга се должни да го сторат тоа со 
потребна претпазливост и кога не се запалени свет-
лата на преминот. 
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8. Сообраќај на автопат и на пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила 

Член 72 
По автопат не смеат да се движат пешаци и 

добиток, како ниту возила кои според одредбите 
од овој закон не се сметаат за моторни возила. 

По автопат не смеат да сообраќаат ниту мотор-
ни возила КОИ на рамен пат не можат да се движат 
со брзина од 40 к т на час или со поголема брзина 
ниту моторни возила кои немаат тркала снабдени 
со гуми. 

Одредбата од ставот 2 на овој член не се од-
несува на возилата н!а Југословенската народна 
армија. 

Член 73 
На автопат возачот не смее да го запира вози-

лото, освен на површините надвор од коловозот 
на автопат што се за тоа посебно уредени и обеле-
жени. 

Возачот кој, поради дефект на возилото или од-
други причини, е присилен да го запре возилото 
на коловозот од автопатот, е должен да преземе 
потребни мерки за да го отстрани возилото што 
побргу од коловозот. 

На автопат не смее да се врши полукружно 
свртување на возила од една насока на сообраќајот 
во спротивната, како ниту движењето со возилото 
наназад. 

На автопат е забрането вршење обука на кан-
дидати за возачи. 

Член 74 
Одредбите од членот 73 на овој закон се при-

менуваат и на сообраќајот на пат што е резервиран 
само за сообраќај на моторни возила. 

По пат што е резервиран само за сообраќај на 
моторни возила не смее да се движи добиток, како 
ниту возила кои во смисла на овој закон не се 
сметаат за моторни возила. 

Со републички пропис може да се определи на 
определени патишта што се резервирани само за 
сообраќај на моторни возила, или на делови од 
тие патишта, да не смеат да се движат пешаци 
или ,други видови моторни возила. За оваа забрана 
учесниците во сообраќајот мораат да бидат изве-
стени со посебни сообраќајни знаци. 

Член 75 
Автопат и пат резервиран само за сообраќај на 

моторни возила мораат да бидат обележени со по-
себни сообраќајни знаци за обележување на тие 
патишта. 

9. Сообраќај во тунел 

Член 76 
Возачот што се движи со возило низ тунел не 

смее да го запира возилото во тунелот, ниту смее 
со возилото да врши полукружно свртување или 
движење наназад. 

Член 77 
За време на движењето низ тунел возачот на 

моторното возило мора да ги држи запалени свет-
лата за означување на возилото, а во тунел ш^о 
не е осветлен или не е доволно осветлен — и со-
борени светла за осветлување на патот. 

10. Возила под придружба 

Член 78 
Како возила под придружба се сметаат мотор-

ните возила, што по одлука од надлежниот држа-
вен орган ги следат службеници на милицијата 
или воени лица на посебни моторни возила. 

Возачот што на пат ќе сретне возило или ко-
лона на возила под придружба е должен да се 
придржува строго кон наредбите што му ги даваат 
лицата од придружбата. 

Возилата под придружба имаат право на пр-
венство за минување во однос на сите други во-
зила и врз нив не се применуваат одредбите од 
овој закон за ограничувањето на брзината (чл. 29 
и 30) и за забраната на пресекување колона на 
пешаци (член 49). 

11. Возило со право на првенство за минување 

Член 79 
Кога возилата на службата за брза помош, на 

противпожарната служба, на органите на внатреш-
ните работи и на воената полиција, кои се снаб-
дени со уреди за давање посебни светлосни и 
звучни знаци, се користат за вршење на работите 
на службата, имаат право на првенство за мину-
вање пред сите други возила, освен возилата под 
придружба и врз нив не се применуваат одредбите 
од овој закон за ограничувањето на брзината (чл. 
29 и 30) и за забраната на пресекување колона на 
пешаци (член 49). 

Пешаците се должни заради пропуштање на 
возилата од ставот 1 на овој член да се отстранат 
од коловозот а другите возила по потреба и да се 
запрат дури да минат тие возила. 

Во поглед на меѓусебното право на првенство 
за минување на возилата од ставот 1 на овој член 
важат одредбите од овој закон за првенството за 
минување. 

Посбениот светлосен знак со кој се снабдени 
возилата од ставот 1 на овој член се состои од 
трепково светло во сина боја, поставено на пред-
ниот дел од возилото. 

12. Пробни возења 

Член 80 
За пробните возења при кои заради испиту-

вање на својствата на произведени или преправени 
моторни возила мора да се отстапи од одделни 
одредби на прописите за безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата, потребно е одобрение што го 
издава органот на внатрешните работи определен 
со републички пропис. 

Во одобрението за пробно возење се наведуваат 
мерките за безбедност што е должен да го преземе 
организаторот на пробното возење и се назначуваат 
лицата што можат да се наоѓаат на возилото за 
време на пробното возење. 

13. Влечење возила 

Член 81 
Возило кое не се смета за приклучно возило 

може да влече друго возило само ако тоа поради 
дефект или недостаток на одделни делови не може 
самото да се движи. 

Влеченото возило мора да има исправен уред 
за управување и него мора да го управува возач 
кој има возачка дозвола за управување возила од 
категоријата на која и припаѓа тоа возило. 

Возилото што учествува во влечењето мора да 
биде означено на пропишаниот начин. 

14. Превоз на опасни материи 

Член 82 
Како опасни материи во смисла на овој закон 

се сметаат експлозивни, запаливи, радиоактивни, 
фи сион л ни, корозивни (нагризувачки), заразни, от-
ровни и други материи кои поради своите својства 
претставуваат посебна опасност во сообраќајот и 
можат да предизвикот тешки последици. 
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Возачот што превезува опасни материи е дол-
жен да го управува возилото со особена претпаз-
ливост и да ги преземе сите мерки за спречување 
на несреќите што би можеле да се случат при пре-
возот на опасните материи. 

Возилото со кое се врши превоз на опасни мате-
рии мора да буде посебно обележено. 

Член 83 

На возилото со кое се врши превоз на опасни 
материи можат да се наоѓаат само лица што го уп-
равуваат возилото и лица што го следат и обезбеду-
ваат товарот. 

За време на превозот на опасни материи воза-
чот смее да се оддалечува од возилото само ако 
возилото останува под надзор на некое од лицата 
што го придружуваат и обезбедуваат товарот или 
некое друго стручно лице. 

Член 84 
Работната или друга организација што дава 

опасни материи на превоз е должна на работната 
организација или на лицето на кое му го доверува 
превозот на тие материи да му достави писмено 
упатство за посебните мерки за безбедност што мо-
раат да се преземат при превозот на тие материи. 

Работната организација или лицето што пре-
везува опасни материи се должни сите лица што 
учествуваат во вршењето на превозот да ги запоз-
наат со посебните мерки за безбедност содржани во 
упатството. 

Член 85 
Поблиски прописи за мерките што мораат да се 

преземат при превозот на опасни материи и за ус-
ловите на кои мораат да им одговараат возилата со 
кои се врши превозот на тие материи, ќе донесе со-
јузниот секретар за внатрешни работи во согласност 
со сојузниот секретар за сообраќај и врски. 

В. Постапка во случај на сообраќајна незгода 

Член 86 
Лицето што ќе се затече или ќе наиде на мес-

тото на сообраќајна незгода во која има и повре-
дени лица, е должно да им укаже помош на лицата 
повредени во сообраќајната незгода. 

Возачот што ќе се затече или ќе ваиде на мес-
тото на сообраќајна незгода е должен, на барање од 

,службеникот на органот на внатрешните работи, да 
го превезе лицето повредено во сообраќајната нес-
реќа до најблиската здравствена установа. 

Возачот што ќе се затече или ќе наиде на мес-
тото на сообраќајна незгода е должен да го преве-
зе лицето повредено во сообраќајната незгода до 
најблиска здравствена установа и пред доаѓање-
то на службеникот на органот на внатрешните ра-
боти, освен ако незгодата се случила на место ка-
де може да се очекува брзо доаѓање н а возило за 
брза помош или ако, со оглед на природата и те-
жината на повредите, возачот може основано да 
заклучи дека со нестручен и неприкладен начин на 
превоз може да се влоши состојбата на повреденото 
лице. 

Член 87 
Ако се случи сообраќајна незгода во која има 

загинати или повредени лица, или во која наста-
нала значителна материјална штета, возачот — ако 
тој не може да го стори тоа, тогаш секое друго лице 
што ќе се затече или ќе наиде на местото на нез-
годата — е должен за незгодата итно да го извести 
најблискиот орган на внатрешните работи или на ј -
блиската здравствена установа. 

Член 88 
Возачот што учествувал со возилото во сообра-

ќајна незгода во која има загинати или повредени 
лица, има право од лицата што биле присутни кога 
се случила незгодата да им го побара името и адре-
сата, а овие лица се должни да му ги дадат тие по-
датоци. 

Возачот што учествувал со возилото во сообра-
ќајна незгода со која е нанесена само помала ма-
теријална штета, е должен да му го соопшти на ош-
тетеното лице своето име и адресата и, на негово 
барање, да му ја покаже и своата возачка дозвола 
или личната карта или друга исправа со која маже 
да се докаже идентитетот. 

Член 89 
Лицата кои во кое и да било својство непосре-

дно учествувале во сообраќајна незгода во која 
има повредени или загинати лица, или во која на-
станала значителна материјална штета, се должни 
да останат на местото на незгодата се до доаѓањето 
на органите овластени за вршење увид. Оваа лица 
можат привремено да се оддалечат од местото на 
незгодата само заради укажување помош на ли-
цата што се повредени во сообраќајната незгода или 
заради известување за сообраќајната незгода. 

Член 90 
Службеник на органот на внатрешни работи е 

должен да излезе на местото на сообраќајната не-
згода ако во незгодата има загинати или повредени 
лица, или ако настанала поголема материјлна штета. 

Член 91 
Возачот што учествувал во сообраќајната нез-

года е должен да преземе соодветни мерки оштете-
ното возило или други предмети што поради сообра-
ќајната незгода се наоѓаат на патот да не ја загро-
зат безбедноста на сообраќајот, а ако тој не е во со-
стојба да го стори тоа, соодветни мерки е должно 
да преземе секое друго лице што е присутно на 
местото на незгодата. 

Работната организација или органот на управа-
та што се грижи за одржувањето на патот на кој 
се случила незгодата, се должни по извршениот у-
вид веднаш да го отстранат од патот возилото што 
поради сообраќајната незгода е онеспособено за 
движење, како и товарот или друг материјал расту-
рен по патот поради сообраќајната незгода. 

Член 92 
АКО за сообраќајна незгода биде прва известе-

на здравствена установа, или ако таа прими на ле-
кување лице повредено во сообраќајна незгода, таа 
е должна за тоа веднаш да го извести надлежниот 
ОПШТИНСКИ орган на внатрешните работи. 

Здравствената установа е должна да го изве-
сти надлежниот општински орган на внатрешните 
работи и за смрт на лице повредено во сообраќајна 
незгода. 

Г. Спортски и други приредби на пат 

Член 93 
За одржување спортски или други приредби на 

пат потребно е одобрение што го издава органот на 
внатрешните работи определен со републички про-
пис. 

По исклучок, за приредбите што ги организи-
раат странски организации одобрението го издава 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи по 
претходно прибавено мислење од републичкиот ор-
ган на внатрешните работи. 

Кон барањето за издавање одобрение за одр-
жување на спортски приредби на кои се натпрева-
руваат моторни возила, мора да се поднесе доказ за 
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тоа дека организацијата или органот што се грижи 
за одржување на патот е согласен да се одржи при-
редбата на тој пат. 

Член 94 
Условите под кои може да се издаде одобрение 

за одржување спортска или друга приредба на пат 
ќе се утврдат со републички пропис. 

При утврдувањето на овие услови потребно е 
да се обезбеди да не се одобруваат приредби на кои 
организаторот не може да го гарантира потребниот 
ред и не може да ги спроведе соодветните мерки за 
безбедност на учесниците и гледачите на приред-
бата, како ниту приредби поради кои би требало да 
се запре сообраќајот на важни сообраќајни правци 
или КОИ ВО поголема мера би го попречувале или 
загрозувале сообраќајот на патиштата. 

Член 95 

Во одобрението за одржување приредба на пат 
особено ќе се назначат мерките за безбедност што 
е должен да ги преземе организаторот на приред-
бата, како и начинот на кој организаторот е дол-
жен да ја извести јавноста за мерките за ограни-
чување на сообраќајот и за другите мерки што ќе 
се преземат по повод одржувањето на приредбата. 

АКО утврди дека организаторот на приредбата 
не ги презел мерките за безбедност наведени во 
одобрението, органот на внатрешните работи што го 
издал одобрението за одржување приредба на пат 
може да го повлече одобрението и да ја забрани 
приредбата. 

III. СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ 

1. Поставана 

Член 96 
Организациите и органите определени со овој 

закон се должни да ги поставаат на потот пропи-
шаните сообраќајни знаци со кои се предупредуваат 
учесниците во сообраќајот на опасноста што ги за-
страшува на определен пат или дел од пат, да ста-
ваат на знаење ограничувања, забрани и обврски 
кон кои учесниците во сообраќајот морат да се при-
држуваат и да даваат потребни известувања за си-
гурно и несмеќавно одвивање на сообраќајот. 

Сообраќајни знаци се знаци на опасност, знаци 
на изрични наредби и знаци на известување, како и 
ознаки на коловозот и светлосни сообраќајни знаци. 

Учесниците во сообраќајот се должни да се при-
држуваат КОН ограничувањата, забраните и обврс-
ките изразени со помош на поставените сообраќај-
ни знаци. 

Член 97 
Сообраќајните знаци на патот ги постава орга-

низацијата или органот што се грижи за одржува-
њето на патот. 

По исклучок, сообраќајните знаци со кои се о-
бележуваат и се обезбедуваат патните премини пре-
ку железничка пруга и кои се поставаат на желез-
ничкото подрачје, должна е да ги постави желез-
ничката работна организација што се грижи за о-
држувањето на железничката пруга, а сообраќај-
ните знаци со КОИ се обележуваат местата на патот 
на кои се изведуваат работи — изведувачот на ра-
ботите. 

Член 98 
Организациите и органите што поставаат сообра-

ќајни знаци се должни о-ообено на јавните патишта 
на кои се одвива сообраќај на моторни возила да по-
д а в а а т сообраќајни знаци со кои се обележуваат 
опасните места на патот, како што се опасни кри-
вини, крстосници, патни премини преку железнич-
ка пруга во ниво, опасни падинки и нагорништа на 
пат, привремени или трајни стеснувања на колово-

зот, места на кои се изведуваат работи на патот, лиз-
гави делови на коловозот, пешачки премини и дру-
ги опасни места, како и да постават 'сообраќајни 
знаци со кои на учесниците на сообраќајот им се 
наметнува обврска или им се пропишува забрана и 
ограничувања во вршењето на сообраќајот. 

Ако на јавниот пат недостига сообраќајниот 
знак од ставот 1 на овој член, или ако таков знак 
е неправилно поставен или е одвишен, надлежниот 
орган на внатрешните работи во републиката ќе 
и нареди со свое решение на организацијата или на 
органот што е должен да поставува сообраќајни 
знаци, да го постави таквиот сообраќаен знак од-
носно да го премести или отстрани. 

Ако организацијата или органот што ги поста-
ва сообраќајните знаци не постапи според решение-
то од ставот 2 на овој член, надлежниот орган на 
внатрешните работи ќе поведе против таквата орга-
низација односно одговорното лице во органот пре-
кршочна постапка. 

Член 99 

Организациите и органите што поставаат соо-
браќајни знаци се должни на учесниците во сообра-
ќајот да им ја надоместат штетата што ќе настане 
поради тоа што на патот не бил поставен опреде-
лен знак на опасност или што таков знак бил не-
правилно поставен. 

Член 100 
Сообраќајните знаци мораат да бидат поставени 

така што учесниците во сообраќајот да можат на 
Бреме и лесрго да ги забележат и благовремено да 
преземат мерки за да преминат сигурно преку опас-
ното место на патот, односно да можат благовреме-
но да постапат по изричната наредба што е изра-
зена со сообраќајниот знак. 

Знаците на опасност мораат да се поставаат на 
автопатишта и на патишта резервирани за сообра-
ќ а ј на моторни возила на оддалеченост од 250 до 400 
т , а на другите патишта — на оддалеченост од 150 
до 250 т пред опасното место на патот, освен ако 
со поблискиот пропис донесен врз основа на овој 
закон за одделен сообраќаен знак не е определено 
поинаку. 

Ако тоа го бараат причините на безбедноста на 
сообраќајот, а особено брзината со која се движат 
возилата или ^прегледноста на патот, сообраќајни-
те знаци на опасност ќе се постават и на поголема 
оддалеченост пред опасното место на патот. На со-
обраќајниот знак на опасност мора во тој случај да 
му биде додадена и дополнителна табла на која ќе 
се назначи оддалеченоста од опасното место поради 
кое се постава знакот. 

На патиштата што не се прегледни и на патиш-
тата по кои сообраќајот се одвива со поголема бр-
зина, како и во другите случаи во кои постои опас-
ност возачот ненадејно и неприготвен да наиде на 
опасно место на патот, ќе се постави помеѓу соо-
браќајниот знак на опасност поставен на оддалече-
ност од ст. 2 и 3 на овој член и на самото опасно ме-
сто еден или повеќе исти знаци при кои ќе се по-
стави и дополнителна табла со назначување на 
оддалеченоста на опасното место. 

Член 101 

Организацијата или органот што поставаат со-
обраќајни знаци на патот се должни со пропиша-
ните сообраќајни знаци да ги обележат и опаснос-
тите од привремен карактер, особено оние опаснос-
ти што ќе настанат поради ненадејно оштетување 
или од онеспособување на патот за сообраќај, како и 
сите ограничувања или забрани на сообраќајот од 
привремен карактер. 

Сообраќајните знаци од ставот 1 на овој член 
мораат да бидат поставени штом ќе се укаже за 
тоа потреба, а отстранети од патот — штом ќе пре-
станат причините поради кои биле поставени. 



Страна 572 - Број 14 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ. Сабота, 3 април 1965 

Член 102 
На пат не смеат да се поставаат табли, знаци, 

столбови или други слични предхмети, како ниту 
светла, со кои се засолнува или се намалува вид-
ливоста на поставените сообраќајни знаци или кои 
со својата форма, боја или изглед имитираат или 
наличат на некој сообраќаен знак. 

Член 103 
Формата, димензиите, бојата, значењето и на-

чинот на доставањето на сообраќајните знаци ги 
пропишува сојузниот секретар за внатрешни работи 
во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и 
врски. 

Член 104 
Заради остварување што поголема безбедност во 

сообраќајот, надлежниот орган на внатрешните ра-
боти во републиката може на јавните патишта да 
постава табли, натписи, слики и други ознаки со 
кои учесниците во сообраќајот се предупредуваат 
на опасност или се поттикнуваат на поголема прет-
пазливост на определени места или делови на јавен 
пат. 

Организацијата и органот што се грижат за одр-
жувањето на јавниот пат се должни да ги бојосаат на-
изменично со бела и црна боја објектите покрај ра-
бот на патот (ивичници, заштитни и други ѕидови, 
одбојници и други слични објекти), ако е тоа по-
требно заради подобра уочливост на тие објекти. 

2. Светлосни сообраќајни знаци 
Член 105 

На крстосниците сообраќајот може да биде ре-
гулиран со светлосни сообраќајни знаци. 

Светлосните сообраќајни знаци се даваат со 
помош на посебни уреди поставени на крстосници, 
и тоа со палење на светла во црвена, жолта и зе-
лена боја. 

Член 106 
Заради поголема безбедност на сообраќајот но-

ќе, рабовите и средишната линија на коловозот на 
јавен пат можат да се обележуваат со светлосни 
сообраќајни знаци, и тоа: 

1) рабовите на коловоз — со рефлексни стакла 
или со рефлектирачки материи, и тоа десната стра-
на на коловозот со ознаки во црвена боја, а левата 
страна со ознаки во бела боја; 

2) средишната линија на коловоз — со рефлек-
сни стакла или со рефлектирачки материи во бела 
боја. 

Ако врвовите на пешачките острови, на остро-
вите за насочување на сообраќајот и другите об-
јекти на коловозот не се ноќе доволно осветлени, 
мораат да се обележат со светла, со рефлексни 
стакла или со други рефлектирачки материи во 
жолта боја. 

3. Обележувања и обезбедување на патен премин 
преку железничка пруга 

Член 107 
Патните премини на кои се врши соо-браќај на 

возила преку железничка пруга во ниво, мораат 
да бидат обележени со соодветни сообраќајни знаци 
и обезбедени со уреди за затворање на сообраќајот 
или со уреди за давање на знаци со кои се навес-
тува доближување на воз. 

По исклучок, патен премин преку железничка 
пруга не мора да биде обезбеден со уреди за затво-
рање на сообраќајот или со уреди за давање на 
знаци со кои се навестува доближување на воз ако 
учесниците во сообраќајот, пристапувајќи по патот 
КОН преминот од која и да е негова страна, имаат 
над железничката пруга слободен преглед на одда-
леченост која им овозможува, кога возот е на ви-
докот и под претпоставка дека се движи со најго-
лема можна брзина, да се запрат пред да стапат 
на пругата односно да ја преминат пругата пред да 
наиде возот. 

На патиштата резервирани само за сообраќај на 
моторни возила и на железничките пруги предви-
дени за сообраќај на возови со брзина поголема од 
100 к т на час, не смеат да постојат необезбедени 
патни премини преку железнички пруги во ниво. 

Член 108 
Сообраќајот на патните премини преку железни-

чка пруга се затвора со браници или полубраници. 
На премините каде што како уреди за затвора-

ње на сообраќајот постојат браници или полубра-
ници, затворањето на сообраќајот мора да се врши 
за сето време додека на тие премини се врши же-
лезнички сообраќај 

Браниците или полубраниците мораат ноќе да 
бидат обележени со црвени светла, со црвени реф-
лексни стакла или со други рефлектирачки материи 
во црвена боја, или осветлени со посебен надворе-
шен извор на светлост за сето време кога не се 
наоѓаат во наполно отворена положба. 

Член 109 
На преминот преку железничка пруга на кој со-

обраќајот при наидување на воз, автоматски се за-
твора со браници или полубраници, како и на пре-
минот на кој со браниците или полубраниците се 
ракува од место од кое тие не се гледаат, мораат да 
се постават и уреди за истовремено давање свет-
лосни и звучни знаци со кои на учесниците во со-
браќајот им се наговестува спуштање на браникот 
или полубраникот, односно со кои учесниците во 
сообраќајот се известуваат дека браникот или полу-
браникот се наоѓа во спуштена положба. 

Патен премин преку железничка пруга на кој 
нема браник или полу бр аниќ, може да се обезбеди 
и со самиот уред за давање светлосни и звучни зна-
ци. 

Светлосниот знак од ставот 1 на овој член се да-
ва со наизменично палење две црвени светла кои 
се поставени едно покрај друго во хоризонтална по-
ложба и на истиот сообраќаен знак. 

4. Обележување на работите на пат 
Член НО 

Делот на пат на кој се изведуваат работи мо-
ра на виден начин да се обележи со пропишаните 
сообраќајни знаци и да се обезбеди со пропишаните 
браници. 

Ноќе и при слаба видливост, местото на кое се 
изведуваат работите мора да биде обележено и со 
пропишаните светла 

Изведувачот на работите е должен веднаш по 
завршувањето на работите да ги отстрани од патот 
сообраќајните знаци што ги поставил на патот за 
време на изведувањето на работите. 

IV. ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 
1. Право на управување на моторни возила 

Член 111 
Моторно возило во сообраќајот на пат може са-

мостојно да управува само лице на кое му е из-
дадена возачка дозвола. 

Возачка дозвола нема да му се издаде на лице: 
1) што не положило возачки испит; 
2) што не наполнило 21 година живот и поми-

нало најмалку 2 години на практично управување 
моторно возило чија најголема дозволена тежина 
преминува 3500 к ѕ — за управување автобуси и 
тролеј буен, односно што не наполнило 18 години 
живот — за управување други моторни возила; 

3) што не е душевно и телесно способно за уп-
равување на моторно возило; 

41 против кое е изречена мерка за безбедност 
забрана за издавање на возачка дозвола, додека 
трае таа мерка. 

По исклучок, за управување моторцикли со 
мотор чија зафатнина не преминува 125 ст 3 , во-
зачката дозвола може да му се издаде и на лице 
што наполнило 16 години живот. 
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Со републички пропис може да се определи 
начинот на кој на возачите запослени во работните 
организации што вршат јавен превоз на патници 
во градскиот сообраќај ќе им се издаваат возач-
ки дозволи за управување автобуси и т р о л е ј б у с 
на постојаните линии на јавниот градски сообраќај 
во населба, иако не ги исполнуваат условите од точ-
ката 2 став 2 на овој член. 

2- Возачки испит 
Член 112 

На возачкиот испит се утврдува дали кандида-
тот за возач на моторни возила ги познава сообра-
ќајните прописи и поседува практично знаење и 
потребна вештина за управување на моторни во-
зила од определена категорија. 

Кандидатот за возач полага возачки испит пред 
испитниот орган надлежен за територијата на оп-
штината на која кандидатот за возач има живе-
алиште, а ако нема живеалиште — пред испитниот 
орган надлежен за територијата на општината на 
која има престојувалиште. 

Член 113 
Програмата за возачки испит опфаќа особено: 

познавање на сојузните и републичките прописи за 
безбедноста и уредувањето на сообраќајот, за со-
обраќајните знаци на патиштата, за регистрацијата 
на моторните и приклучните возила, за вршењето 
на превоз на опасни материи во сообраќајот на 
патиштата, како и практично управување на возило 
од соодветна категорија под нормални услови на 
сообраќајот на пат и изведување со возилото деј-
ствија од интерес за успешно и безбедно управу-
вање на возилото. 

Со републички пропис поблиску ќе се пропише 
програмата и начинот на полагање на возачкиот 
испит, како и кој ги поднесува трошоците за по-
лагање на тој испит. 

Член 114 
За начинот на приготвување за возач и за 

одбирањето на возачот кој заради приготвување за 
полагање на возачкиот испит ќе го обучува во 
практично управување на моторното возило, канди-
датот за возач одлучува според своето наоѓање. 

Кандидатот за возач може во практично уп-
равување на моторно возило на пат да се обучува 
од возач кој најмалку 3 години има возачка доз-
вола за управување на моторно возило од онаа 
категорија на која и припаѓа возилото на кое се 
врши обуката на кандидатот. 

Возачот што го обучува кандидатот за возач не 
смее на кандидатот да му дозволи да управува мо-
торно возило на пат ако основано може да заклучи 
дека кандидатот не е во доволна мера обучен, или 
дека поради умор, болест, психичката состојба во 
коза се наоѓа или поради влијанието на алкохол 
или на други опојни средства е неспособен да го 
управува сигурно возилото на пат. 

Возилото на кое на пат се врши обучување 
на кандидат за возач мора да има посебен знак, 
чија форма и начин на поставање на возилото ги 
утврдува сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 115 
Лицето што се пријавува за полагање на возач-

ки испит е должно кон пријавата да поднесе ле-
карско уверение дека е телесно и душевно способно 
за управување моторни возила од онаа категорија 
за која полага возачки испит. 

Лекарското уверение го издава здравствена 
установа врз основа на преглед во кој задолжител-
но учествуваат лекар-специјалист за очни болести 
и лекар-специјалист за нервни облести. 

8. Возачка дозвола 
Член 116 

Возачка дозвола се издава за управување мо-
торни возила кои се распоредуваат во категориите: 
А, Б, Ц, Д, Е и Ф. 

Во категоријата А спаѓаат моторцикли со при-
колка или без неа, возила за инвалиди и автомо-
били на три тркала чија тежина без товар не над-
минува 400 кѕ. 

Во категоријата Б спаѓаат патнички автомобили, 
моторни возила за превоз на товар чија најголема 
дозволена тежина не надминува 3500 к^ и работни-
те машини што се движат со силата на сопствен 
мотор. 

Во категоријата Ц спаѓаат моторни возила за 
превоз на товар чија најголема дозволена тежина 
надминува 3500 к^. 

Во категоријата Д спаѓаат автобуси и тролеј -
буси. 

На моторните возила од категориите Б, Ц и Д 
може да им се придодаде приклучно возило чија 
'најголема дозволена тежина не надминува 750 к^. 

Во категоријата Е спаѓаат моторните возила од 
категориите Б, Ц или Д со приклучно возило чија 
најголема дозволена тежина надминува 750 кѕ. 

јЗо категоријата Ф спаѓаат земјоделските трак-
тори со приколка или без неа. 

Возачите на кои им е издадена возачка доз-
вола за управување моторни возила од категоријата 
Д имаат право да управуваат и моторни возила од 
категориите Б, Ц и Ф, а возачите на кои им е 
издадена возачка дозвола за управување моторни 
возила од категоријата Ц можат да управуваат и 
моторни возила од категоријата Б и Ф. 

Возачката дозвола се издава со ограничен рок 
на важењето кој не може да биде пократок од две 
години. 

Возачката дозвола ја издава органот на внатре-
шните работи на општината пред чиј испитен орган 
кандидатот за возач положил возачки испит. 

Член 117 
Во возачката дозвола се означува категоријата 

на возилото за која важи дозволата. 
Возач може да управува само возило до онаа 

или од оние категории за кои му е издадена возач-
ката дозвола. 

Сопственикот односно носителот на правото за 
користење на возило, како и возачот на кој му е 
возилото доверено на управување, не смее да доз-
воли да го управува возилото лицето што нема во-
зачка дозвола или нема дозвола за управување на 
моторно возило од онаа категорија на која и при-
ћаѓа возилото. 

Член 118 
Воено лице на кое му е издадена воена возачка 

дозвола може врз основа на таа дозвола да упра-
вува во сообраќајот на патиштата само моторни во-
зила што се регистрирани како возила на Југо-
словенската народна армија. 

Воена возачка дозвола може да му се издаде 
само на лице што наполнило 18 години живот, што 
е телесно и душевно способно за управување на 
моторно возило и што положило возачки испит во 
Југословенската народна армија. 

Програмата и начинот на полагањето на во-
зачкиот испит во Југословенската народна армија 
ги пропишува државниот секретар за народна од-
брана во согласност со сојузниот секретар за вна-
трешни работи. 

Член 119 
На лице на кое-м^ е издадена воена возачка 

дозвола ќе му се издаде, на негово барање, возачка 
дозвола за управување на оние моторни возила на 
чие управување е овластен со воената возачка до-
звола и без полагање на возачки испит, ако не по-
стои некоја од пречките од членот 111 став 2 точ. 2 
до 4 на овој закон. 

Член 120 
Кога управува моторно возило возачот мора да 

ја има ка ј себе возачката дозвола и е должен иста-
тата да ја покаже на барање на службеникот на ор-
ганот на внатрешните работи што врши контрола 
и регулирање на сообраќајот на пат, како и на ба-
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рање на службеник на друг орган овластен со 
закон. 

Член 121 
Возачката дозвола ќе му се одземе на возач 

против кој во кривична постапка е изречена мер-
ката за безбедност забрана да се занимава со за-
нимањето на возач или мерката одземање на во-
зачката дозвола, на возач против кој во прекр-
шочна постапка е изречена заштитната мерка од-
земале на возачката дозвола, како и на возач што 
ќе стане телесно или душевно неспособен за уп-
равување ца моторни возила — за времето додека 
овие мерки односно телесната или душевната не-
способност траат. 

Во извршувањето н^ мерките од ставот 1 на 
' овој член, решението за одземање на возачката до-

звола го донесува органот на внатрешните работи 
на општината на чија територија возачот има ж и -
веалиште, а решението за одземање на воената 
возачка дозвола - надлежниот воен старешина. 

Член 122 
Судијата или овластениот извиден орган што ја 

води постапката против возачот за кривично дело 
загрозување на безбедноста на сообраќајот, може 
на возачот да му ја одземе возачката дозвола за 
времето додека трае постапката. 

Возачката дозвола може да му се врати на во-
зачот и пред завршетокот на кривичната постапка 
ако врз основа на фактите утврдени во постапката 
се заклучи дека не постојат причини за одземање 
ца возачката дозвола од обвинетиот. 

Член 123 
Службеникот на органот на внатрешните ра-

боти што врши контрола и регулирање на сообра-
ќајот на пат е должен на самото место да му ја 
одземе возачката дозвола на возач што ќе го за-
тече да управува возило или Се обиде да управува 
возило, ако е очигледно дека возачот е во толкава 
мера заморен или болен или во такво психичка 
састојба што да не е способен да го управува си-
гурно возилото, како и ако е очигледно дека во-
зачот е под вилијание на алкохол или други опојни 
средства. 

Службеникот што ќе постапи според одредбата 
од ставот 1 на овој член е должен да му ја врати 
одземената возачка дозвола на возачот штом ќе 
престанат причините поради кои ја одзел дозволата, 
или одземената возачка дозвола веднаш да му ја 
достави на општинскиот орган на внатрешните ра-
боти на општината на чија територија го исклучил 
возачот, заедно со извештајот вб кој ќе ги назначи 
причините и ќе ги опише околностите по кои за-
клучил дека постои основ за спречување на воза-
чот во понатамошното управување на возилото. 

Општинскиот орган на внатрешните работи е 
должен во рок од 24 часа од извршеното одземање 
на возачката дозвола да му ја врати на возачот од-
земената возачка дозвола, или заедно со барањето 
за поведување прекршочна постапка односно со 
кривичната пријава да му ја достави на надлеж-
ниот орган за гонење. 

Член 124 
Лице што има живеалиште надвор од терито-

ријата на Југославија може, за време на привремен 
престој во Југославија, да управува моторно во-
зило врз основа на возачка дозвола што ја издал 
надлежниот орган во земјатата во која возачот 
има живеалиште. 

Лицето од ставот 1 на овој член не смее на 
територијата на Југославија да управува моторно 
возило врз основа на странска возачка дзовола, 
ако во кривичната^ постапка му е изречена мер-
ката забрана на користење на странска возачка до-
звола - - за времето додека таа мерка трае. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи може 
да пропише определени странски возачки дозволи, 
ако не се издадени на образецот утврден со Конвен-
цијата за друмскиот сообраќај од 1959 година, да 
се признаваат во сообраќајот на територијата на 

Југославија само ако се преведени на еден од јаз -
иците на/ народите на Југославија. 

Член 125 
Југословенските државјани што имаат живеа-

лишите надвор од територијата на Југославија и 
странските државјани на служба во дипломатско 
или конзуларно претставништво на странска др-
жава во Југославија, како и странците на кои им 
е одобрено постојано населување на територијата 
на Југославија, можат во4 сообраќајот на патиш-
тата да управуваат моторни возила врз основа на 
важечката возачка дозвола издадена од надлеж-
ниот орган на странската држава за време од 15 
дена од денот на влегувањето во Југославија одно-
сно од денот на добивањето на одобрението за по-
стојано населување на територијата на Југославија. 

На лицата од ставот 1 на овој член ќе им се 
издаде, без полагање возачки испит, на нивно ба-
рање, возачка дозвола за управување на онаа ка-
тегорија моторни возила за која тие лица се овла-
стени со странската возачка дозвола, ако бара-
њето за замена на странската возачка дозвола со 
југословенска возачка дозвола го поднесат во рок 
од 6 месеци од денот на влегувањето во Југославија 
односно од денот на добивањето на одобрението за 
постојано населување на територијата на Југосла-
вија. 

Член 126 
Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе ја 

пропише постапката за издавање и замена на во-
зачката дозвола, рокот на важењето и постапката 
за продолжување на важењето на возачката доз-
вола, образецот на возачката дозвола и начинот за 
водење на евиденцијата за издадените возачки до-
зволи. 

4. Контролни лекарски прегледи на возачите и 
контрола на алкохолираноста 

Член 127 
Возачите на моторни возила се должни да се 

подложат на контролни лекарски прегледи. 
Контролните лекарски прегледи се редовни и 

вонредни. 
Член 128 

На редовен контролен лекарски преглед под-
лежат: 

1) возачите на моторни возила запослени во ра-
ботни организации што вршат јавен превоз на пат-
ници и стоки — во временски растојанија кои не 
можат да бидат подолги од 3 години; 

2) возачите на кои им е издадена дозвола за 
управување моторни возила од категоријата Д — 
пред секое продолжување на важењето на возач-
ката дозвола; 

3) возачките на моторни возила што наполниле 
65 години живот — секои две години. 

Член 129 
На вонредни контролен лекарски преглед се 

упатува возач на моторно возило за кој основано ќе 
се посемнева дека од здравствени причини повеќе 
не е способен да управува сигурно со определено 
или со сите моторни возила. 

Возачот го упатува на вонреден контролен ле-
карски преглед со решение органот на внатрешните 
работи на општината на чија територија има живе-
алиште возачот. 

Вонредниот контролен лекарски преглед на во-
зачот го врши здравствената установа што ќе ја 
определи органот на ,внатрешните работи што го 
упатил возачот на лекарски преглед. 

Во вршењето на контролен лекарски преглед 
на возач задолжително учествува лекар-специја-
лист за болестите поради кои се упатува возачот на 
лекарски преглед, 

Член 130 
Трошоците за редовните и вонредните контрол-

ни лекарски прегледи на возач запослен во својство 
на возач на моторно возило во орган, организација 
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или ка ј поединци, ги поднесува органот, организа-
цијата или поединецот каЈ кој е запослен возачот. 

Другите возачи на моторни возила самите ги 
поднесуваат трошоците на редовните контролни ле-
карски прегледи, а трошоците на вонредните кон-
тролни лекарски прегледи на овие возачи ги под-
несува органот на внатрешните работи што ги упа-
тил на лекарски преглед. 

Член 131 
Ќе се смета дека е способен за управување на 

моторно возило возач за кој на лекарскиот преглед 
ќе се утврди дека не боледува од никаква душевна 
болест или такви нервни оболениЈа или уочливи 
психички аномалии кои го оневозможуваат или во 
поголема мера го отежнуваат сигурното управување 
на возилото, дека има доволно острина на видот 
и слухот, дека не боле Јува од потешки растројства 
на срцето и системот на крвотекох, или од некоја 
друга потешка болест на внатрешните органи, како 
и дека нема такви телесни недостатоци кои го оне-
возможуваат управувањето на возилото. 

Здравствените услови што мораат да ги испол-
нуваат возачите на моторни возила ќе ги пропише 
сојузниот секретар за здравство и социјална поли-
тика во спогодба со сојузниот секретар за труд и 
со сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 132 
Службеникот на органот на внатрешните работи 

што врши контрола и регулирање на сообраќајот 
на пат, може возачот за кој основано се посомнева 
дека управува или се обиде да тргне со возило под 
влијание на алкохол, да го подложи на испитување 
со помош на соодветни средства и апарати, или да 
го упати на лекарски преглед заради утврдување 
на влијанието на алкохолот врз неговата способност 
за управување на возилото. 

Анализа на крв ќе се изврши ка ј возач кој 
порекнува дека е под влијание на алкохол, иако 
е тоа утврдено на начинот од ставот 1 на овој член, 
како и ка ј возачот КОЈ самиот бара да му се изврши 
анализа на крв. 

Ако со испитувањето спроведено според одред-
бите од ст. 1 и 2 на ОВОЈ член е утврдено дека 
возачот 'имал во организмот алкохол, трошоците 
за утврдување на алкохолираноста паѓаат на то-
вар на возачот. 

Член 133 
Во случај на сообраќајна незгода во која има 

загинати или повредени лица или во која наста-
нала поголема материјална штета, службеникот на 
органот на внатрешните работи или друг овластен 
службеник кој раководи со увидот на местото на 
сообраќајната незгода, ќе определи да се изврши 
анализа на крвта на возачите и на другите лица 
што непосредно учествувале во сообраќајната нез-
года а за кои се посомнева дека се под влијание 
на алкохол. 

Член 134 
Со републички пропис ќе се определи кои 

здравствени установи се овластени за вршење ана-
лиза на крв за утврдување на алкохолираноста, 
како и постапката што ќе се применува при врше-
њето на тие анализи. 

5. Услови на работата на возачите 
Член 135 

Возач кој управува товарно моторно возило 
чија вкупна дозволена тежина надминува 3500 к^, 
или управува автобус, не смее непрекинато да уп-
равува возило подолго од 5 часови. 

Како непрекинато управување на возило се 
смета времето на возењето во кое возачот немал 
прекин во возењето од најмалку половина час. 

Вкупното траење на управувањето на возило 
од ставот 1 на овој член не смее да надмине, за 
време од 24 часа, ефективни 9 часа управување. 
Ако природата на работата или другите околности 

бараат управувањето на возилото да трае подолго 
време, во возилото мора да се наоѓа и друг возач 
КОЈ повремено ќе го сменува возачот во управува-
њето на возилото. 

Член 136 
Возачот кој управува возило од членот 135 став 

1 на ОВОЈ закон мора да има непрекинат одмор од 
најмалку 10 часа во текот на секои 24 часа, сме-
тајќи од почетокот на неговиот работен ден. Вре-
мето за одмор може да изнесува и помалку, но не 
помалку од 8 часа, ако во управувањето на вози-
лото се сменуваат двајца возачи и ако во вози-
лото е уредено легло кое му овозможува на едниот 
од нив да се одмора во лежечки положба. 

Член 137 
Работните организации што вршат превоз на 

патници и стоки се должни работата на возачите 
на своите возила да ја усогласат со одредбите од 
овој закон за најголемото дозволено траење на ра-
ботата на возачите. 

Одредбите од овој закон за траењето на рабо-
тата на возачите се применуваат и на возачите на 
возила регистрирани во странство кога тие возила 
ги управуваат на територијата на Југославија. 

Член 138 
Сојузниот секретар за труд, во спогодба со со-

јузниот секретар за сообраќај и врски и со сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи, ќе ги пропише 
поблиските услови за работа на возачите и начи-
нот на водењето на евиденцијата за работното вре-
ме и за условите на работата на возачите што ги 
управуваат моторните возила од членот 135 став 
1 на овој закон. 

V. ВОЗИЛА 
1. Основни мерки за безбедност 

Член 139 
Во сообраќајот на пат возач не смее да упра-

вува возило кое ги нема пропишаните уреди и оп-
рема или на кое тие уреди или опрема се во неис-
правна состојба. 

Одговорното лице во орган или организација, 
како и поединац — сопственик на возило, не смее 
на друго лице да му дозволи или нареди да упо-
требува во сообраќајот на пат возило што не е 
исправно или што не ги исполнува условите про-
пишани за сообраќај на такво возило. 

Член 140 
Возило не смее да се оптоварува над неговата 

дозволена носивост. 
Товарот на возило мора да биде сместен и при-

цврстен таќо што да не му смеќава на возачот и 
да не ги загрозува лицата што се превезуваат или 
другите учесници во сообраќајот. 

Товарот што ја надминува должината, широ-
чината или височината на возилото мора да биде 
обележен на начин со кој се обезбедуваат другите 
учесници во сообраќајот. 

Член 141 
Ако службеникот, на органот на внатрешните 

работи кој врши контрола и регулирање на сооб-
раќајот на пат затече во сообраќај возило кое по-
рата техничка неисправност ги загрозува или по-
попречува другите учесници во сообраќајот, или на 
кое товарот е неправилно сместен или недоволно 
обезбеден, или со кое без дозвола се превезува 
товар чии димензии односно тежина ја надминуваат 
најголемата дозволена димензија односно тежина, 
ќе му нареди на возачот веднаш да го прекине 
понатамошниот сообраќај со возилото и да ја от-
страни неисправноста или да го одвезе возилото до 
определенето место каде може да ја отстрани не-
исправноста. 

Ако возачот не постапи според наредбата од 
ставот 1 на овој член, службеникот на органот на 
внатрешните работи ќе го исклучи возилото од 
сообраќај. 
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Член 142 
Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе 

донесе поблиски прописи за уредите на возила што 
служат за управување на возило, запирање на во-
зило, осветлување на пат, означување на возило и 
давање знаци на другите учесници во сообраќајот, 
како и за уредите, справите, приборот или озна-
ките што возилата во сообраќајот на пат мораат 
да ги имаат заради поголема безбедност на сообра-
ќајот или заради спречување на потешки после-
дици од сообраќајна незгода. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи, во 
согласност со сојузниот секретар за индустрија и 
трговија, ќе ги пропише техничките нормативи и 
другите технички услови на кои мораат да им од-
говараат одделни уреди на возилата од значење за 
безбедноста на сообраќајот. 

2. Регистрација на моторни и приклучни возила 
Член 143 

Во сообраќајот на пат можат да учествуват 
само моторни и приклучни возила што се регистри-
рани. 

По исклучок, во сообраќајот на пат можат да 
учествуваат и нерегистрирани приклучни возила 
чија најголема дозволена тежина не надминува 
750 кѕ. 

Можат да се регистрираат само оние моторни 
и приклучни возила кои на задолжитениот технич-
ки поглед се најдени за исправни. 

Регистрацијата на моторните и приклучните во-
зила ја врши општинскиот орган на внатрешните 
работи. 

Член 144 
Возило што подлежи на царинење ќе се реги-

стрира само ако за него е издадена потврда за 
извршеното царинење односно за ослободувањето 
од плаќање царина. 

Член 145 
За регистрираното возило се издаваат сообра^ 

ќаЈна дозвола и регистарски таблици. 
Сообраќајната дозвола се издава со рок за ва -

жење од една година. 
Регистарските таблици носат по правило реги-

старски број на возилото и ознака на регистраци-
оното подрачје. 

Регистарските таблици мораат да бидат вид-
ливи, читливи и поставени на пропишан начин. 

Регистрационите подрачја ги определува ре-
публичкиот орган на внатрешните работи. 

Формата и поблиската содржина на регистар-
ската таблица, како и ознаките за регистрационите 
подрачја, ги утврдува сојузниот секретар за вна-
трешни работи. 

Член 146 
За моторното и приклучното возило што го 

управува, возачот мора да има к а ј себе сообра-
ќ а ј а дозвола, што е должен да ја покаже на ба-
рање на службеникот на органот на внатрешните 
работи што врши контрола и регулирање на сооб-
раќајот на пат или на барање на некој друг со 
закон овластен службеник. 

Член 147 
Возилата на Југословенската народна армија се 

регистрираат според прописот што го донесува др-
жавниот секретар за народна одбрана, а возилата 
на органите на внатрешните работи — според про-
писот што го донесува сојузниот секретар за вна-
трешни работи. 

Член 148 
Моторни и приклучни возила на дипломатски 

и конзуларни претставништва на странски држави 
во Југославија и на нивниот персонал, моторни и 

приклучни возила на лица со живеалиште во 
странство што престојуваат во Југославија подолго 
од 6 месеци, како и моторни и приклучни возела 
на странци на кои им е одобрено постојано насе-
лување во Југославија, можат да се употребуваат 
во сообраќајот на територијата на Југославија са-
мо ако се регистрирани во Југославија. 

Моторните и приклучните возила на дипломат-
ски и конзуларни претставништва на странски др-
ж а в и во Југославија и на нивниот персонал, како 
и моторните и приклучните возила на странци на 
кои им е одобрено постојано населување во Југо-
славија, мораат да се регистрираат во рок од 30 
дена од денот на влегувањето во Југославија, а 
моторните и приклучните возила на лица со ж и в е -
алиште во странство што престојуваат во Југосла-
вија подолго од 6 месеци — во рок од 30 дена од 
денот на истекот на нивниот шестмесечен престој 
во Југославија. 

Член 149 
,Возилата регистрирани во странска зем^а мо-

ж а т да учествуваат во сообраќајот на територијата 
на Југославија само ако имаат сообраќајна дозвола 
и регистраска таблица издадена од надлежниот 
орган на земјата во која е регистрирано возилото, 
како и меѓународна ознака на земјата на реги-
страцијата. 

Ако возилото од ставот 1 на овој член влече 
приклучно возило, приклучното возило мора да има 
сопствена регистарска таблица или регистарска 
таблица со повторен регистарски број на влечното 
возило. 

Член 150 
Лице што има живеалиште во некоја с т р а н к а 

земја може, за време на привремен престој во Ј у -
гославија своето возило, увезено од странство или 
набавено во Југославија, привремено да го реги-
стрира. Возилото што ќе влезе во Југославија со 
странски регистарски таблици на кои ознаките и 
бројот не се во согласност со одредбите од меѓуна-
родните договори што ги ратификувала Југосла-
вија, мора привремено да се регистрира. 

Привремената регистрацијата на возилото важи 
најдолго една година. 

Член 151 
Возило регистрирано во Југославија не може 

да ја напушти територијата на Југославија ако не 
носи истакната меѓународна оснака на Југославија. 

Член 152 
Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе 

донесе поблиски прописи за постапката за регис-
трација и продолжување на важењето на регистра-
цијата, за образецот на сообраќајната дозвола за 
регистрираните возила и за начинот на водење на 
евиденцијата за регистрираните моторни и прик-
лучни возила. 

3. Технички преглед на моторни и приклучни возила 

Член 153 
Заради проверување на техничката исправност 

на моторните и приклучните возила се вршат ре-
довни технички прегледи на тие возила. 

Технички преглед на моторни и приклучни во-
зила се врши еднаш годино, а на моторни и прик-
лучни возила со кои се врши јавен превоз на пат-
ници — секои 6 месеци. 

На техничкиот преглед на моторни и приклучни 
возила особено се утврдува дали склоповите и 
уредите на возилото што се битни од становиштето 
на безбедноста на сообраќајот се наоѓаат во ис-
правна состојба и дали ги исполнуваат пропиша-
ните технички услови. 

Со републички пропис поблиску ќе се опреде-
лат условите и начинот за вршење технички пре-
гледи на моторни и приклучни возила. 
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Член 154 
Органот или организацијата што врши технич-

ки преглед на моторно или приклучно возило го 
евидентира вршењето на тој преглед на посебен 
картон (картон на техничкиот преглед на возилото). 

Кога управува моторно возило возачот е дол-
жен каЈ себе да го има картонот на техничкиот 
преглед на возилото и да го покаже на барање на 
службеникот на органот на внатрешните работи 
КОЈ врши контрола и регулирање на сообраќајот 
или на барање на некој друг со закон овластен 
службеник. 

Образецот на картонот на техничкиот преглед 
на возилото ќе го пропише сојузниот секретар за 
внатрешни работи. 

Член 155 
Техничкиот преглед на моторните и приклуч-

ните возила на Југословенската народна армија 
ќе се врши според прописот што во согласност со 
одредбите од овој закон ќе го донесе државниот 
секретар за народна одбрана. 

VI. ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
СООБРАЌАЈОТ 

Член 156 
Заради безбедност на сообраќајот и за обезбе-

дување на неговото несмеќавано одвивање, како и 
во случај кога тоа го бараат причините за одржу-
вање на јавниот ред и мир, надлежниот орган на 
внатрешните работи може да го запре сообраќајот 
или да определи посебно ограничување на сообра-
ќајот на определени патишта или на делови од пат 
за време додека постојат причините поради кои се 
преземаат тие мерки. 

Член 157 
Ако работната организација што се грижи за 

одржувањето на патиштата не го одржува патот на 
начинот определен со прописите за јавните патишта 
и со тоа ги доведе во непосредна опасност учесни-
ците во сообраќајот, надлежниот орган на внатре-
шните работи во републиката ќе донесе решение 
со кое ќе нареди преземање на мерки потребни 
за воспоставување на условите за безбеден сообра-
ќа ј на патот. 

Ако работната организација што се грижи за 
одржувањето на патот не постапи според решени-
ето од ставот 1 на овој член, органот на внатреш-
ните работи што го донесол решението ќе поведе 
против работната организација и против одговор-
ното лице во работната организација прекршочна 
постапка. 

Член 158 
Работната организација што изведува работи 

на пат поради кои може да доЈде до смеќавање во 
нормалното одвивање на сообраќајот е должна на ј -
доцна 15 дена пред почетокот на работите да го 
извести за тоа општинскиот орган на внатрешните 
работи — ако работите се изведуваат на пат кој 
се наоѓа на територија од една општина, односно 
републичкиот орган на внатрешните работи - ако 
такви работи се изведуваат на пат кој поврзува 
територии на две или повеќе општини. 

Член 159 
Во состав на стручните комисии што ги раз-

гледуваат и одобруваат урбанистичките и комунал-
ните планови, како и во состав на комисиите што 
ги прегледуваат и одобруваат инвестиционите про-
грами и проекти за изградба, реконструкции и 
инвестиционо одржување на патиштата, влегува 
и претставник на надлежниот општински орган на 
внатрешните работи, а ако тие планови и проекти 
се од значење за пошироката општествено-поли-
тичка заедница — и претставник на републичкиот 
орган на вантрешните работи односно на Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Члан 160 
Заради обезбедување соработка и усогласување 

на ставовите во работата на унапредување на без-
бедноста во сообраќајот помеѓу заинтересираните 
СОЈУЗНИ органи на управата и работните и други 
организации што вршат работи од значење за без-
бедноста на сообраќајот, како и заради предлагање 
потребни мерки, во состав на Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи постои Сојузен совет 
за безбедност на сообраќајот. 

Претседателот, секретарот и членовите на Со-
јузниот совет за безбедност на сообраќајот ги име-
нува Сојузниот извршен совет од редовите на прет-
ставниците на заинтересираните сојузни органи на 
управата и работните и други организации и истак-
натите стручњаци за прашањата на сообраќајот на 
патиштата. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 161 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за прекршок работна или друга орга-
низација: 

1) ако го ограничи или забрани сообраќајот на 
јавен пат а на тоа не е овластена, или определи 
ограничување или забрана на сообраќајот противно 
на одредбите од членот 7 на овој закон; 

2) ако дозволи или нареди моторно возило да 
управува лице за кое можело да се заклучи дека 
поради умор, болест, влијание на алкохол или ОПОЈ-
НИ средства или поради психичката состојба во 
која се наоѓа не може да го управува сигурно во-
зилото (член 13); 

3) ако на моторно возило за групен превоз на 
патници превезува поголем број лица отколку што 
е дозволено (чл. 51 и 52); 

4) ако врши превоз на лица на возило наме-
нето за превоз на товар противно на одредбите од 
членот 53 став 1 на овој закон; 

5) ако врши пробно возење со моторно возило 
без потребното одобрение или ако не ги преземе 
мерките за безбедност наведени во одобрението 
за пробно возење (член 80); 

6) ако давајќи на превоз опасни материи не 
постапи според одредбите од членот 84 став 1 на 
ОВОЈ закон; 

7) ако вршејќи превоз на опасни материи не 
постапи според одредбите од членот 84 став 2 на 
овој закон; 

8) ако по сообраќајна незгода не го расчисти 
патот за чие одржување се грижи (член 91 став 2); 

9) ако не го извести органот на внатрешните 
работи за сообраќајна незгода или не го извести за 
смрт на лице повредено во сообраќајна незгода 
(член 92); 

10) ако без одобрение организира спортска или 
друга приредба на пат (член 93); 

11) ако не преземе потребни мерки за безбед-
ност или не ја извести Јавноста за преземените 
мерки во врска со одржување приредба на пат 
(член 95); 

12) ако не постапи по решение од органот на 
внатрешните работи со кое се наредува да се пос-
тави на пат сообраќаен знак кој недостига или да се 
премести или отстрани определен сообраќаен знак 
(член 98 став 2); 

13) ако, при изведување работи на пат, не го 
обележи со сообраќајни знаци местото на кое се 
изведуваат работите (член 110 ст. 1 и 2) или по 
завршување на работите не ги отстрани од патот 
поставените сообраќајни знаци (член НО став 3), 

14) ако дозволи да управува моторно возило 
лице на кое не му е издадена возачка дозвола 
или не му е издадена возачка дозвола за таа кате-
горија возила (член 117 став 3); 

15) ако дозволи или нареди р а б о т на возачи 
противно на одредбите од овој закон за работното 
време и за другите услови за работа на возачите, 
или ако не го усогласи своето работење со тие 
одредби (чл. 135 до 137); 
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16) ако дозволи или нареди во сообраќајот на 
пат да се употребува моторно возило што не е 
исправно или што не ги исполнува условите про-
пишани за сообраќај на такво возило (член 139 
став 1); 

17) ако нареди да управува возач на пат во-
зило што е оптоварено над неговата носивост, или 
на кое се превезува непрописно сместен товар или 
товар што ја надминува должината односно широ-
чината на возилото а при тоа не е прописно озна-
чен (член 140); 

18) ако врши сообраќај на пат со моторно или 
приклучно возило што не е регистрирано или не 
е регистирано во определениот рок (чл. 143 и 148); 

19) ако врши сообраќај на пат со моторно или 
приклучно возило што не е подложено во пропи-
шаниот рок на задолжителен технички преглед 
(член 153); 

20) ако не постапи според решение од органот 
на внатрешните работи со кое се наредува презе-
мање мерки заради воспоставање на условите за 
безбедност на патот (член 157); 

21) ако за изведување на работи на пат не го 
извести надлежниот орган на внатрешните работи 
(член 158). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 5.000 до 50.000 динари 
и одговорното лице во работната или во друга 
организација. 

Член 162 
Со парична казна од 5.000 до 50,000 динари или 

со казната затвор до два месеца ќе се казни за 
прекршок: 

1) возач кој во сообраќајот на пат управува 
моторно возило под влијание на алкохол или се 
обиде да го стори тоа (член 12 став 2); 

2) возач кој управува моторно возило на кое 
му се придодадени повеќе од две приклучни возила 
(член 50 став 1); 

3) возач кој на товарно моторно возило преве-
зува лица противно на одредбата од членот 53 на 
овој закон; 

4) ТОЈ што на патен премин преку железничка 
пруга врши преминување спротивно на одредбите 
од чл. 69 до 71 на овој закон; 

5) возач кој превезувајќи опасни материи исто-
времено превезува и други лица (член 83 став 1), 
или остави на пат без надзор возило со опасни 
материи (член 83 став 2), 

6) тој што наидувајќи на местото на сообраќај-
на незгода не им укаже помош на лицата повре-
дени во сообраќајната незгода, или возачот кој не 
ги превезе повредените лица до најблиската здрав-
ствена установа (член 86); 

7) тој што во сообраќајот на пат управува мо-
торно возило а ' не му е издадена возачка дозвола 
(член И став 1), или тој што управува возило од 
категорија за која не му е издадена возачка доз-
вола (член 117 став 2); 

8) тој што ќе дозволи негово моторно возило да 
управува лице кое нема возачка дозвола или нема 
дозвола за управување соодветна категорија во-
зила (член 117 став 3); 

9) возач КОЈ врши обучување на кандидат за 
возач во практично управување на моторно вози-
ло а не ги исполнува условите од членот 114 став 
2 на овој закон, или кој дозволи кандидатот да 
управува моторно возило на пат противно на од-
редбата од членот 114 став 3 на овој закон; 

10) возач што не ќе постапи по наредба од 
службеникот што врши контрола и регулирање на 
сообраќајот за прекинот на понатамошното упра-
вување на возилото (чл. 123 и 141); 

11) тој што управува моторно возило врз ос-
нова на странска возачка дозвола во времето за 
кое му е изречена мерката забрана на користење 
странска возачка дозвола на територијата на Ј у -
гославија (член 124 став 2); 

12) сопственик на возило кој на друго лице 
му дозволи или нареди во сообраќајот на пат да 

употребува возило што не е исправно или не ги 
исполнува условите пропишани за сообраќај на 
такво возило (член 139 став 2). 

За прекршок од ставот 1 точ. 1, 2, 3, 4, 9, 
10 и И на овој член против возачот може да се 
изрече заштитната мерка одземање на возачката 
дозвола за време од 30 дена до една година. 

Член 163 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари или 

со казната затвор до 30 дена ќе се казни за пре-
кршок: 

1) возач кој во сообраќајот на пат под влија-
ние на алкохол управува возило кое според од-
редбите од овој закон не се смета за моторно во-
зило или се обиде да го стори тоа (член 12 став 2); 

2) тој што при средба со возило под придруж-
ба не постапи по наредба што му ја дава лице од 
придружбата (член 78); 

3) возач кој со моторно возило врши пробно 
возење без одобрение или не ги преземе мерките 
за безбедност наведени во одобрението за вршење 
пробно возење, или на возило за време на пробно 
возење превезува лица што не се наведени во 
одобрението (член 80); 

4) тој што за сообраќајна незгода не го извести 
најблискиот орган на внатрешните работи или нај-
блиската здравствена установа (член 87), или без 
оправдана причина се оддалечи од местото на со-
обраќајната незгода (член 89); 

5) тој што присуствува на потешка сообраќајна 
незгода и на барање на возачот што учествувал во 
таква незгода не му ги даде на овој своите лични 
податоци (член 88 став 1); 

6) возач што во сообраќајна незгода ќе му на-
несе на друг материјална штета и одбие на барање 
на оштетениот да му ги даде своите лични пода-
тоци (член 88 став 2); 

7) возач КОЈ учествувал во сообраќајна незгода 
или лице присутно на местото на сообраќајната 
незгода, ако не постапи според одредбата од членот 
91 став 1 на овој закон; 

8) возач кој на барање на службеник што вр-
ши контрола и регулирање на сообраќајот, или на 
барање на некој друг со закон овластен службеник, 
не сака да ја покаже возачката дозвола (член 120); 

9) тој што управува моторно возило врз основа 
на странска возачка дозвола противно на одредбата 
од членот 125 став 1 на овој закон; 

10) возач што не ќе се подложи на контролен 
лекарски преглед (член 127); 

11) возач КОЈ на барање на службеник на ор-
ганот на внатрешните работи не се подложи на 
лекарски преглед или на анализа на крв или на 
некое друго испитување заради утврдување дали 
е под влијание на алкохол (член 132). 

За прекршокот од ставот 1 точ. 2, 3, 4, 9, 10 
и 11 на овој член може против возачот да се из-
рече и заштитната мерка одземање на возачката 
дозвола од 15 дена до 6 месеци. 

Член 164 
Со парична казна од 3.000 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок: 
1) возач кој пристапувајќи кон пешачки пре-

мин не го управува возилото со особена претпазли-
вост и со приспособена брзина, или не ги пропушти 
пешаците што пред возилото наидуваат по обеле-
жениот пешачки премин (член 17), или не им даде 
предимство на пешаците што се движат по обеле-
жениот пешачки премин за време додека со да-
дениот сообраќаен знак им е дозволен преминот 
преку коловозот (член 66 став 2); 

2) возач кој влегувајќи со возило од спореден 
пат на пат со првенство на минување го попре-
чува движењето на возилата на тој пат (член 20); 

3) возач кој при минување покрај трамвај или 
друго возило со кое се врши јавен превоз на пат-
ници не постапи според одредбата од планот 21 на 
овој закон; 
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I I 
4) возач кој со возилото ќе ја пречекори на ј -

големата дозволена брзина на движењето на вози-
лата во сообраќајот на патиштата (член 30 став 1) 
или најголемата дозволена брзина на движењето 
на возилата низ населби (член 30 став 2); 

5) возач кој врши престигнување на начин 
противен на одредбите од чл. 35 до 38 на овој 
закон, како и возач на кој му е даден знак дека 
друг возач има намера да го престигне — ако не 
го овозможи престигнувањето со поместување на-
десно, или ако ја зголемува брзината додека дру-
гото возило го престигнува (член 39); 

6) возач што, присилен да го запре возилото 
на коловоз од јавен пат вон населба, не преземе 
мерки потребни запреното возило да не ги доведе 
во опасност другите возила (член 46 став 3); 

7) возач кој со возилото ќе пресече колона на 
пешаци (член 49); 

8) возач КОЈ управувајќи моторцикл влече по 
себе приколка противно на одредбата од членот 
50 став 2 на ОВОЈ закон; 

9) возач на моторно возило кој во разминување 
со друго возило, или додека минува покрај орга-
низирана поворка на пешаци, или додека се движи 
на кратко отстоЈание по друго возило, не ги исклу-
чи (собори) големите светла за осветлување на па-
тот (член 54 став 3); 

10) пешак, терач на добиток или возач на во-
зило на кое му е забрането движење по автопат 
или по пат резервиран само за сообраќај на мотор-
ни возила — ако сообраќа по таков пат (член 72 
и член 74 став 2); 

11) возач кој на автопат или на пат резерви-
ран само за сообраќај на моторни возила изведува 
со возилото дејствија чие изведување на таков 
пат е забрането (член 73 и член 74 став 1); 

12) возач кој ќе се затече при управување на 
моторно возило да ги крши одредбите од чл. 135 
и 136 на овој закон; 

13) возач кој управува моторно возило кое ги 
нема пропишаните уреди или на кое уредите се 
неисправни, или кое го нема пропишаниот прибор 
или опрема за возилото (член 139 став 1); 

14) возач кој управува возило што е оптова-
рено над неговата носивост или на кое се преве-
зува товар сместен на непропишан начин или то-
вар што Ја надминува должината односно широ-
чината на возилото, а при тоа не е прописно оз-
начен (член 140); 

15) возач кој управува моторно или приклучно 
возило кое не е подложено на задолжителен тех-
нички преглед во пропишаниот рок (член 53). 

Ако со прекршокот од ставот 1 на овој член 
е предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или сообраќајна незгода стори-
телот ќе се казни со парична казна од 3.000 до 
50.000 динари или со казната затвор до два месеца, 
а ако сторителот на таков прекршок е возач про-
тив него може да се изрече и заштитната мерка 
одземање на возачката дозвола за време од 30 дена 
до една година. 

Член 165 
Со парична казна од 1.000 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок: 
1) возач кој управувајќи возило не постапи 

според знакот или наредбата што му ја дава служ-
беникот што врши контрола и регулирање на со-
обраќајот или друг со закон овластен службеник 
(член 14); 

2) возач кој при менувањето на начинот или 
правецот на движењето ги попречува ттоугите уче-
сници во сообраќајот или не им ги даде пропиша-
ните знаци (член 15); 

3) возач кој во сообраќајот не го држи вози-
лото на доволна оддалеченост од другите возила 
(член 16 и член 56 став 1); 

4) возач кој со возилото создава одвишна бука 
во сообраќајот (член 18); 

5) возач кој пристапувајќи кон крстосница не 
постапи според одредбата од членот 19 на овој 
закон; 

6) возач кој од патот не го отстрани товарот 
или други предмети што ги растурил или ставил 
на патот (член 23 став 1); 

7) возач кој ноќе или при намалена видливост 
управува возило што не е обележено со светла на 
пропишаниот начин (член 24); 

8) возач кој постапи противно на одредбата од 
членот 25 на овој закон; 

9) возач кој во сообраќајот не се придржува 
кон одредбите за положбата и движењето на во-
зилата на коловозот (чл. 26 до 28); 

10) возач кој вози со брзина поголема од онаа 
што ја дозволуваат условите на сообраќајот или 
особините на патот, возилото и товарот (член 29 
став 1); 

11) возач која на пат со интензивен сообраќај ја 
намали брзината на движењето на моторното во-
зило во толкава мера што да го попречува со тоа 
нормалното одвивање на сообраќајот или ја крши 
одредбата за најмалата дозволена брзина (член 29 
ст. 2 и 3); 

12) возач кој со возило врши скршнување про-
тивно на одредбата од членот 32 на овој закон; 

13) возач кој не се придржува кон одредбата 
за првенство на минување на возилата од чл. 33, 
78 и 79 на овој закон; 

14) возач кој врши разминување противно на 
одредбите од членот 34 на ОВОЈ закон; 

15) возач кој во сообраќајот не дава светлосни 
или звучни знаци кога тоа го бараат причините на 
безбедноста на сообраќајот, или возач КОЈ дава зву-
чни знаци противно на одредбата од членот 40 на 
овој закон; 

16) возач кој оставајќи го возилото на пат не 
преземе мерки со кои се спречува да тргне вози-
лото само од местото на кое е оставено (член 43 
став 1); 

17) возач што ќе го запре односно паркира во-
зилото на место на кое е забрането запирање или 
паркирање (чл. 44 и 45) или возач кој на пат надвор 
од населба ќе го запре возилото на коловозот на 
патот, иако постои можност за запирање надвор од 
коловозот (член 46); 

18) возач кој на возилото превезува поголем 
број лица отколку што е тоа дозволено (чл. 51 и 52); 

19) возач кој не се придржува за одредбите од 
членот 54 на овој закон за употребата на светла за 
осветлување на патот, на светла за обележување 
на возилото или на посебни светла за магла; 

20) возач кој ноќе или при намалена видливост 
не го обележи запреното односно паркираното мо-
торно возило со соодветни светла според одредбата 
од членот 55 на овој закон; 

21) возач на моторно возило чија вкупна доз-
волена тежина надминува 3500 кб кој во сообраќа-
јот своето возило не го држи на пропишаното от-
сто ја ние од исто такво возило пред себе (член 56 
став 2); 

22) возач кој моторното возило запрено на пат 
ноќе или при намалена видливост, или запрено на 
недоволно прегледни делови од пат не го обележи 
на пропишаниот начин (чл. 57 и 58); 

23) возач на моторно возило кој го нема пропи-
шаниот знак за обележување на запрено возило на 
коловоз (член 57 став 3 и член 58); 

24) возач кој своето возило не го отстрани од 
шините кога наидува трамвај или друго возило што 
се движи по шини (член 59 став 2); 

25) возач на запрежно возило кој ќе престане 
да управува запрежно возило кое се движи по пат, 
или кој запрежното возило го остави на пат без 
надзор (член 62); 

26) лице под чиј надзор или водство се движи 
организирана колона на пешаци - ако оваа колона 
не се движи по крајната десна страна од патот 
(член 64 став 3); 

27) пешак кој минувајќи преку коловоз на-
мерно и без потреба го попречува движењето на 
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возилото (член 66 став 1), или не пропушти возило 
на место каде нема обележен пешачки премин (член 
66 став 3); 

28) возач кој на крстоснр!ца на која сообраќајот 
е регулиран со светлосни сообраќајни знаци не го 
запре возилото при појавата на црвено или жолто 
светло, или управувајќи го возилото постапи про-
тивно на значењето на одделни светлосни знаци 
(чл. 67 и 68); 

29) возач кој на дел од пат низ тунел со возило 
изведува дејствија чие изведување во тунелот е за-
брането (член 76;; 

30) возач на моторно возило кој за време на 
движење низ тунел не ги држи запалени светлата 
за обележување на возилото или, ако тунелот е 
неосветлен или слабо осветлен — и светлата за 
осветлување на патот (член 77); 

31) тој што при средба со возило со право на 
првенство за минување не ги преземе мерките за-
ради пропуштање на тоа возило (член 79 став 2); 

32) возач КОЈ со возило врши влечење на друго 
возило противно на одредбите од членот 81 на овој 
закон; 

33) тој што во сообраќајот на пат не постапи спо-
ред одредбата изразена со сообраќајниот знак (член 
96 став 3), ако со овој закон не е определено по-
инаку; 

34) ТОЈ ШТО обучува кандидат за возач во прак-
тично управување на моторно возило во сообраќа-
јот на пат на возило кое го нема пропишаниот 
посебен знак (член 114 став 4): 

35) возач кој при управување на моторно возило 
нема кај себе возачка дозвола (член 120); 

36) возач кој вози моторно или приклучно во-
зило што не е регистрирано или не е регистрирано 
во определениот рок (чл. 143 и 148). 

Ако со прекршокот од ставот 1 на овој член е 
предизвикана непосредна опасност за друг учесник 
во сообраќајот или сообраќајна незгода, сторителот 
ќе се казни со парична казна од 3.000 до 30 ООО ди-
нари или со казната затвор до 30 дена, а ако сто-
рителот на таков прекршок е возач, против него 
може да се изрече и заштитната мерка одземање на 
возачката дозвола за време од 15 дена до 6 месеци. 

Член 166 
Со парична казна од 500 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок: 
1) пешак или терач на добиток кој не ќе по-

стапи според знакот или наредбата што му ја дава 
службеникот што врши контрола и регулирање на 
сообраќајот или некој друг со закон овластен слу-
жбеник (член 14); 

2) тој што за време додека се превезува на во-
зило го попречува возачот во управувањето на во-
зилото (член 22); 

3) пешак, велосипедист или јавач кој се движи 
по коловозот на начин противен на одредбата од 
членот 26 став 3 на овој закон; 

4) возач што ќе го запре или паркира возилото 
на начин противен на одредбите од членот 41 ст 1 и 2 
и на членот 42 од овој закон, или дозволи вратата 
на возилото да се отвори противно на одредбата од 
членот 41 став 3 на овој закон; 

5) возач кој оставајќи го на патот моторното 
возило не ги преземе мерките со кои се спречува 
возилото да го стават во движење неовластени лица 
(член 43 став 2); 

6) возач на велосипед кој се движи по пат про-
тивно на одредбата од членот 60 на овој закон: 

7) возач кој во сообраќајот на пат управува 
велосипед или запрежно возило кое ги нема про-
пишаните светла односно светлосните ознаки за 
означување на возилото или за осветлување на па-
тот (член 61 став 1 и член 63); 

8) пешак кој за своето движење не користи тро-
тоар или друга површина определена за пешачки 
сообраќај, или кој непрописно се движи по патот 
надвор од населба, или се задржува на коловозот 
(член 64 ст. 1 и 2); 

9) пешак кој за минување преку коловоз не го 
користи преминот односно минувалиштето опреде-
лено за пешаци — кога е должен да го стори тоа 
(член 65 став 2); 

10) возач кој управува моторно возило на кое не 
се истакнати регистарските таблици на пропиша-
ниот начин или не се видливи и читливи (член 
145 став 4); 

11) возач кој управува моторно возило а ги 
нема ка ј себе исправите за возилото (член 146 и 
член 154 став 2); 

12) возач на возило регистрирано во Југосла-
вија кој со возилото ја напушта територијата на 
Југославија — ако на возилото ја нема пропиша-
ната меѓународна ознака, како и возач на возило 
регистрирано во некоја странска земја — ако нема 
сообраќајна дозвола за возилото, регистарска таб-
лица или меѓународна ознака на земјата каде е 
регистрирано возилото (чл. 149 и 151). 

Член 167 
Паричната казна на самото место за прекршо-

ците од чл. 164, 165 и 166 ја изрекува и наплатува 
службеникот на органот на внатрешните работи кој 
врши контрола и регулирање на сообраќајот. 

АКО сторителот на прекршокот за кој е пропи-
шана парична казна на самото место од која и да 
е причина не ја плати оваа казна на самото место, 
може да го стори тоа во рок од 8 дена од денот 
кога го сторил прекршокот. 

Ако сторителот на прекршокот не ја плати па-
ричната казна во рокот од ставот 2 на ово! член, 
општинскиот орган на внатрешните работи ќе под-
несе барање за поведување прекршочна постапка 
против сторителот на прекршокот. 

Член 168 
Ако кон барањето за поведување прекршочна 

постапка против возач за прекршок на сообраќај-
ните прописи се достави и возачката дозвола ЏЈТО 
му е одземена на возачот на самото место, суди-
јата за прекршоци е должен во рок од 3 дена од 
денот на приемот на пријавата да донесе решение 
за прекршокот или да му ја врати на возачот од-
земената возачка дозвола и да го продолжи воде-
њето на прекршочната постапка. 

Член 169 
Заштитната мерка одземање на возачката доз-

вола може да биде изречена и самостојно, без из-
рекување на казна за прекршокот. 

Ако за прекршокот за кој е изречена заштит-
ната мерка одземање на возачката дозвола е изре-
чена и казната затвор, оваа мерка се смета од денот 
кога е издржана казната на затвор, а ако за пре-
кршокот е изречена парична казна — од денот 
кога му е одземена возачката дозвола на возачот. 

Член 170 
Ако во постапката за кривично дело загрозу-

вање на безбедноста на сообраќајот спрема возачот 
е применета мерката одземање на возачката доз-
вола (член 122), времето на траењето на оваа мерка 
ќе се засмета во времето на траењето на мерката за 
безбедност одземање на возачката дозвола, ако биде 
изречена оваа мерка. 

Член 171 
За прекршокот на прописите за сообраќајот на 

патиштата што ќе го стори помлад малолетник, ќе 
се казни со пропишаната парична казна родителот 
односно старателот на малолетникот — ако пре-
кршокот е сторен како последица од пропуштање 
на грижата за малолетникот. 

Член 172 
Возачот под чиј надзор се обучува кандидат за 

возач во практично управување на моторно возило 
по пат ќе се казни за сообраќајниот прекршок што 
ќе го стори кандидатот за возач, освен во случај 
ако не бил во состојба да го спречи прекршокот. 
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Член 173 
Ако прекршокот на одредбите од овој закон во-

зачот го стори по наредба од КОЈ и да е свој старе-
шина, со казната предвидена за возачот ќе се 
казни и тој старешина. 

Член 174 
Против возач кој во странска земја ќе стори 

прекршок на сообраќајните прописи од таа земја, 
ќе се поведе во Југославија прекршочна постапка 
ако тоа го бара надлежниот странски орган, ако 
возачот за истиот прекршок може да биде казнет 
според нашите прописи и ако за прекршокот не 
бил казнет во земјата во коЈа го сторил прекр-
шокот. 

Член 175 
Ако лице што има странска возачка дозвола 

сторило на територијата на Југославија прекршок 
за кој во овој закон е предвидено да може да се из-
рече и заштитната мерка одземање на возачката 
дозвола, на тоа лице може наместо заштитната 
мерка одземање на возачката дозвола да му се 
изрече заштитната мерка забрана на користење на 
странската возачка дозвола за исто време. 

Член 176 
Органот на внатрешните работи на општината 

на чија територија возачот има живеалиште води 
за возачот на моторни возила картон на изрече-
ните казни. 

Во картонот на изречените казни се запишу-
ваат казните, заштитните мерки и мерките за без-
бедност што на возачот на моторно возило ќе му 
бидат изречени во прекршочна или кривична по-
стапка за прекршоците односно за кривичните дела 
сторени во сообраќајот. 

Органот што ја изрекува казната односно за-
штитната мерка или мерката за безбедност е дол-
жен на органот на внатрешните работи на општи-
ната на чија територија возачот има живеалиште 
да му достави препис од пресудата односно од ре-
шението со кое е изречена казната или мерката. 

Член 177 
Износите на наплатените парични казни за пре-

кршоците сторени во сообраќајот на патиштата РЈ 
припаѓаат на републиката на чија територија е 
изречена казната за прекршок. 

Со републички пропис ќе се определи намената 
и начинот на трошењето на средствата остварени 
со наплатата на паричните казни од ставот 1 на 
овој член. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 178 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Уредбата за сообраќајот 
на јавните патишта („ Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/50), членот 34а до Уредбата за измени и допол-
ненија на Уредбата за согласување посебните про-
писи за прекршоци во уредбите и во другите про-
писи донесени од Владата на ФНРЈ и од нејзините 
органи со одредбите на Основниот закон за пре-
кршоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/53), Од-
луката за поставање патни белези на јавните 
патишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/54), 
Одлуката за надокнада на трошоците за лекарски 
преглед на возачите на моторни возила („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/54 и 9/54), Наредбата за крсто-
свањето и претеквањето на возила на јавните па-
тишта со моторните возила што се движат со со-
провод („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/53), како и 
одредбите од другите прописи што се во спротив-
ност со одредбите од овој закон. 

Члан 179 
Овај закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

278. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПОМОРСКАТА ПИЛОТАЖА 

Се прогласува Законот за поморската пило-
тажа, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 11 март 
1965 година. 

П. Р. бр. 235 
26 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОМОРСКАТА ПИЛОТАЖД 

Член 1 
Одредбите од овој закон се однесуваат на вр-

шењето на поморска пилотажа во југословенското 
крајбрежно море. 

Член 2 
Поморска пилотажа е спроведување (пилоти-

рање) бродови од страна на стручни лица (пилоти) 
со цел за осигурување безбедност на бродот и пло-
видбата во луките, теснините и другите подрачја 
на Југословенското крајбрежно море. 

Член 3 
Поморската пилотажа може да биде лучка пи-

лотажа и крајбрежна пилотажа. 
Границите на подрачјето на лучката прилота-

ж а ги определува лучката капетанија, ако со репу-
блички пропис не е определено тие граници да ги 
определува друг орган на управата надлежен за 
работите на безбедноста на пловидбата. 

Член 4 
За бродови од определен вид и големина можат, 

ако е тоа потребно заради безбедност на пловид-
бата, да се определат луки, теснини и други под-
рачја во југословенското крајбрежно море, во кои 
лучката пилотажа односно крајбрежната пилотажа 
е задолжителна. 

Задолжителната поморска пилотажа од ставот 1 
на овој член, ако со републички пропис не е пред-
видено задолжителната пилотажа да ја определува 
друг орган на управата надлежен за работите на 
безбедноста на пловидбата, ја определува, и тоа: 

1) лучката капетанија — задолжителната лучка 
пилотажа; 

2) републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на безбедноста на пловидбата — за-
должителната крајбрежна пилотажа за делот на 
крајбрежното море на републиката. 

Задолжителната крајбрежна пилотажа што се 
врши на определени подрачја на југословенското 
крајбрежно море на две или повеќе републики ја 
определува Сојузниот секретаријат за сообракај 
и врски. 

Член 5 
На задолжителна поморска пилотажа не под-

лежат: 
1) југословенските воени бродови; ) 
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2) бродовите на југословенската трговска мор-
нарица за управни цели и бродовите на службата 
за безбедност на пловидбата што служат за одржу-
вање на поморските пловни патишта и на објектите 
за безбедност на пловидбата на тие патишта. 

Член 6 
Со поморска пилотажа може да се користи секој 

брод под еднакви услови. 

Член 7 
Работите на лучката пилотажа ги врши лука-

-претпријатие. 
Ако искористувањето на луката го врши друга 

работна организација или општината преку свои 
органи, работите на лучката пилотажа во таа лука 
ги врши работната организација односно органот 
што Ја искористува луката. 

Работите на крајбрежната пилотажа може да 
ги врши секоја работна организација чиј предмет 
на работењето опфаќа вршење работи на крајбре-
жна пилотажа. 

Член 8 
Поморската пилотажа Ја вршат пилотите запо-

слени во работната организација или во органот на 
управата што ги врши работите на поморската пи-
лотажа. 

За вршење на крајбрежната пилотажа пилотот 
мора да ја има определената стручна спрема, про-
пишаниот пловидбен стаж и положен стручен испит 
за пилот. 

Со републички пропис се определуваат струч-
ната спрема и другите услови што мора да ги испол-
нува пилотот за вршење лучка пилотажа. 

Член 9 
За вршење на поморската пилотажа пилотот 

мора да има пилотска легитимација. 
Пилотската легитимација му ја издава на пи-

лотот лучката капетанија, ако со републички про-
пис не е определено легитимацијата да ја издава 
друг орган на управата надлежен за работите на 
безбедноста на пловидбата. 

Член 10 
Пилотот е должен: 
1) за време на пилотирањето на бродот да му 

дава совети на заповедникот на бродот во поглед 
на водењето на бродот и маневрирањето со бродот 
и да му обрнува внимание на прописите и правилата 
што важат во подрачјето на југословенското кра ј -
брежно море во кое се пилотира бродот; 

2) по завршеното пилотирање на бродот да та 
извести надлежната лучка капетанија, ако со ре-
публички пропис не е определено дека е должен 
да извести друг орган на управата надлежен за ра-
ботите на безбедноста на пловидбата, и тоа за: 

а) забележеното неисправно функционирање на 
средствата за безбедност на пловидбата на плов-
ниот пат; 

б) сите повреди на прописите и правилата од 
областа на безбедноста на пловидбата, што ќе ги 
забележи за време на пилотирањето на бродот; 

в) штетите што за време на пилотирањето ќе 
ги претрпи бродот кој ги користи услугите на по-
морска пилстажа и за штетите што тој брод ќе му 
ги предизвика на друг брод. 

Член П 
За време на вршењето на поморската пилотажа 

пилотот не смее да ја напушти својата должност 
пред да го заврши пилотирањето на бродот. 

Ако пилотирањето на бродот не е задолжително, 
пилотот ќе го прекине пилотирањето кога тоа го 
бара заповедникот на бродот што ги користи услу-
гите на помојрска пилотажа. 

Член 12 
За услугите на поморска пилотажа бродот пла-

ќа надоместок според тарифата што ја донесува 
работната организација или органот што ги врши 
работите на поморската пилотажа. 

Член 13 
Пилотирањето на бродот не го ослободува за-

поведникот на бродот што користи услуги на по-
морска пилотажа од обврската да управува со пло-
видбата и со маневрирањето на бродот и од 
одговорностите што настануваат од тоа. 

Бродарот на бродот што користи услуги на 
поморска пилотажа одговара за дејствијата и про-
пустите на пилотот, како и за дејствијата и про-
пустите на член на посадата на својот брод. 

За надоместокот на штета што пилотот со своја 
вина ја предизвикал на бродарот на бродот кој ко-
ристи услуги на поморска пилотажа му одговара 
работната организација или општината чиј пилот 
ја предизвикал штетата. 

Работната организација или општината чиј пи-
лот предизвикал штета на бродарот на бродот кој 
користи услуги на поморска пилотажа му одговара 
за штетата до износот од 1,000 ООО динари — во це-
лина, а ако штетата го надминува износот од 
1,000.000 динари — до износот на основниот надоме-
сток предвиден со тарифата за извршената услуга 
на пилотажа помножен со факторот 100. 

Ако е штетата предизвикана со вршење задол-
жителна поморска пилотажа, спогодбата за надоме-
сток на штета што противно на одредбата од ставот 
4 на овој член е склучена на штета на бродарот на 
бродот кој ги користи услугите на поморска пило-
тажа, не произведува правно дејство 

Спогодбата за ограничување на одговорноста на 
работната организација односно на општината за 
надоместок на штета што е помала од 1,000.000 ди-
нари предизвикана со вршење на поморска пило-
тажа што не е задолжителна, не произведува прав-
но дејство. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да го менува факторот и височината на износите од 
ставот 4 на овој член. 

Член 14 
Надзор над вршењето на работите на поморска-

та пилотажа врши лучката капетанија, ако со ре-
публички пропис не е определено тој надзор да го 
врши друг орган на управата надлежен за работите 
на безбедноста на пловидбата. 

Член 15 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок работна организација, ако 
дозволи пилотирањето на брод да го врши лице кое 
за вршење крајбрежна пилотажа нема определена 
стручна спрема, пропишан пловидбен стаж и по-
ложен стручен испит за пилот (член 8) 

За дејствието од ставот 1 на ОВОЈ член ќе се 
казни за поморски прекршок и одговорното лице 
во работната организација со парична казна до 
20.00 динари. 

Член 16 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок лице што врши пилотирања 
на брод а нема определена стручна спрема, пропи-
шан пловидбен стаж и положен стручен испит за 
пилот (член 8). 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за поморски прекршок пилот: 

1) што врши пилотирање на брод а нема про-
пишана пилотска легитимација (член 9); 

2) што не ќе ја извести лучката капетанија за 
забележеното неисправно функционирање на сред-
ствата за безбедност на пловидбата на пловниот 
пат (член 10 точка 2 под а); 

3) што не ќе ја извести лучката капетанија за 
сите повреди на прописите и правилата од областа 
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на безбедноста на пловидбата, што ќе ги забележи 
за време на пилотирањето на брод (член 10 точка 
2 под б); 

4) што не ќе ја извести лучката капетанија за 
штетите што за време на пилотирањето ќе ги пре-
трпи брод кој користи услуги на поморска пилота-
жа и за штетите што тој брод ќе му ги предизвика 
на друг брод (член 10 точка 2 под в); 

5) што ќе ја напушти својата должност пред 
да го заврши пилотирањето на бродот (член 11). 

Член 17 
Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 

и врски да донесува прописи за начинот на обеле-
жување на пилотските бродови и за позивните зна-
ци за пилотирање, за стручната спрема, пловидбе-
ниот стаж, испитната програма и за начинот на 
полагање на стручниот испит за пилот на крај-
брежна пилотажа, како и за образецот на пилотска 
легитимација. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски може 
во прописите за начинот на обележување на пи-
лотските бродови и за позивните знаци за пилоти-
рање да ги утврди поморските прекршоци, како 
и да ги пропише паричните казни за тие прекршо-
ци во границите определени со закон. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за поморската пило-
тажа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/49). 

Член 19 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

279. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ 

НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 24 март 1965 
година. 

П. Р. бр. 241 
26 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на "Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62) се усогласува со Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
во него се вршат измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ З А 

ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО 
СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услуги сч 

странство членот,3 се брише. 

Член 2 
Во членот 12 ставот 1 се мечува и гласи: 
„Надворешнотрговски работи можат да вршат 

и установи." 
Член 3 

Членот 37 се менува и гласи: 
„Извозот и увозот на стоки е слободен и може 

да се ограничи само под условите определени со 
сојузен закон. 

Сојузниот секретар за надворешна трговија мо-
же, во согласност со сојузниот секретар во чиј де-
локруг спаѓаат работите на соодветната стопанска 
гранка, за одделни видови стоки да определи огра-
ничувања на извозот и увозот по количина и вред-
ност (контингенти, дозволи, согласности и сл.), а 
особено: ако тоа го бара извршувањето на склуче-
ните трговски и други економски спогодби со стран-
ство, ако увозот на определени производи може во 
поглед на цените, а со оглед на увезените колича-
ни, сериозно да го загрози домашното производство 
на определени стоки, ако е во прашање стока што 
не е битна за развојот на стопанството а нејзиниот 
увоз може да влијае на влошување на платниот 
биланс, ако прекумерниот извоз на определени сто-
ки може да доведе до растројувања на внатр,ешниот 
пазар и ако тоа го бараат потребите од усогласу-
вање на увозот од одделни подрачја со извозот во 
тие подрачја." 

Член 4 
Членот 53 се менува и гласиг 
„Сојузниот секретар за надворешна трговија, во 

согласност со сојузниот секретар за индустрија и 
трговија, ја пропишува постапката и начинот по кои 
стопанските организации можат да склучуваат до-
говори за прибавување и отстапување на правата 
на индустриска сопственост во странство (патенти, 
лиценци, модели, жигови и сл.), како и договори за 
деловно-техничка соработка со странство. 

Договори за прибавување или отстапување на 
индустриска сопственост или техничка документа-
ција во странство, или за деловно-техничка сора-
ботка со странски правни или'физички лица заради 
производство на предмети на вооружувањето или 
воена опрема, можат да се склучат само врз основа 
на претходна дозвола од Државниот секретаријат 
за народна одбрана 

Договорот од ставот 2 на овој член му се под-
несува во рокот определен во издадената дозвола 
на Државниот секретаријат за народна одбрана за-
ради евиденција." 

Член 5 
Во членот 54 на крајот на текстот се додаваат? 

зборовите: „а во рамките на општите насоки на 
Сојузниот извршен совет". 

Член 6 
Членот 85 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за изведувањето на инве^ 

стициони работи во странство во врска со изград-
бата на комплетни објекти во условите за надворе-
шнотрговска размена што постојат на одделни под-
рачја донесува сојузниот секретар за надворешна 
трговија, во согласност со сојузниот секретар зѕ( 
индустрија и трговија." 

Член 7 
Во членот 99 став 2 на крајот на текстот се до-

даваат зборовите: „а во границите на општите на-
соки на Сојузниот извршен совет". 

Член 8 
Членот НО се менува и гласи: 
„Ако одделни стопански организации во врше-

њето на надворешнотрговски работи со одделни 
пазари веќе оствариле соработка на некој од на-
чините од членот 107 на овој закон, а особено по 
пат на договор што го постигнале во рамките на 
надлежните органи на Сојузната стопанска комора 
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и даути заеднички договори што ги постигнале врз 
основа на склучени договори за деловно-техничка 
соработка, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија може да определи и другите стопански 
организации да бидат должни, во вршењето на тие 
работи со истите пазари, да се! придржуваат кон 
така постигнатите договори за тие пазари." 

Член 9 
Во членот 117 зборот: „службеник" се брише. 

Член 10 
Во членот 123 точката 6 се брише. 
Досегашната точка 7 станува точка 6, и во неа 

зборовите: „надлежниот општински народен одбор" 
сс заменуваат со зборовите: „надлежниот орган", 

Член 11 
Членот 164 се менува и гласи: 
„СОЈУЗНИОТ секретар за надворешна трговија 

може, по потреба, да донесува прописи за начинот 
на остварување на одделни права и обврски од овој 
закон, за условите под кои се извезуваат и се 
увезуваат стоки без плаќање противвредност, за об-
врската за поднесување пријави до банката за склу-
чените работи на извоз и увоз, како и услови 
под кои нема да се смета дека, во смисла на членот 
116 став 1 од законот, угледот на земјата односно 
на стопанската организација е повреден, и тоа само 
за определени видови дејности нако одделни давања 
произлегуваат од нормалното работење во таа об-
ласт и се движат во рамките вообичаени во меѓу-
народното надворешнотрговско работење." 

Член 12 
Во сите одредби на овој закон зборовите: „са-

мостојна установа" се заменуваат со зборот: „уста-
нова", зборовите: „орган на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на сто-
панството" — со зборовите: „надлежен орган на 
општината", зборовите: „на чие подрачје" — со збо-
ровите: „на чија територија", зборовите: „органот 
на управата на околискиот народен одбор надлежен 
за работите на стопанството" — со зборовите: „над-
лежниот орган на непосредно пошироката опште-
ствено-политичка заедница", зборот: „службеник" — 
со зборот: „работник", зборовите: „сојузниот Држа-
вен секретаријат за надворешна трговија" — со 
зборовите: „Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија", зборовите: „сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите" — со зборовите: 
„Сојузниот секретаријат за финансии", зборо-
вите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трговија и туризам" — со зборо-
вите: „Сојузниот секретаријат за индустрија 
и трговија", зборовите: „Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за земјоделство и шумарство" 
— со зборовите: „Сојузниот секретаријат за земјо-
делство и шумарство", зборовите: „Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски" 
- со зборовите: „Сојузниот секретаријат за сообра-
ќај и врски", зборовите: „Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за индустрија" — со зборовите: 
„Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија", 
зборовите: „Сегфетаријатот на Сојузниот извршен 
совет за правосудни работи" — со зборовите: „Со-
јузниот секретаријат за правосудство" и зборовите: 
„Државниот секретаријат 'за работите на народната 
одбрана" — со зборовите: „Државниот секретаријат 
за народна одбрана", во соодветно членување. 

Член 13 
Овој за-кон влегува во сила наредниот ден од 

Денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

280. 
Врз основа на членот 217 став 1 точна 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРО-
ЛАТА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

Се прогласува Законот за контролата на квали-
тетот на земјоделските производи наменети за из-
воз, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 24 март 1965 
година. 

П. Р. бр. 232 
26 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р 

З А К О Н 
ЗА КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТОТ Н А-ЗЕМ ЈО-
ДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

I. (^споени одредби 

Член 1 
Земјоделските производи наменети за извоз под-

лежат на посебна контрола во поглед на пропиша-
ниот квалитет, начинот на пакувањето и означу-
вањето, амбалажата, количината, превозните средг 
ства и транспортирањето. 

Член 2 
Како земјоделски производи, во смисла на овој 

закон, се подразбираат: 
1) производите на поледелството, градинарство-

то, овоштарството, лозарството и нивните прера-
ботки, како и лековитите, ароматичните и у к р а с и -
те растенија; 

2) добитокот, дивечот и други животни, нивните 
делови и производи и нивните преработки; 

3) производите на рибарството и нивните прера-
ботки; 

4) споредните шумски производи. 

Член 3 
Земјоделските производи наменети за извоз мо-

раат да му одговараат на пропишаниот извозен ква-
литет. 

Како извозен квалитет, во смисла на овој закон, 
се подразбира квалитетот и другите својства на 
земјоделските производи од членот 1 од овој закон 
што се пропишани за пуштање во промет на зем-
јоделските производи на внатрешниот паза,I/. 

Се овластува сојузниот секретар за индустрија 
и трговија да може, во согласност со сојузниот се-
кретар за надворешна трговија, за одделни земјо-
делски производи наменети за извоз да пропише 
посебен извозен квалитет. 

Ако прописите на земјата увозница или обича-
ите на странскиот пазар или други оправдани при-
чини го бараат тоа, сојузниот секретар за инду-
стрија и трговија, во согласност со сојузниот секре-
тар за надворешна трговија, може со посебен пропис 
или со поединечно решение да определи квалитетот 
на одделни земјоделски производи наменети за из-
воз да може во целина или делумно да отстапува 
од пропишаниот извозен квалитет, 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Член 4 
Контрола над придржувањето кон прописите за 

квалитетот на земјоделските производи наменети 
за извоз врши сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на пазарната инспекција. 

Сојузниот секретар за индустрија и трговија, 
во согласност со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, ќе го пропише начинот за вршење кон-
трола на квалитетот на земјоделските производи 
наменети за извоз. 4 

Член 5 
Работни и други организации што се занима-

ваат со извоз на земјоделски производи (во пона-
тамошниот текст: извозникот) с^ должни пред кон-
тролата на квалитетот на земјоделските производи 
наменети за извоз да ги преземат сите потребни 
мерки земјоделските производи наменети за извоз 
да му одговараат на пропишаниот извозен квали-
тет, како и пред извозот на земјоделски производи 
да побараат во смисла на одредбите од овој закон, 
да се изврши контрола на квалитетот на тие про-
изводи. 

Член 6 4 

Претпријатијата на железничкиот, поморскиот, 
речниот, друмскиот и воздушниот сообраќај не 
смеат да примаат на превоз земјоделски производи 
наменети за извоз за кои не е издаден цертификат. 

Царинските органи нема да дозволат извоз на 
земјоделски производи за кои не е издаден церти-
фикат. 

II. Служба за контрола на квалитетот 

Член 7 
Службата за контрола над придржувањето кон 

прописите за квалитетот на земјоделските произ-
води наменети за извоз ја вршат контролорите на 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на пазарната инспекција. 

Член 8 
Контролорите вршат на определени подрачја 

контрола на квалитетот на земјоделските производи 
наменети за извоз. 

Подрачјата и контролорите што на тие подрачја 
ќе вршат контрола на земјоделските производи на-
менети за извоз ги определува сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на пазарната ин-
спекција. 

При вршењето на контрола на квалитетот на 
земјоделските производи наменети з^ извоз кон-
тролорот мора да има посебна легитимација со која 
се утврдува неговото службено својство. 

Легитимацијата ја издава сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на пазарната ин-
спекција. 

Член 9 
За контролори на сојузниот орган на управата 

надлежен за работите на пазарната инспекција мо-
жат да се определат само лица што ја имаат про-
пишаната стручна спрема. 

Поблиски прописи за стручната спрема и за 
другите услови што мораа? да ги исполнуваат кон-
тролорите на сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на пазарната инспекција донесува 
сојузниот секретар за индустрија и трговија, во 
согласност со сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство. 

Член 10 
Заради утврдување на квалитетот на определе-

ни земјоделски производи наменети за извоз, со-
јузниот секретар за индустрија и трговија може да 
определи тие производи да подлежат на анализа 
или друго стручно испитување од страна на уста-
нови и лаборатории што имаат потребна опрема 
и стручен кадар за вршење таква анализа односно 
испитување. 

Установите и лабораториите од ставот 1 на овоЈ 
член, како и земјоделските производи наменети за 
извоз за кои ќе се врши анализа односно испиту-
вање ги определува сојузниот секретар за инду-
стрија и трговија во спогодба со сојузниот секретар 
за надворешна трговија. 

Установите и лабораториите од ставот 1 на овој 
член вршат анализа односно испитување на опре-
делени земјоделски производи наменети за извоз 
врз основа на договор склучен со сојузниот орган 
на управата надлежен за работите на пазарната 
инспекција. Со овој договор се определува особено: 
за кои земјоделски производи наменети за извоз ќе 
врши анализа односно испитување установата или 
лабораторијата со која се склучува договорот; ви-
сочината на надоместокот што П припаѓа на таа 
установа или лабораторија; извозникот што е дол-
жен да го плати тој надоместок; постапката и на-
чинот на доставување на мострите до установата 
или Лабораторијата заради вршење анализа одно-
сно испитување. 

III. Контрола на квалитетот на земјоделските 
производи наменети за извоз 

Член 11 
Контролата на квалитетот на земјоделските про^ 

изводи наменети за извоз се врши во местото на 
натоварот. 

Како место на натоварот се смета натоварната 
станица или магацинот во кој се приготвуваат сто-
ките за извоз. 

Сојузниот секретар за индустрија и трговија, 
во согласност со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, може да определи контролата на квали-
тетот на одделни земјоделски производи наменети 
за извоз да може да се врши и на друг начин. 

Член 12 
Извозникот е должен пред натоварот на земјо-

делските производи наменети за извоз да прибави 
уверение за тоа дека тие производи му одговараат 
на извозниот квалитет (цертификат). г ^ 

Цертификатот го издава, на писмено барање ни 
извозникот, контролорот што извршил контрола на 
квалитетот на земјоделските производи. 

Во поднесеното барање за издавање цертифи-
кат извозникот е должен "да го назначи видот, ко-
личината и квалитетот на земјоделските производи 
наменети за извоз за кои бара цертификат. 

Член 13 
Цертификатот се издава за земјоделските про-

изводи што му одговараат на извозниот квалитет. 
Ако се утврди со прегледот дека земјоделските 

производи не му одговараат на извозниот квалитет, 
цертификат нема да ве издаде туку на извозникот 
ќе му се даде за тоа образложено писмено решение. 

Член 14 
АКО контролорот со прегледот утврди дека зем-

јоделските производи наменети за извоз му одго-
вараат на извозниот квалитет, но се од подобар 
односно полош квалитет од оној што е назначен 
во писмено поднесеното барање за издавање цер-
тификат, ќе издаде цертификат за квалитетот што 
ќе го утврди тој. 

Член 15 
Сојузниот орган на управата надлежен за рабо-

тите на пазарната инспекција може покрај контро-
лата што ја вршат контролорите во смисла на овој 
закон, да организира контрола на квалитетот на 
земјоделските производи наменети за извоз на по-
гранични станици и на други гранични премини, 
како и на пристаништа и аеродроми. 

Сојузниот секретар за индустрија и трговија, 
во согласност со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, ќе определи за кои земјоделски произво-
ди ќе се врши посебната контрола и на границата. 

Контролата од ставот 1 на овој член ја врши 
сојузниот пазарен инспектор. , 
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Член 16 
Ако сојузниот пазарен инспектор при контро-

лата од членот 15 на овој закон утврди дека во 
текот на превозот од местото на натоварот до по-
граничната станица односно граничниот премин, 
пристаништето или аеродромот настанале промени 
во квалитетот на земјоделските производи наменети 
за извоз за кои е издаден цертификат, така што 
повеќе да ве му одговараат на извозниот квалитет, 
ќе донесе решение за забрана на извозот на тие 
производи. 

Ако сојузниот пазарен инспектор утврди дека 
контролорот не постапил според членот 14 на овој 
закон, самиот ќе издаде цертификат. 

Сојузниот пазарен инспектор е должен за за-
браната на извозот според ставот 1 на овој член 
и за промената на цертификатот според ставот 2 на 
овој член по најбрз пат да го извести извозникот. 

Член 17 
Трошоците за преглед односно анализа или 

испитување на земјоделските производи наменети 
за извоз паѓаат на товар на извозникот. 

Височината на надоместокот за трошоците за 
преглед на одделни земјоделски производи (тари-
фата), како и начинот за плаќање на тој надоме-
сток, ги утврдува сојузниот секретар за индустрија 
и трговија, во согласност со сојузниот секретар за 
финансии. 

Со прописот од ставот 2 на овој член се опре-
делува и височината на надоместокот што им при-
паѓа на контролорите за извршениот преглед на 
земјоделски производи наменети за извоз. 

IV. Казнени одредби 

Член 18 
Со парична казна до 5,000.000 динари ќе се ка-

зни за стопански престап работна или друга орга-" 
низација — извозник што Тсе отпреми од местото 
на натоварот или ќе извезе без цертификат земјо-
делски производи наменети за извоз за кои е про-
пишан извозен квалитет. 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во работната или 
друга организација со парична казна до 100.000 
динари. 

Член 19 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се ка-

зни за стопански престап работна или друга орга-
низација — превозник која без цертификат ќе 
прими на превоз земјоделски производи наменети 
за извоз за кои е пропишан извозен квалитет. 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој 
член ќе се казни и одговорното лице во работната 
или друга организација со парична казна до 50.000 
динари. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 20. 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за контрола на ква-
литетот на селскостопанските производи наменети 
за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/55, 29/57 
и 20/60). 

До донесувањето на прописите од членот 4 став 
2, членот 9 став 2 и членот 17 став 2 на овој закон, 
остануваат во сила: 

1) Правилникот за начинот на вршење контро-
ла на квалитетот на свежото овошје и свежиот зар-
зават наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/56); 

2) Правилникот за начинот на вршење контро-
ла на квалитетот на добитокот за колење наменет 
за извоз („Службен лист на СФРЈ'', бр. 6/65); 

3) Правилникот за начинот на вршење контро-
ла на квалитетот на месото од добиток и живина 
на,менето за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/56); 

4) Правилникот за квалитетот и за начинот на 
пакувањето и означувањето на гравот во зрно на-
менет за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/56); 

5) Правилникот за начинот на вршење контро-
ла на квалитетот на кокошкините , јајца наменети 
за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/57); 

6) Правилникот за начинот за вршење контро-
ла на квалитетот на д а л е ч и н с к а т а жалфија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/57); 

7) Правилникот за контрола на квалитетот на 
производите од месо наменети за извоз („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 12/62); 

8) Правилникот за стручната спрема на кон-
тролорите на Сојузниот пазарен инспекторат („Слу-
жбен лист на ФНРЈ"', бр. 33/60); 

9) Наредбата за височината и начинот на пла-
ќањето на надоместокот за преглед на земјоделски 
производи наменети за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/60, 30/61 и 35/62). 

Член 21 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

281. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Основниот закон за администра-
тивните такси, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор од 24 
март 1965 година. 

П. Р. бр. 233 
26 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Општествено-политичките заедници можат, под 

условите што се пропишани со овој закон, да вове-
дуваат административни такси за списи и дејствија 
во управните работи ка ј органите и за други пред-
мети и дејствија предвидени со таксената тарифа. 

Член 2 
Со овој закон се воведуваат администартивни 

такси за списи и дејствија во управните работи ка ј 
сојузните органи, како и за други предмети и деј-
ствија ка ј тие органи, и се плаќаат по таксената 
тарифа која е составен дел од овој закон. 

Член 3 
Како органи во смисла на членот 1 од овој за-

кон се подразбираат: 
1) државните органи во Југославија; 
2) дипломатските и конзуларните претставни-

штва на Југославија во странство; 
3) работните и други организации кога тие, во 

рамките на јавните овластувања што им се дадени 
со закон или со пропис донесен врз основа на за-% 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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кон, решаваат во управни робати по барања од 
странки. 

Член 4 
На такси г/одложните списи, дејствија и други 

предмети (во понатамошниот текст: списите и деј-
ствијата), како и височината на таксите се утврду-
ваат со таксената тарифа. 

Член 5 
Републиките и општините можат да донесуваат 

прописи за административните такси, и тоа репу-
бликите — за списите и дејствијата од надлежноста 
на републичките, покраинските и околиските ор-
гани, а општините — за списите и дејствијата од 
надлежноста на општинските органи 

Со републички и општински прописи можат да 
се воведуваат административни такси само за спи-
сите и дејствијата што се предвидени со таксената 
тарифа на овој закон. 

Таксите според републичките и општинските 
таксени тарифи не можат да бидат поголеми од 
таксите според таксената тарифа од овој закон. 

Ако републиките и општините не донесат свои 
таксени тарифи, тие можат да одлучат органите од 
ставот 1 на овој член да ја применуваат непосредно 
таксената тарифа од овој закон. 

Член 6 
За ист спис или дејствие, не можат да се на-

платува таксата кумулативно според таксените та-
рифи на повеќе општествено-политички заедници. 

Таксата се плаќа само според таксената тарифа 
која важи за онаа општествено-политичка заедница 
чиј орган решава за барањето на странката, без ог-
лед на тоа кому е поднесено борањето. 

Ако за барањето на странката решава покраин-
скиот или околискиот орган, таксата се плаќа спо-
ред таксената тарифа која важи за работата на 
републичките органи. 

Член 7 
Ниедна такса не може да се наплати ако не е 

пропишана со таксената тарифа, ниту може да се 
наплати во износ поголем или помал од пропиша-
ниот. 

Отстапувањата од одредбата на ставот 1 од овој 
член се определуваат со закон или меѓународен до-
говор. 

Член 8 
Таксен обврзник е лицето по чие барање се по-

ведува постапката односно се вршат дејствијата 
предвидени со таксената тарифа 

Ако за иста такса постојат двајца или повеќе 
таксени обврзници, нивната обврска е солидарна. 

Член 9 
Ако со таксената тарифа не е пропишано пои-

наку, таксената обврска настанува: 
1) за поднесоци — во моментот кога се пре-

даваат, а за поднесоци дадени во записник — кога 
се составува записникот; 

2) за решенија, дозволи и други исправи — во 
моментот на поднесувањето на барањето за нивно 
издавање; 

3) за управни дејствија — во моментот на под-
несувањето на барањето з?, извршување на тие деј-
ствија. 

Член 10 
Таксата се плаќа во моментот на настанува-

њето на таксената обврска, ако за одделни случаи 
не и пропишано поинаку. 

Член И 
При плаќањето на такси се врши заокружување 

на вкупниот износ на таксата на тој начин што де-
лот на вкупниот износ до 5 динари не се зема пред-
вид, а делот над 5 динари се заокружува на 10 ди-
нари. 

Член 12 
Ако е со таксената тарифа пропишано таксата 

да се плаќа според вредноста на предметот, како 
основица за одмерување на таксата се зема вредно-
ста означена во поднесокот или исправата, или вре^ 
дноста утврдена на друг начин. 

Член 13 
Кога е со таксената тарифа пропишана такса 

за вршење стопанска или професионална дејност, 
таксата се плаќа за актот со кој се стекнува овла-
стување за вршење на односната дејност (акт за 
основање односно за одобрение за конституирање, 
одобрение за работа, дозвола и сл). 

Член 14 
Кога на такса подложната исправа по барање 

на странката се издава во два или повеќе примеро-
ци, за вториот и секој понатамошен примерок се 
плаќа такса како за препис и за заверка на пре-
пис. 

Таксата според ставот 1 од овој член не може да 
биде поголема од таксата за првиот примерок. 

За примероците на исправи кои по повод на 
барање на странката се составуваат за потребите 
на самите органи не се плаќа такса. 

Член 15 
Во решението или во друга исправа за која е 

платена такса мора да се означи дека е платена 
таксата, во кој износ и по кој тарифен број. 

Писмена потврда за платената такса за испра-
вите издадени по поднесоците од членот 17 на овој 
закон дава на самата исправа органот кој дополни-
телно врши наплата на таксата според членот 35 од 
овој закон. 

Член 16 
Нетаксирани или недоволно таксирани подне-

соци и други списи не смеат да бидат примени не-
посредно од странката. 

Ако нетаксиран или недоволно таксиран подне-
сок или друг спис ќе стигне по пошта, органот над-
лежен за одлучување по барањето ќе го повика 
таксениот обврзник со опомена во рок од 10 дена 
од денот на приемот на опомената да ја плати ре-
довната такса и таксата за опомената. 

Надлежниот орган ќе поведе постапка и по не-
таксираниот или недоволно таксираниот поднесок 
од ставот 2 на овој член, но решението односно 
друг акт не може да и биде врачен на странката 
пред да ја плати таксата по опомената. 

Член 17 
Одредбата од членот 16 став 2 на овој закон не 

се применува на поднесоците и другите списи кои 
нетаксирани или недоволно таксирани ќе стигнат 
по пошта од странство, ниту на другите списи и деј-
ствија што подлежат на конзуларни такси. Со тие 
поднесоци и списи ќе се постапи според членот 35 
од овој закон. 

Член 18 
Списите и дејствијата во постапките што се во-

дат по службена должност не подлежат на такса. 

Член 19 
Од плаќање такса се ослободени: 
1) општествено-политичките заедници и нивни-

те органи; 
2) установите во областа на просветата, науката, 

културата, здравството и социјалната заштита; 
3) работните и други организации — во врше-

њето на јавните овластувања (член 3 точка 3); 
4) Југословенскиот црвен крст; 
5) доброволните противпожарни друштва, нив-

ните противпожарни единици и сојузи — во рабо-
тите во врска со нивната основна функција; 
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6) куќните совети - во роботите на управува-
ње на зградите, а месните заедници — во работите 
од својот делокруг што ги вршат непосредно; 

7) организациите основани за борба против алко-
холизмот — за списи и дејствија во вршењето на 
таа дејност; 

8) организациите основани за заштита на липа 
со физички или психички недостатоци и растрој-
ства — за списи и дејствија во врска со вршењето 
на таа дејност; 

9) сојузите на глувите и сојузите на слепите, и 
нивните организации — во работите во врска со ре-
хабилитацијата на глуви и слепи; 

10) инвалидските ор1анизации, освен во работи-
те во врска со вршењето на стопанска дејност; 

И) странските дипломатски и конзуларни прет-
ставништва - во дипломатските и конзуларните 
работи, под услов на реципроцитет; 

12) воените инвалиди од војните, мирновремени-
те воени инвалиди и инвалидите на трудот, децата 
што се уживатели на семејна инвалиднина и деца-
та на уживатели на лична инвалиднина до напол-
нети! е 25 години живот — за списи и дејствија во 
врска со школувањето во сите училишта; 

13) инвалидите што се ослободени од плаќање 
годишни надоместоци за употреба на моторни вози-
ла — во постапката за стручен преглед на тие во-
зила заради регистрација; 

14) работниците и службениците — за акт за 
засновање работен однос и за списи и дејствија во 
врска со понатамошното регулирање на тот однос; 

15) работниците и службениците што привреме-
но се наоѓаат вон работен однос — во по-стапката за 
добивање материјално обезбедување и други права 
што по тој основ им припаѓаат; 

16) учениците од училиштата за задолжително 
школување — за сите списи и дејствија во врска со 
задолжителното школување; 

17) лицата што и подаруваат свој имот на оп-
штествено-политичката заедница или се откажуваат 
од правото на сопственост на земјишта во корист 
на општествено-политичката заедница или бесплат-
но и отстапуваат на општествено-политичката заед-
ница други стварни права на недвижности - во по-
стапката за добивање исправи потребни за пренос 
на сопственоста и други стварни права, како и за 
самата постапка на преносот; 

18) граѓаните од слаба имотна состојба. 

Член 20 
Со републички прописи се утврдува кој се смета 

за граѓанин од слаба имотна состојба во смисла на 
членот 19 точка 18 од овој закон. 

Член 21 
Кога е постапката поведена по барање на повеќе 

лица, од КОИ некои се ослободени од плаќање такси, 
сите такси во таа постапка ги плаќа лицето што не 
е ослободено од плаќање такси. По исклучок, ако 
одмерувањето на таксата се врши според вредноста 
на предметот (член 12), лицето што не е ослободено 
од плаќање такса плаќа само такса на делот од 
вредноста кој се однесува на него 

Член 22 
Од такси се ослободени следните списи и деј-

ствие : 
1) предлози, пријави и други претставки подне-

сени во општ интерес; 
2) молби за помилување и решенија по тие 

молби, 
3) списи и дејствија во постапката за прибаву-

вање докази за слабата имотна состојба, заради 
признавање на ослободување од плаќање такси; 

4) списи и дејствија во постапката за враќање 
неправилно наплатени давачки; 

5) списи и дејствија во постапката за исправки 
на грешки во решенија, други исправи и службени 
евиденции; 

6) списи и дејствија во постапката за составу-
вање и исправка на избирачки списоци, за канди-
дирање и избор н а граѓани за претставнички тела 
и нивен отповик; 

7) списи и дејствија во постапката за запишу-
вање во книгата на државјаните; 

8) пријави и запишувања во матичните книги; 
9) списи и дејствија во постапката за посвоју-

вање и во постапката за поставување старател; 
10) сите видови пријави и прилози кон нив за 

облог со придонеси и даноци на граѓани, списи и 
дејствија во постапката за намалување на катастар-
скиот приход поради елементарни непогоди, расти-
телни болести, штетници и други вонредни настани, 
како и списи и дејствија за остварување даночни 
олеснениЈа признаени со закон; 

11) списи и дејствија во постапката за купува-
ње, продажба, размена и земање во закуп земјиште 
исклучиво со цел за арондациЈа, како и списи и деј -
ствија во постапката за комасација; 

12) списи и дејствија во врска со школувањето 
на учениците во стопанството; 

13) списи и дејствија за остварување на правата 
од социјалното осигурување, здравственото осигу-
рување и правата на бесплатно лекување; 

14) списи и дејствија за доделување социјална 
помош и за остварување други форми на социјална 
заштита (сместување во социјални установи и сл.); 

15) списи и дејствија во постапката за оствару-
вање на правата на инвалидите што им се призна-
ени со закон; 

16) списи и дејствија во постапката за издавање 
работни книшки и за утврдување на работниот и 
посебниот односно пензискиот стаж; 

17) списи и дејствија за запирања по согласува-
ње на осигурениците заради исплата на премиите за 
осигурување живот ка ј осигурителните заводи; 

18) списи и дејствија во постапката за основање 
противпожарни друштва, нивни единици и сојузи; 

19) списи и дејствија во постапката за добивање 
и обезбедување потрошувачки кредити; 

20) списи и дејствија за добивање дозвола за се-
чење шума во сопствен забран за потребите на соп-
ственото домаќинство, во времето определено за се-
чење шума; 

21) списи и дејствија во врска со подигање, по-
правка и одржување станбени згради; 

22) списи и дејствија во постапката за спрове-
дување на Законот за селскостопанскиот земјишен 
фонд на општонародниот имот и за доделување 
земја на селскостопанските организации; 

23) списи и дејствија во врска со издавање, по-
полнување и продолжување на важењето на помор-
ските книшки и соодветните исправи во внатрешна-
та пловидба, како и сите запишувања во нив; 

24) списи и дејствија во пастапката за оствару-
вање на правата признаени на носителите на одли-
кувања, како и на носителите на партизанска спо-
меница 1941; 

25) списи и дејствија во постапката за оствару-
вање правото на додатак на деца; 

26) списи и дејствија во врска со примање 
подарок-пакети од добротворни организации од 
странство, ако им се упатени на добротворни орга-
низации во Југославија; 

27) списи и дејствија во врска со: основање вод-
ни заедници и други водостопански организации, 
прибавување одобренија за изградба на објекти и 
постројки за одбрана од штетното дејство на водите 
и со прибавување катастарски податоци со цел за 
облог и наплата на водниот придонес; 

28) списи ЈА дејствија во врска со предвојничката 
обука и со регулирање на воената обврска; 

29) списи и дејствија во постапката за издава-
ње и продолжување на важењето на личните карти 
на југословенските државјани и на странските др-
жавјани постојано населени во Југославија, како и 
самите лични карти; 

30) пријави и одјави на живеалиштето и пре-
стојот на лица; 
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31) списи и дејствија во врска со признавање 
правото на повластено возење на лица на кои тоа 
право им припаѓа според важечките прописи; 

32) списи и дејствија во ирска со национализа-
цијата на имот; 

33) оригинали на дипломи, свидетелства и други 
исправи за завршено школување или за стручни 
квалификации, освен нивните дупликати и преписи; 

34) списи и дејствија во врска со заштитата на 
културните споменици; 

35) списи и дејствија го врска со о-сновање стан-
бени задруги и со подигање, доградба, преправка, 
поправка и одржување на станбени згради од стра-
на на станбени задруги; 

36) поднесоци упатени до органите за претстав-
ки и поплаки; 

37) поднесоци со кои се бара интервенција на 
јавното обвинителство; 

38) списи и дејствија во постапката за закоп на 
умрени лица. 

39) списи и дејствија со кои се регулираат одно-
сите помеѓу примателот и давателот на стипендија, 
од денот кога односното лице се здобило со СВОЈС-
ТВОТО на стипендист 

Член 23 
Во исправите што се издаваат без такса мора да 

се означи за која цел се издаваат и врз основа на 
кој пропис се ослободени од такса. 

Исправите од ставот 1 на овој член можат да 
се употребат за други цели само откако за нив ќе 
биде платена соодветна такса. 

Член 24 
Ослободувањата од такси се установуваат со за-

кон или со меѓународен договор. 
Ослободувањата од такси предвидени со овој 

закон се задолжителни за органите на федерација-
та, а за органите на другите општествено-политич-
ки заедници — само доколку со републички закон 
односно со одлука на општинското собрание не е 
пропишано поинаку 

Републиките и општините можат со своите про-
писи за таксите да установат и други ослободувања 
од републички односно општински такси, покрај р-
слободувањата пропишани во чл. 19 и 20 од овој 
закон. 

Член 25 
Странски државјани ги имаат, под услов на ре-

ципроцитет, истите права според прописите за так-
сите како и југословенските државјани. 

Член 2в 
Лице што платило такса која не било должно 

да ја плати или платило такса во износ поголем од 
пропишаниот, или за дејствие што органот од која 
и да било причина не го извршел, или за жалба 
што ќе ја уважи органот — има право на враќање 
на таксата, односно на повеќе платената такса. 

Постапката за враќање на таксата се поведува 
по барање на странката, а ако преплавената такса 
изнесува повеќе од 500 динари — по службена дол-
жност. 

Решение за враќање на таксата донесува ф и -
нансискиот орган на општината на чие подрачје е 
седиштето на таксениот обврзник, а ако таксата би-
ла платена во готови пари — финансискиот орган 
на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на органот ка ј кого таксата била повеќе платена. 

Органот кај кого е преплатена таксата за пове-
ќе од 500 динари е должен благовремено да му пред-
ложи на финансискиот орган од ставот 3 на овој 
член донесување решение за враќање на повеќе 
платената такса. 

Враќањето на таксата се врши на товар на при-
ходите на онаа општествено-политичка заедница на 
која и припаднал приходот од повеќе платената 
такса. 

Член 27 
Присилна наплата на таксата се врши според 

прописите за присилната наплата на придонесите и 
даноците од граѓани, односно согласно со прописи-
те за наплатата на приходите на буџетите и фондо-
вите од стопанските организации. 

Член 28 
Правото на наплата на таксата застарува за две 

години по истекот на годината во која требало да 
се плати таксата, а правото на враќање на таксата 
— за две години од денот кога е повеќе платена так-
сата (член 26 став 1 на овој закон). 

Член 29 
Контрола над применувањето на прописите за 

таксите вршат финансиските органи на општестве-
но-политичките заедници. 

Внатрешна контрола над применувањето на про-
писите за таксите врши секој орган во своето ра-
ботење. 

Член 30 
Приходите од такси им припаѓаат на федераци-

јата, републиката и општината, и тоа: 
1) на федерацијата — приходите од такси што 

ќе ги остварат сојузните органи; 
2) на републиката - приходите од такси што ќе 

ги остварат републичките органи, како и покраин-
ските и околиските органи на територијата на ре-
публиката; 

3) на општината — приходите од такси што ќе 
ги остварат општинските органи. 

Член 31 
Приходите од такси што ќе ги остварат сојуз-

ните о-ргани им се отстапуваат на општините, освен 
приходите од: конзуларни такси, царински такси 
што^ се плаќаат во готови пари и од такси што се 
плаќаат за сообраќај на странски друмски моторни 
возила на територијата на Југославија. 

Член 32 
К а ј сојузните и општинските органи таксите се 

плаќаат во таксени вредносници од единствена е-
мисија (со административни таксени марки и так-
сени хартии). 

Ако републиките своите приходи од такси им 
ги отстапат на општините, таксените вредносници 
од единствена емисија се употребуваат за плаќање 
такси и ка ј органите од членот 30 точка 2 на овој 
закон. Во противно, републиките ќе пропишат и ќе 
издадат посебни таксени вредносници за плаќање 
такси ка ј тие органи. 

Конзуларните такси се плаќаат во конзуларни 
таксени марки. 

Таксите се плаќаат во готови пари само ако е 
таков начин на плаќање посебно пропишан. 

Член 33 
На секоја општина и припаѓа оној приход о^ 

такси што е остварен со продажба на таксени вред-
носници од единствена емисија на нејзината тери^ 
торија, без оглед каде и ка ј кои органи тие вредно-
сници се употребени како средство за плаќање 
такси. 

Општините можат да се договорат и за поинак-
ва распределба на приходите од такси според ставот 
1 од овој член. 

Приходите од такси платени во готови пари за 
списи и дејствија ка ј органите што тие приходи ги 
остваруваат во корист на општините, и припаѓаат 
на онаа општина на чија територија се наоѓа седи-
штето на одно-сниот орган. 

Член 34 
За списи и дејствија ка ј дипломатските и кон-

зуларните претставништва на Југославија во стран-
ство таксите се плаќаат според делот на таксена"1 

та тарифа кој се однесува на конзуларните такси. 
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Член 35 

Ако таксата што се плаќа ка ј дипломатски и 
конзуларни претставништва на Југославија во стран-
ство не е платена однапред во смисла на чле-
нот 10 од овој закон, наплатата ќе се изврши пред 
врачувањето на побаранато решение или друга ис-
права, односно пред првото соопштување на таксе-
ниот обврзник за извршувањето на побараното деј-
ствие. 

Член 36 

Во постапката ка ј дипломатските и конзулар-
ните претставништва на Југославија во странство 
се ослободуваат од такси' 

1) званичните дејствија што ги предизвикале 
државни органи, работни и други организации од 
членот 3 точка 3 од ОВОЈ закон или органи на стран-
ска држава, ако не е во прашање исклучиво или 
претежно интересот на странката; 

2) списите и дејствијата што се однесуваат на 
заштитата на правата на југословенски државјани 
во странство и на застапувањето на југословенски 
државјани по повод на мерки што им се противни 
на меѓународните договори или на начелата на ме-
ѓународното право односно меѓународниот обичај; 

3) списите и дејствијата од областа на социјал-
ното осигурување и други списи и дејствија кои 
според одредбите од овој закон се ослободени од 
такси во Југославија; 

4) дипломатските и службените пасоши и визи; 
5) визите за државјани на странски држави; 
6) визите од куртоазија; 
7) југословенските државјани за кои шефот на 

претставништвото на Југославија во странство ќе 
утврди дека не можат да платат такса без штета по 
нужната издршка; 

8) списите и дејствијата чие ослободување од та-
кси е предвидено со меѓународните договори; 

9) списите и дејствијата чие ослободување од 
такси е посебно предвидено во делот на тарифата 
за конзуларните такси. 

Странските државјани, органи, установи и орга-
низациите на странски држави се ослободуваат од 
такси според точ. 1, 3 и 5 на ставот 1 од овој член 
под услов на реципроцитет. 

Член 37 
За обезбедување наплата на таксите државата 

има заложно право врз имотот на таксениот обврз-
ник кој се наоѓа во притежување (детенција) на ди-
пломатското или конзуларното претставништво на 
Југославија. 

Член 38 
Покрај Конзуларната такса, таксениот обврзник 

— барател на услуга е должен да ги надомести и 
фактичните трошоци предизвикани со своето бара-
ње (излегување и патување на службеник на прет-
ставништвото и на стручњак, решавање по забрза-
на постапка, поштенски трошоци и сл.). 

Поблиски прописи за начинот за надоместува-
ње на фактичните трошоци од ставот 1 на овој член 
донесува државниот секретар за надворешни рабо-
ти, во согласност со сојузниот секретар за ф и -
нансии. 

Член 39 
Решенијата за враќање на конзуларни такси, 

под условите што се предвидени со овој закон, ги 
донесува шефот на дипломатското односно конзу-
ларното претставништво на Југославија во стран-
ство и ги извршува на товар на текуштите приходи 
од тие такси. 

Член 40 
Контрола над применувањето на одредбите од 

ОВОЈ закон ка! дипломатските и конзуларните прет-
ставништва во Југославија во странство врши Со-
јузниот секретаријат за финансии, во спогодба со 
Државниот секретаријат за надворешни работи. 

Член 41 
Одредбите од ОВОЈ закон се применуваат и на 

конзуларните такси, доколку со посебни одредби за 
конзуларните такси не е пропишано поинаку. 

Одредбите на членот 27 од овој закон не се од-
несуваат на наплата!а на такси во странство. 

Член 42 
Се овластува државниот секретар за надвореш-

ни работи да може, во согласност со сојузниот се-
кретар за финансии, да определи дипломатските и 
конзуларните претставништва на Југославија во 
странство да ги наплатуваат конзуларните такси 
од државјани на одделни земји во ист износ во кој 
односните држави и нивните претставништва ги на-
платуваат истовидните такси од југословенски др-
жавјани, како и во исклучителни случаи, во општ 
интерес, да отстапат од делот на таксената тарифа 
кој се однесува на конзуларните такси. 

Член 43 
Се овластува сојузниот секретар за финансии 

да може, во согласност со државниот секретар за 
надворешни работи и со сојузниот секретар за соо-
браќај и врски, да определи таксите за сообраќај 
на странски друмски моторни возила регистрирани 
во одделни земји да се наплатуваат во иста височи-
на во која за сообраќај на друмски моторни возила 
регистрирани во Југославија се плаќаат соодветни-
те такси и даноци во односната земЈа. 

Член 44 
Прописите за емитирање и дистрибуција на ад-

министративните таксени вредносници од единстве-
на емисија, за повлекување од употреба и "а замена 
на тие вредносници, ги донесува сојузниов секретар 
за финансии. 

Прописите за емитирање, дистрибуција и по-
влекување од употреба на конзуларните таксени 
марки ги донесува сојузниот секретар за финансии 
во согласност со државниот секретар за надворешни 
работи. 

Член 45 
Усповите и начинот за малопродажба на так-

сените вредносници и провизијата од малопродаж-
бата ги определува онаа општествено-политичка за-
едница на која и припаѓаат или и се отстапени при-
ходите од продажбата на тие вредносници. Мало-
продажбата мора да биде организирана на начин 
кој на таксените обврзници им обезбедува лесно 
снабдување со таксени вредносници. 

Член 46 
Прописите за начинот и за врмето за плаќање 

на административните такси и за лепењето и пони-
штувањето на таксените марки, ги донесува сојуз-
ниот секретар за финансии. 

Член 47 
Законот за административните такси („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 28/59, 23/61 и 53/62) престанува 
да важи на 4 април 1965 година. 

Член 48 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 



Сабота, 3 април 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 14 - Страна 591 

ТАКСЕНА ТАРИФА 
А. ТАКСИ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
ВО ЈУГОСЛАВИЈА И МАКСИМАЛНИ ТАКСИ ЗА 
РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРУГИТЕ ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 
I. Поднесоци 

Се плаќа 
динари: 

50 

300 

200 

- - - 1.000 

Тар. бр, 1 
За барања, молби, предлози, пријави и 

други поднесоци, ако со оваа тарифа не е 
пропишана друга такса — — — — — 
Забелешка 

Такса според овој тар број не се плаќа 
за дополнителни поднесоци со кои стран-
ката бара само побрзо постапување по по-
рано поднесено барање, 

Тар. бр. 2 
За жалба против решение на органот 

од членот 3 на ОВОЈ закон — — — - -

II. Решенија 
Тар. бр. 3 

За сите решенија за кои не е пропиша-
на посебна такса — — — — — — -
Забелешка 

1. Ако се донесува едно решение по ба-
рање на повеќе лица, таксата според овој 
тар. број се плаќа онолку пати колку има 
лица на кои им се врачува решението. 

2. За решенија донесени по жалби не се 
плаќа такса. 

Тар. бр. 4 
За решение со кое се одобрува прием во 

југословенско државјанство или отпуст од 
југословенско државјанство 
Забелешка 

Кога е во прашање прием во југосло-
венско државјанство или отпуст од југосло-
венско државјанство на членови од исто се-
мејство се плаќа една такса за сите членови 
на семејството. 

Тар. бр. 5 
За издавање или продолжување в а ж е -

њето на патна исправа за патување во 
странство — — — — — — — — — 1.000 
Забелешка 

За дипломатски и службени патни ис-
прави не се плаќа такса. 

Тар. бр. 6 
За виза на патна исправа и за дозволи 

наведени во овој тар. број: 
1) за југословенски држав јани: 
а) виза за едно патување — — — — 500 
б) виза за повеќе патувања — — — 1.000 
в) виза на колективна патна исправа 1.500 
2) за странски државјани: 
а) виза на патна исправа за едно пату-

вање (влезна, влезно-излезна, излезна-в-
лезна, транзитна и други визи на лична 
патна исправа) и виза на семејна патна 
исправа — — — — — — — - — 750 

б) виза на патна исправа за повеќе па -
тувања или двоен транзит — — — — 1.500 

в) виза на колективна патна исправа 
(влезна, влезно-излезна, транзитна, двојна 
транзитна и други визи) — — — — — 2.250 

3) за дозвола за привремен престој во 
Југославија — — — — — — — — 1.000 
Забелешка 

1. За деца до наполнетите 15 години што 
имаат посебна патна исправа не се плаќа 
такса за виза. 

2. За секоја нова виза се плаќа соодвет-
на такса според овој тар. број. 

Се плаќа 
динари: 

3. Такси за нова виза и за дозвола спо-
ред точката 3) на овој тар. броЈ не плаќаат 
странски држав јани кои како југословенски 
стипендисти престојуваат во Југославија з а -
ради школување и усовршување, каки ниту 
држав јани на оние земји со кои Југославија 
склучила договори за укинување на визита 
или таксите на визи. 

4. Виза што не е ослободена од такса 
според овој тар. број може да се издаде 
бесплатно само во исклучителен случај , врз 
основа на решение од органот надлежен 
за издавање виза. 

Тар. бр. 7 
За издавање оружен лист — — - 2.000 

Забелешка 
1 За одобрение само за држење оружје 

не се плаќа такса според ОВОЈ тар број, туку 
според тар. број 3 на таксената тарифа. 

2. Такса според овој тар. број не пла-
ќаат воени лица, службеници на органите 
на внатрешните работи и други лица што 
држат и носат оружје според прописите на 
својата служба. 

3. Одредбата на точката 2 од оваа за -
белешка не се однесува на издавање ору-
жен лист за ловечко оружје. 

4. Такса според ОВОЈ тар. број не се 
плаќа за оружје што се наоѓа к а ј стрелач-
ки организации, а служи за обука во гаѓање 
и за натпреварување на стрелиште. 

Тар. бр. 8 
За акт врз основа на кој се стекнува 

право за вршење стопански дејности: 
1) за трговски претпријатија на голе-

мо, стоковни куќи, КОМИСИОНИ п р е т р г н а -
ти ја, стопански организации што вршат тр-
говски услуги (агенции, посреднички прет-
пријатија и бира, претпријатија за контро-
ла на квалитетот и квантитетот на стоки), 
надворешнотрговски претпријатија, хотели 
со над 100 легла, барови и индустриски 
претпријатија — — — — — — — 

2) за трговски претпријатија на мало; 
трговски дуќани со редовна пресметка и 
комисиони дуќани; погонски и деловни е-
диници или ограноци на стопански орга-
низации споменати во точката 1) од овој 
тар. број; хотели до заклучно 100 легла, 
кафеани, бифиња, крчми и други само-
стојни угостителски дуќани што не се спо-
менати во точката 1) од овој тар. броЈ; пат-
нички, речни и поморски агенции; тури-
стички претпријатија и туристички бира 
што работат како стопански организации; 
стопански организации што се занимаваат 
со превоз на патници или стоки како основ-
на дејност; новински, печатарски и изда-
вачки претпријатија ; претпријатија за вр -
шење градежна дејност и проектни органи-
зации — — — — — — — — — — 

3) за сите други стопански или профе-
сионални дејности — — — — — — 
Забелешка 

За акт врз основа на кој се стекнува 
право за вршење занаетчиска дејност во 
села или без постојано деловно место се 
плаќа една половина такса од точката 3) 
на овој тар. број. 

Тар. бр. 9 
1. За акт со кој се одобрува затоплува-

ње на промена на податоците запишани во 
надворешнотрговскиот регистар — — -

2. За посебно одобрение на организацит а 
што не е запишана во надворешнотрговски-
од регистар, да изврши поединечен увоз 
или извоз на стоки — — — 

1 0 0 ООО 

40.000 

5.000 

5 . 0 0 0 

- - 1 0 ООО 



Страна 592 - Број 14 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ. Сабота, 3 април 1965 

- - 15.000 

Се плаќа 
1 динари: 

Тар бр 10 
За решение со кое се одобрува запишу-

вање на пловен објект на море: 
1) за запишување во уписникот на бро-

довите — — — — — — — — — 12 ООО 
2) за запишување во евиденцијата па 

чамците — — — — — — — — — 1.000 
Забелешка 

Такса според овој тар, број не се плаќа 
за пловни објекти што служат исклучиво за 
цивилна заштита и противпожарна служба. 

Тар. бр. 11 
За решение со кое се одобрува прво за-

пишување на пловни објекти за внатрешна 
пловидба во регистарот односно очевидни-
кот: 

1) за парни и моторни влекачи и пат-
нички и мешовити бродови над 200 КС и за 
парни, моторни и други товарни бродови 
над 300 тона носивост — — — 

2) за други пловни објекти, освен чам-
ците - - - - - - - - - - - 2.500 

3) за чамци — — — — — — — 500 
Забелешка 

Такса според овој тар. број не се пла-
ќа за пловни објекти што служат исклучи-
во за цивилна заштита и противпожарна 
служба. 

Тар. бр. 12 
За одобрение на полагање возачки ис-

пит, за издавање возачка дозвола, за изда-
вање или продолжување важењето на соо-
браќајна дозвола за моторно возило или за 
автобомилска приколка — — — — — 500 
Забелешка 

За издавање дупликат на возачка или 
сообраќајна дозвола се плаќа такса според 
ОВОЈ тар. број. 

III. Уверенија 

Тар. бр 13 
За уверенија што ги издаваат органи, 

ако не е пропишано поинаку — — — — 150 

Тар. бр 14 
За дупликат на исправа за завршено 

школување или за стручна квалификација 500 

Тар, бр. 15 
За уверенија со кои се докажува потек-

лото или вредноста, количината и квалите-
тот или здравствената исправност на 
стоки — — — — — — — — — — 400 
Забелешка 

Оваа такса не се плаќа странски по-
штенски декларации што следат спроведен 
лист. 

IV. Заверки, преписи и преводи 

Тар. бр. 16 
За заверка на потпис, ракопис и пре-

пис 
1) за заверка на секој потпис - - — 100 
2) за заверка на автентичноста на ра-

копис или за заверка на препис од секој 
полутабак на оригиналот - - — - — 150 
Забелешка 

1 Како полутабак се подразбира лист 
хартија од две страни, од нормален канце-
лариски формат или помал. 

2, Ако е ракописот односно преписот 
ЧИЈ а заверка се врши пишан на странски 
јазик, се плаќа двојна такса од точката 2) 
на ОВОЈ тар. број. 

Се плаќа 
динари: 

Тар. бр. 17 
За заверка на превод се плаќа 30% од 

таксата од тар, бр. 24 на оваа таксена та-
рифа, 
Забелешка 

Ако органот врши и превод и заверка 
на преводот се плаќа, покрај таксата според 
ОВОЈ тар. број. и такса според тар. броЈ 23 
од оваа таксена тарифа. 

Тар. бр. 18 
За заверка на сите деловни книги се 

плаќа од секој лист — — — — — — 5 
Забелешка 

1. Како лист се подразбира еден лист 
(две страни) па книга без оглед на големи-
ната и без оглед на тоа дали листовите се 
поврзани или не. 

2. Таксата од овој тар. број се плаќа 
и за заверка на картотеки што заменуваат 
деловни книги. 

Тар. бр. 19 
За заверка на план — — — — — 1.000 

Забелешка 
За заверка на копија од катастарски 

план не се плаќа такса според ОВОЈ тар. број 
туку според тар. броЈ 53 од оваа таксена та-
рифа. 

Тар. бр. 20 
За заверка на хелиографска копија на 

план (цртеж) се плаќа од целиот или за-
почнат квадратен метар — — — — — 

Тар. бр. 21 
За заверка на договор чија вредност е: 
1) до 50.000 динари — — — — — 
2) над 50 000 до 200.000 динари - -
3) над 200.000 до 1,000.000 динари - -
4) над 1,000.000 динари - - - -
Ако вредноста на договорот е непро-

ценлива — — — — — — — — — 
За заверка на продолжување на рокот 

за важење на договор се плаќа 50% од так-
сата од ставот 1 односно од ставот 2 на овој 
тар броЈ. 

За заверка на полномошно — — — 
Забелешка 

1 Се смета дека е извршена заверка на 
договор кога се заверуваат само потписи на 
договорните страни. 

2. Секоја измена на содржината на до-
говорот се смета во таксен поглед како нов 
договор 

3 Таксата според ставот 1 од овој тар 
броЈ се плаќа на вредноста што е означена 
во договорот. 

4. Ако вредноста на договорот е про-
менлива, но не е означена, за заверка на 
договорот се плаќа двојна такса од ставот 
2 на овој тар. броЈ. 

Тар бр 22 
За препишување на службени акти или 

документи што се врши каЈ органите: 
1) кога препишувањето го вршат заин-

тересираните лица, од полутабак на ори-
гиналот — — — — — — — — — 50 

2) кога препишувањето го врши орга-
нот, од полутабак на оригиналот - - - 200 

3) кога органот го врши препишување-
то на акти или документи на странски ја-
зик, од полутабак на оригиналот — — — 300 
Забелешка 

Важи одредбата на точката 1 на за -
белешката кон тар. број 16. 

300 

200 
500 

1.000 
3.000 

300 

200 
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Се плаќа 
динари: 

Тар бр 23 
За преводи од еден на друг језик: 
1) ако текстот на оригиналот не над-

минува 100 зборови — — — — — — 400 
2) ако текстот на оригиналот содржи 

повеќе од 100 зборови, се плаќа за секој 
цел или започнат полутабак превод — — 1.200 
Забелешка 

Важи одредбата на точката 1 од забе-
лешката кон тар. број 16. 

V. Царински такси 

Тар. бр 24 
За царинска пријава за увозна и саем-

ска стока - - — — — — — - — 300 
Забелешка 

Такса според овој тар број не се плаќа: 
1. за пријава на стоки што се преве-

зуваат; 
2. за царинска пријава на поштенски 

пратки што Ја поднесува пошта. 

Тар бр. 25 
За решенија што ги донесуваат цари-

нарници : 
1) за одобрение царинската стока да се 

истовари и смести надвор од царинарри-
цата или царинското сместувалиште, за о-
добрение дополнително да се поднесат 
исправи кон декларацијата потребни за 
царинење, како и за одобрение продолжу-
вање на рокот на увезена или извезена 
стока на враќање - — - — — - — 500 

2) за одобрение увозното или извозното 
царинење на стоки да се изврши вон ца-
ринарница или вон работното време, за о-
добрение на повластена пловидба или на 
укинување на повластена пловидба, за о-
добрение да пристане брод во мртва лука 
заради натовар или истовар на стоки, ка -
ко и за одобрение на исправка по прија -
вите за увоз или извоз на стоки (реклама-
ции) што се поднесуваат по определениот 
рок - - - - - - - - - - 1.000 

За сите други решенија што ги доне-
суваат царинарници се плаќа такса како и 
за другите решенија по тар, броЈ 3 од оваа 
таксена тарифа. 
Забелешка 

Таксата за пренос на право од товарна 
исправа се плаќа онолку пати колку то-
варни исправи се поднесуваат за пренос 
односно колку преноси се бараат од една 
или повеќе товарни исправи. 

Тар. бр. 26 
За решение со кое се одобрува отвора-

ње, проширување или преселување: 
1) на слободен царински склад или кон-

сигнација — — — — — — — — — 50.000 
2) на царинско сместувалиште — — 20.000 

Тар. бр. 27 
За исправи во царинското работење 

(пропратница, спроводница што следи до-
машни стоки, царинска декларација и ца-
ринска патничка пријава) — — — — 200 
Забелешка 

1. За царинска декларација по која се 
царинат поштенски пратки и за царинска 
патничка пријава таксата се плаќа во го-
тови пари. 

2. За царинска декларација по која се 
царинат поштенски пратки за граѓани се 
плаќа 50% од таксата според овој тар. број. 

3. За пропратница што содржи само 
поштенски пратки не се плаќа такса. 

Се плаќа 
динари: 

Тар. бр, 28 
За постапка по царинска декларација 

со коЈа стоката се пријавува за увозно или 
извозно царинење5 се плаќа такса во готови 
пари, според тежината ' 

1) за тежина до 100 к^ — — — — 250 
2) за тежина над 100 до 10 000 к^ - 400 

а за секои понатамошни 1 ООО к^ — — — 40 
Забелешка 

1, Како тежина се подразбира тежината 
на стоки со обвивка или тежината на сто-
ки во растурена состојба, според тоа како 
пристигнале, 

2 За постапка по царинска декларација 
со коЈа се пријавуваат за царинење поштен-
ски пратки за граѓани и за постапка по пат-
нички пријави се плаќа 40% од таксата од 
точката 1) на овој тар. број 

3, Такса според ОВОЈ тар. број не се 
плаќа : 

1) во случаите за кои со царинските 
прописи е дадено ослободување од плаќање 
царина, и 

2) за привремен увоз или извоз и за 
враќање на стоки по привремен увоз или 
извоз. 

4 Царинската стопа ,.слободно" не се 
смета како ослободување од царини во сми-
сла на точката 3 под 1) на забелешката кон 
ОВОЈ тар. броЈ. 

VI. Такси за заштита на патенти, мостри, 
модели и жигови 

Тар. бр, 29 
За пријава со коза се бара заштита на 

патент, мостра, модел или жиг : 
1) за патент — — — — — — — 5.000 
2) за мостра или модел — — — — 2 500 
3) за жиг - - - - - - - - - - - 2.500 

Забелешка 
Лица во работен однос, пензионери, ин-

валиди, ученици на сите училишта, што се 
југословенски државјани, како и ВОЈНИЦИ на 
отслужување на воениот рок, ги плаќаат 
таксите предвидени во точ. 1) и 2) од овој 
тар. броЈ во износ намален за 50%. 

Тар. бр. 30 
За решение за посвојување или за одби-

вање на барање за издавање патент, мостра, 
модел или жиг — — — — — 1.000 
Забелешка 

Една половина такса од овој тар. број 
плаќаат лицата наведени во забелешката 
кон тар. број 29 на оваа таксена тарифа. 

Тар. бр. 31 
За одржување на заштитата на осно-

вен патент, на име годишна такса: 
1) од првата до третата година по — — 1.500 
2) од четвртата до шестата година по 5 ООО 
3) од седмата до деветтата година по 12 ООО 
4) од десеттата до дванаесеттата годи-

на по - - - - - - - - - - 25.000 
5) за секоја понатамошна година по — 50.000 

Забелешка 
1. Една половина такса од ОВОЈ тар. број 

плаќаат лицата наведени во забелешката 
кон тар. броЈ 29 на оваа тарифа. 

2. Годишните такси за одржување на 
заштитата на основен патент се пресмету-
ваат од денот на објавувањето на решени-
ето за одобрен патент во службениот бил-
тен на Управата за патенти, а се плаќаат : 
за првата година во рок од 10 дена од де-
но? на приемот на патентната исправа, а за 
втората и следните години пред истекот на 
времето за кое е веќе платена таксата. 
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Се плаќа 
динари: 

3. АКО годишните такси не се платат во 
определениот рок, тие можат да се платат 
во понатамошен рок од 3 месеци, со напла-
та на редовната такса покачена за 25%, а 
можат да се платат и во продолжен рок од 
6 месеци по истекот на дополнителниот рок 
од 3 месеци со наплата на редовната такса 
и покачената такса, која изнесува колку и 
редовната. 

4. Годишната такса според овој тар број 
може да се плати одеднаш и за повеќе го-
дини. 

Тар. бр 32 
За одржување на заштитата на допол-

нителен патент се плаќа еднаш засекогаш 10 ООО 
Забелешка 

1. Една половина такса од ОВОЈ тар број 
плаќаат лицата наведени во забелешката 
кон тар. број 29 на оваа таксена тарифа 

2. Таксата за одржување на дополните-
лен патент се плаќа во вкупен износ одед-
наш, и тоа во рок од 10 дена од денот на 
приемот на патентната исправа. 

3. Ако дополнителниот патент се про-
гласи за самостоен, од наредната година се 
плаќаат таксите како и за основниот патент 
според тар. бр. 31 на оваа таксена тарифа. 

Тар. бр. 33 
За одржување на заштитата на мостра, 

модел или жиг, на име годишна такса: 
1) за одржување на заштитата на мо-

стра или модел: 
а) за првите три години по - — — 700 
б) за другите години по — — — — 2 ООО 
2) за одржување на заштитата на жиг 

годишно — — — — — — — — — 3.000 
Забелешка 

1. Годишната такса за одржување на 
заштитата на мостра, модел или жиг за пр-
вата година се плаќа однапред при подне-
сување пријава, а за следните години — 
пред истекот на времето за кое таксата е 
веќе платена, со тоа рокот на стасаноста 
за плаќање на овие такси да се смета од 
денот на запишувањето на односното прнво 
во соодветниот регистар. 

2. Важи одредбата на точката 3 од за-
белешката кон тар, броЈ 31 на оваа таксена 
тарифа. 

3. Таксата според овој тар. број може 
да се плати и за повеќе години. 

Тар. бр. 34 
За исправа за правото на првенство 1.000 

Забелешка 
Една половина такса од овој тар. број 

плаќаат лицата наведени во забелешката 
кон тар. број 29 на оваа таксена тарифа. 

Тар. бр. 35 
За решение за барањето за воспоста-

вање на престанато право од пријавен или 
одобрен патент, мостра или модел — — 2.000 

Тар. бр. 36 
За решение за барањето за воспоста-

веле право на пријавен или одобрен жиг 3.000 

Тар. бр 37 
За акт со кој се одобрува продолжува-

ње на рокот КОЈ се определува во текот на 
постапката по пријавен или одобрен патент, 
мостра, модел или жиг - — 
Забелешка 

Една половина такса од овој тар број 
плаќаат лицата наведени во забелешката 
кон тар број 29 на оваа таксена тарифа. 

Се плаќа 
динари: 

Тар. бр. 38 
За акт со кој се потврдува дали пронај-

док, мостра, модел или жиг е заштитен 
или не - - - - - - - - - - 2.000 

Тар. бр. 39 
За приговор вложен против издавање 

на патент, како и за барање за поништува-
ње на патент — — — — — - - 3.000 

Тар. бр. 40 
За одговор на вложен приговор против 

издавање на патент — — — — — — 500 

Тар. бр 41 
За решение и запишување на пренос на 

право на пријавен или одобрен патент, мо-
стра или модел — — — — — — — 2.000 

Тар. бр. 42 
За решение и запишување на пренос на 

право на пријавен или одобрен жиг — -

Тар. бр. 43 
За решение и запишување на право на 

лиценца к а ј пријавен или одобрен патент, 
мостра, модел или жиг — 

4.000 

- - - 3.000 

- - 1 .000 

Тар. бр. 44 
За решение и запишување на каква и да 

било друга промена во регистарот на патент, 
мостра, модел или жиг — — — — — 1.000 
Забелешка 

Една половина такса од овој тар. број 
плаќаат лицата наведени во забелешката 
кон тар. броЈ 29 на оваа тарифа. 

Тар ,бр. 45 
За одлагање на објава на патент, покрај 

евентуално предизвикани трошоци, се пла-
ќа и такса од — — — — — — — — 1.000 

Тар. бр. 46 
За секоја дополнителна промена на 

описот или" нацртот на пронајдок по пријава 
на патент, како и за дополнителна промена 
на описот, нацртот или фотографијата по 
пријава на модел или мостра односно на 
список на стоки или измена на пријавен 
знак по пријава на жиг, ако таа измена ја - , 
врши самиот пријавител — — — — — 500 

VII. Катастарски такси 

Тар. бр. 47 
За спроведување на сите промени во 

административните делови на катастарскиот 
операт, макар по кој основ да настанале 
тие, се плаќа Такса во готово, и тоа' 

1) за спроведување на промени на 
насловна страна на постоен или новоотво-
рен поседовен лист, како и за пренос на не-
ли парцели од еден поседовен лист во друг, 
од секоЈ нов поседник односно од секоЈа 
парцела — — — — — — — — — 200 

2) за спроведување промени на култу-
ра, објект, површина и делби на парцели, 
од секоја парцела односно од секоја пар-
цела од нова состојба по — 
Забелешка 

1. Такса според точката 1) на ОВОЈ тар. 
број плаќа секој нов поседник кој се запи-
шува во катастарскиот операт, како и оној 
поседник на КОЈ му се менува идеалниот 
сосопственички дел односно поседник во чиј 
поседовен лист се пренесуваат парцелите. 

2. Такса од точката 2) плаќаат посед-
ници во чии поседовни листови се спрове-
дуваат промени. 

- - - 300 
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Се плаќа 
динари: 

3. За спроведување на промени во ад-
министративни , делови на катастарски 
операт, ако една иста парцела претрпи две 
или повеќе промени наведени во тон. 1) и 
2) на овој тар. број, а овие промени исто-
времено се спроведуваат во катастарскиот 
операт, се плаќа само една такса, т. е. так-
сата од точката 2) на овој тар. број 

4. Таксата според овој тар број се 
пресметува по извршено спроведување на 
промени во катастарскиот операт, а ја на-
платува општинскиот орган на управата 
надлежен за финансиите врз основа на 
список составен од катастарски уред. 

Тар. бр. 48 
За снимање и вцртување промени во 

планови и за сметање површини на пар-
цели, кога се вршат по вонредно барање на 
странката, за секој потрошен работен час 300 

Тар. бр. 49 
За премерувања што се вршат по редов-

ни пријави, а кои се однесуваат на делби на 
одделни парцели, групи парцели и на делби 
на цели поседи, вклучувајќи ги и канцела-
риските технички работи во врска со овие 
премерувања, се плаќа такса во готово, 
според површините на парцелите, и тоа: 

- до 50 ари - - - - - - - 1.000 
- над 50 до 100 "ари - - - - - 2.000 
- за секој понатамошен хектар по — 400 
Ако премерувањата се вршат од поли-

циска мрежа, се плаќа таксата според овој 
тар. број наголемена за 50%. 

Ако премерувањата се вршат во градо-
ви, се плаќа таксата според овој тар. број 
наголемена за 50%. 
Забелешка 

1. Ако поседот кој се дели се наоѓа на 
повеќе места, таксата се смета одделно за 
секој комплекс. 

2. Кога во еден комплекс се наоѓаат 
повеќе парцели на ист поседник, таксата се 
плаќа според вкупната површина на сите 1 

парцели во тој комплекс. 
3. Таксата според овој тар. број се на-

платува од секој делничар, сразмерно со по-
вршините на нивните делови. 

4. За премерување заради исправање 
меѓи помеѓу два поседа, се плаќа такса од 
обата поседници сразмерно со површината 
на нивните парцели, а врз основа на вкуп-
ната површина. 

5. За делби на парцели поради делумни 
промени во културата, како и за снимање 1 

згради и објекти, не се плаќа такса 
6. За наплата на таксите според овој 

тар. број важат одредбите од точката 4 на 
забелешката кон тар. бр. 47. 

Тар. бр. 50 
1. За копирање катастарски планови 

со рака се плаќа такса според бројот на 
поените, и тоа: 

1) до 10 поени — — — — — — 500 
2) за секој понатамошен поен над 10 

поени — — — — — — — — — 30 
3) за запишување лични и други по-

датоци, уште по поен — — — — — — 30 
2. За копирање со рака на планови на 

поголеми објекти и парцели, кога не е 
можно да се примени начинот на пресме-
тување такса според бројот на поените, се 
плаќа такса за секој потрошен работен час 300 

3. Ако копиите на планови, изработени 
во смисла на точ. 1 и 2 на овој тар. број, 
понатаму се умножуваат по хелиографски 

Се плаќа 
динари: 

пат, тогаш за секој така умножен примерок 
се плаќа, покрај трошоците на умножува-
њ е ^ , уште и такса од — — — — — 200 

4. За преписи на поседовни листови и 
други делови од катастарски операт или за 
изводи од нив се плаќа: 

1) до 10 ставки - - — — — — 150 
2)1 за секоја понатамошна ставка над 10 

ставки — — — — — — — — — — 10 
5. За преписи на делови од катастарски 

операт што не спаѓаат во административни 
делови од операт, се плаќа по табак ори-
гинал на катастарски образец — — — — 150 
Забелешка 

1. Како број на поени се подразбира 
збирот на бројот на хектарите, бројот на 
парцелите и бројот на објектите. 

2. Површина под еден хектар се смета 
како цел хектар. 

3. Таксата според точката 1 под 1) на 
овој тар. број се смета одвоено за секоја ка-
тастарска општина. 

4. Таксата според точката 4 на овој тар. 
број се плаќа и за уверенија што ги изда-
ваат катастарски уреди ако тие содржат 
детални податоци за одделни парцели. 

5. Како ставка од точката 4 на овој тар. 
број се подразбира секоја препишана хори-
зонтална рубрика од кој и да било дел на 
катастарски операт. 

Тар. бр. 51 
За препишување и копирање податоци 

од теренски елаборати (елаборати на пре-
мерот) : 

1) за препишување на записник на 
мерењата и снимањата, од страна ориги-
нал, по — — — — — — — — 300 

2) за копирање на детални скици, ма-
нуали и фото-скици или за дополнување 
копии на планови со податоци на снима-
њата, по квадратен дециметар површина 
На цртежот на оригиналот, по - - - ООО 

3) за координати или одмерувања: 
а) на тригонометриски точки, како и 

за височини или ознаки на положбата на 
репери, за секоја точка или репер, по — 500 

б) на полигонски и мали точки, за се-
која точка, по — — — — — — — — 100 

4) за користење оригинали или матри-
ци на планови, фото-планови, карти и 
фото-асамблажи со цел за умножување, за 
секој лист, без оглед на видот и размерата, 
по - - - - - - - - - - 1.000 

5) за дополнително користење негативи 
или дијапозитиви (филм или плоча), без 
оглед на размерата, за секој негатив од-
носно дијапозитив, по — — — — — — 250 

6) за копирање или препишување по-
датоци што не се опфатени со тар. броеви 
50 и 51 се плаќа такса по потрошен ра-
ботен час — — — — — — — — — 300 
Забелешка 

1. Ако се препишуваат записници на 
мерења или сметања или други прегледи, 
што содржат координати или положајни 
описи на точки, покрај таксата според точ-
ката 1) се плаќа и такса според точката 3) 
на овој тар. број за координати и положај -
ни описи на точки. Ф 

2. За работите од точ. 4) и 5) на овој 
тар. број, покрај таксата за користење о-
ригинали, се плаќаат и трошоците на изра-
ботката и материјалот. 

3. Такса за дополнително користење 
оригинали според точ. 4) и 5) на овој тар. 
број не плаќа инвеститорот на работите 
на КОИ се однесуваат оригиналите. Инве-
ститорот на работите не плаќа ниту такса 
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Се плаќа 
динари: 

според тон. 1), 2) и 3) на овој тарГброј кога 
врши дополнително препишување и копи-
рање податоци преку свое стручно лице. 

Тар. бр. 52 
Ако копирање или препишување од тар. 

бр. 50 или 51 на оваа таксена тарифа врши 
работна или друга организација преку свое 
стручно лице, или овластен геодетски струч-
њак, со цел за одржување на катастарот на 
земјиште, се плаќа една половина од со-
одветната такса пропишана со овие тар. 
броеви. 

Тар. бр. 53 
1. За заверка на копија на петан во го-

лемина на полутабак (формат 22/35 с т ) — 200 
За заверка на копија на план во голе-

мина над еден полутабак се плаќа, освен 
основната такса за еден ^полутабак, уште 
онолку пати по 100 динари за колку по-
лутабаци површината на копијата е поголе-
ма од еден полутабак. 

2. За заверка н а препис и извод од 
катарстарски операт и на теренски елаборат 
се плаќа такса според бројот на табаците 
на образецот користен за препис, и тоа' 

1) за првиот табак (катарстарски обра-
зец) - - - - - - - - - - 100 

2) за секој понатамошен табак - — 50 
3. За одобрение на планови изработени 

од работни и други организации овластени 
за вршење геодетски работи или овластени 
геодетски стручњаци, се плаќа такса според 
т о ч , 1 н а ОВОЈ т а р б р о Ј . 

Забелешка 
1. За заверка на план според ОВОЈ тар. 

броЈ не се плаќа такса според тар. броЈ 19 
на оваа таксена тарифа. 

2. Започнат полутабак на копија на 
план односно започнат табак (катастарски 
образец) се смета како цел. 

VIII. Градежни такси 

Тар. бр. 54 
За акт со кој се одобрува локација на 

градежни објекти — — — — — — 1.000 

Тар. бр. 55 
За издавање протокол на регулација 

или градежна линија: 
1) за една улица - — - - - - 3.000 
2) за повеќе улици — — - — — 5.000 

Забелешка 
За обнова на регулациони колови се 

плаќа 70% од соодветната такса според овој 
тар. број. 

Тар. бр. 56 
За акт оо кој се одобрува подигање гра-

дежен објект кој не е подложен на такса 
според тар број 59 на оваа таксена тарифа: 

1) за помали земјоделски објекти — — 500 
2) за други градежни објекти — — — 3.000 

Забелешка 
За акт со кој се одобрува реконструк-

ција, проширување, доградување или по-
правка на градеж се плаќа една половина 
соодветна такса според ОВОЈ тар. број. 

Тар. бр. 57 
За акт со кој се одобрува подигање хи-

дротехнички постројки со цел за користе-
ње водни сили: 

1) за протечни постројки (мали елек-
т р а н и , воденици, валавици, стругарници, 
мелници): 

Се плаќа 
динари: 

а) до 500 К С — - - - - - - 2.000 
б) над 500 до I ООО КС - - - - - 10.000 
в) над 1 000 К С - - - - - - 50.000 
2) за уреди за водоводи, наводнување 

и мелиорации, како и други водозафати: 
а) до 1.000 литра капацитет во 1 се-

кунда - - - - - - - - - 1.000 
б) над 1.000 до 3.000 л итра капацитет во 

1 секунда — — — — — — — — 5.000 
в) над Зч000 литра капацитет во 1 се-

кунда - - - - - - - - - 25.000 
3) за решение со кое се одобрува по-

дигање на постројка со акумулации, се 
плаќа таксата од точката 1) односно точ-
ката 2) на овој тар. број, наголемена за 
50%. 
Забелешка 

Такса според овој тар број не се пла-
ќа за одобренија што се подложни на так-
са според тар. број 59 на оваа таксена та-
рифа. 

Тар. бр 58 
За дозвола за подигање радио-станица 5 ООО 

Забелешка 
1. За замена или продолжување на ва-

жењето на дозвола се плаќа една полови-
на такса од овој тар. број. 

2. Радио-аматерите зачленети во Соју-
зот на радио-аматерите на Југославија не 
плаќаат такси според овој тар. број, 

Тар. бр. 59 
За одобрение за изградба кое се издава 

според Основниот закон за изградбата на 
I инвестиционите објекти, се плаќа такса 

според вредноста: 
1) ако вредноста на објектот е до 500 

милиони — — — — — — — — ОД%о 
2) Ако е вредноста над 500 милиони до 

1 милијарда — — — — — — — — 50.000 
и 0,075%о (промил) на вредноста над 500 ми-
лиони; 

3) за вредност над 1 до 2 милијарди — 87.000 
и 0,05%о (промил) на вредноста над 1 мили-
јарда; 

4) за вредност над 2 до 4 милијарди — 137.000 
и 0,03%о (промил) на вредноста над 2 мили-
јарди; 

5) ако е вкупната вредност поголема од 
4 милијарди — — — — — — — — 250,000 

Тар. бр. 60 
За преглед на место за подигање на гра-

деж или постројка ако претсметковната 
вредност изнесува' 

1) до 2,000.000 динари - - - - - 1.000 
2) над 2,000.000 динари - - - - 5 000 

Тар. бр. 61 
За преглед на цели. згради или одделни 

простории, со цел за давање одобрение за 
употреба: 

1) до 10 простории — — - — — — 1.500 
2) над 10 простории — — — — — 5.000 
За преглед за други градежни објекти 

(нови реконструирани или адаптирани) со 
цел за издавање дозвола за употреба, се 
плаќа 0,5%о (промил) според пресметковна-
та вредност на објектот. 
Забелешка 

1. Таксата според ставот 2 на овој тар. 
број не може да изнесува повеќе од 100.000 
динари. 

2. Таксата според ставот 2 на овој тар. 
број не се однесува на објекти за чиј пре-
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Се плаќа 
динари: 

глед заради добивање дозвола за пуштање 
во работа е пропишана посебна такса во 
тар. бр. 62 на оваа таксена тарифа. 

Тар бр 62 
1. За технички преглед на машински, 

електрични, електромашински, гасни и дру-
ги постројки кои според постојните пропи-
си подлежат на задолжителен преглед за-
ради добивање одобрение за употреба се 
плаќа такса по работен час — — — — 

2. За технички преглед на моторни во-
зила — — - — — — — — — — 
Забелешка 

Таксата според точката 1 на овој тар. 
број се смета за секој цел или започнат 
работен час на секој службеник кој уче-
ствува во техничкиот преглед. 

IX. Такси за сообраќај на странски друмски 
моторни возила 

Тар. бр 63 
За секое влегување или минување низ 

нашата земја на странско друмско моторно 
возило се плаќа такса, за секој започнат 
или цел ден на престој во нашата земја, 
и тоа: 

1) за патнички аутомобили дневно по 
2) за приколки на патнички аутомоби-

ли дневно по — — — — — — — — 

Забелешка 
1. Такса според овој тар. број не се 

плаќа: 
1) ако таква повластица е договорена; 
2) ако возилата остануваат трајно во 

Југославија; 
3) за оние друмски моторни возила што 

влегуваат во Југославија заради излагање 
на саеми, изложби или заради демонстра-
циони опити (проба на возила); 

4) за патнички автомобили на странски 
држави, странски дипломатски и конзулар-
ни претставници или лица што патуваат 
низ Југославија со дипломатски пасош, сна-
бден со дипломатска виза на Југославија, 
под услов оваа повластица да е договорена 
или да постои реципроцитет. 

2. Наплата на таксите според овој тар. 
број вршат царинските органи при влегува-
ње на странски друмски моторни возила во 
Југославија. Наплатата се врши во готови 
пари. 

При влегување на странски моторни во-
зила во Југославија царинскиот орган ја 
наплатува таксата според овој тар. број врз 
основа на изјава на управувачот на моторно 
возило за намераваното време на престој 
во Југославија. Наплатената такса се забе-
лежува во карнетот односно во триптикот 
или друга царинска исправа потребна за 
преминување на моторно возило преку гра-
ницата. 

При излегување на моторно возило од 
Југославија царинскиот орган ќе ја наплати 
помалку наплатената такса ако моторното 
возило се задржало во Југославија подолго 
отколку што при влегувањето на возилото 
било предвидено, односно ќе ја врати пове-
ќе наплатената такса ако моторното вози-
ло се задржало во Југославија пократко от-
колку што при влегувањето на возилото 
било предвидено. 

500 

1.000 

250 

125 

Тар бр 64 
За сообраќај на странски автобуси и 

товарни автомобили и приколки на тие во-
зила се плаќа такса, и тоа: 

1) за автобуси и автобуски приколки, за 
секој минат патнички километар на југо-
словенската територија, според фактичкиот 
број патници — 0,62 динари. Оваа такса за 
еден цел или започнат ден не може да биде 
помала од 1.250 динари за автобус и 625 ди-
нари за приколка' 

2) за товарни автомобили и приколики, 
за секој минат неготински километар, спо-
ред фактичниот товар — 7.50 динари. Оваа 
такса не може за едно влегување да из-
несува помалку од 6.250 динари за авто-
мобил влекач и 3.125 динари за приколка. 
Забелешка 

1 Такса според овој тар. број не се 
плаќа: 

1) ако таква повластица е договорена; 
2) ако возилата остануваат трајно во 

Југославија; 
3) за друмски моторни возила што 

превезуваат материјал и превозни сред-
ства за автомобилски трки; 

4) за друмски моторни возила што пре-
везуваат материјал за странски дипломат-
ски и конзуларни претставништва во Ју-
гославија. 

2. За автобуси и камиони и нивните 
приколки во транзит преку територијата 
на Југославија се плаќа соодветната так-
са предвидена со овој тар. број. 

3. Ако возилата од точката 2 на оваа 
забелешка минуваат преку југословенска-
та територија празни, се плаќа една поло-
вина соодветна такса. 

4. Ако возилата од точката 2 на оваа 
забелешка влегуваат на југословенската 
територија со патници или со товар а се 
враќаат празни, или ако влегуваат праз-
ни а се враќаат со товар или со патници 
— се плаќа: 

1) за влегување односно враќање со 
патници или со товар — соодветната редов-
на такса по остварен патнички или нето-
тонски километар; 

2) за доаѓање или враќање на празни 
возила — една половина од минималната 
такса предвидена во точката 1) односно 
точката 2) на овој тар. број. 

5. Наплата на таксите според овој тар. 
број вршат царинските органи при влегу-
вање на странски друмски моторни возила 
во Југославија. Наплатата се врши во го-
тови пари. 

При влегување на странски друмски 
моторни возила во Југославија царинскиот 
орган ја пресметува и ја наплатува так-
сата според овој тар. број врз основа на 
писмена изјава на возачот на моторно во-
зило, со КОЈ а тој дава податоци за пресме-
тување на таксата. Дупликатот од оваа из-
јава, заверен од влезната царинарница, во-
зачот го носи со себеси и и го поднесува 
при излегување од Југославија на излез-
ната царинарница заради контрола и ко-
нечна пресметка на таксата, како и заради 
наплата или враќање на евентуални разли-
ки 

6. За возила од точ. 1) и 2) на овој тар. 
број кои при едно влегување во Југославија 
не преминуваат релација подолга од вкуп-
но 20 к т не се плаќа минималната такса 
според овој тар. број, туку редовната так-
са по остварени патнички или нетотонски 
километри. 

Се плаќа 
динари: 
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Се плаќа 
динари: 

X. Разно 

Тап, бр 65. 
За чување (депозит) на пари, предмети 

и хартии од вредност што депоненти ќе им 
ги даваат на чување на органите се плаќа 
годишно од секои започнати 100 динари 
вредност 
Забелешка 

1. Ако вредноста на предметот не е по-
зната, таа ќе се утврди со процена. 

2. Таксата од овој тар. број се плаќа 
за првата година однапред, а за другите 
години при подигање на депозитот. Започ-
ната година се смета како цела. 

3. Ако депозит, по барање на депонен-
тот, се пренесува од еден депозитар ка ј 
друг, за пренос се плаќа износот на едно-
годишната такса. 

4. Оваа такса не се плаќа за депозити 
што се полагаат на барање на државните 
органи односно по службена должност, ако 
се подигнат во рокот. 

Тар. бр. 66. 
За опомена со која некој се повикува да 

ја плати должната такса 

Б. КОНЗУЛАРНИ ТАКСИ 

Тар. бр. 67 
За молби и други поднесоци ка ј југо-

словенски дипломатски и конзуларни прет-
ставништва — — — 
Забелешка 

1. За секој следен поднесок по иста ра-
бота, ако не е потребно ново самостојно ре-
шение — — — — — — — — — 

2. Таксата според овој тар број се пла-
ќа и за секое управно дејствие по барање 
на странката, ако за тоа дејствие не е про-
пишана посебна такса. 

3. Такса според овој тар. број се плаќа 
и за барања што се изјавени усно во запис-
ник или на друг начин писмено бележени 
ка ј претставништвото. 

Тар. бр. 68 
За доставување писмени молби на 

странки до југословенски органи или за 
доставување решенија на југословенски 
органи до странки, како и за доставување 
решенија на странски власти до заинтере-
сирани лица — — — — — — — — 
Забелешка 

1. Кога претставништвото го врши до-
ставувањето по авионска пошта, странката 
плаќа и трошоци за авионска поштарина за 
достава и одговор. 

2. Доставувањето на покани на стран-
ски власти се врши без плаќање такса. 

Тар. бр. 69 
За патна исправа што ја издава или ја 

продолжува претставништвото на Југосла-
вија во странство се плаќа такса според 
тар. број 5 на оваа таксена тарифа. 
Забелешка 

За молба со која се бара издавање или 
продолжување важењето на патна испра-
ва не се плаќа такса. 

0,50 

- - - - 200 

- - - 2 250 

- - - - 750 

375 

375 

Се плаќа 
динари: 

Тар. бр. 70 
За издавање визи од страна на југосло-

венски претставништва во странство се 
плаќаат соодветните такси според тар. број 
6 на оваа таксена тарифа. 
Забелешка 

За молба со која се бара издавање ви-
за не се плаќа такса. 

Тар. бр. 71 
За уверенија што ги издаваат југосло-

венски претставништва во странство, ако 
не е пропишано поинаку — — — — — 750 

Тар бр. 72 
1. За составување тестамент: 
1) за составување во канцеларија на 

претставништво — — — — — - — 5 ООО 
2) за составување надвор од канцела-

рија на претставништво — — — — — 10 ООО 
2, За составување акт за отповикување 

тестамент — — - — — — — — 2.250 

Тар. бр. 73 
За составување договор: 
1) постојана такса од — 
2) освен тоа и такса од вредноста на 

предметот на договорот — 0,50%. 
Забелешка 

1. Ако е вредноста на договорот непро-
ценлива, се плаќа таксата според точ. 1) 
на овој тар. број 

2. Ако е вредноста на договорот процен-
лива но не е означена, се плаќа таксата 
според точката 1) на овој тар. број, наго-
лемена за 50%. 

3. За молба со која се бара составување 
договор и за негова заверка не се плаќа 
такса. 

4. Таксата според овој тар. број не мо-
же да изнесува повеќе од 25.000 динари 

Тар. бр. 74 
За составување полномошно — — — 2.250 

Забелешка 
За молба со која ое бара составување 

полномошно не се плаќа такса. 

Тар. бр. 75 
За составување други исправи по мол-

ба на заинтересирано лице, ако со оваа 
тарифа не е пропишано поинаку — — — 1.875 
Забелешка 

За молба со која се бара составување 
на исправа од овој тар. број не се плаќа 
такса. 

Тар. бр 76 
За препис направен во претставниш-

тво, со заверка на преписот: 
1) за првата страна — — — — — 2.250 
2) за секоја понатамошна страна по — 1.500 

Забелешка 
1. За повеќе примероци на ист препис 

со заверка на истите, се плаќа полна такса 
само за првиот примерок на преписот со 
заверка, а за секој понатамошен — една 
половина од оваа такса. 

2 Ако заинтересирано лице поднесло 
фотокопија од писмено, фотокопијата мо-
же да се завери по увидот во оригиналот, 
а таксата се наплатува според овој тар. 
број. 

Тар. бр. 77 
За заверка на уверение за здравствена 

состојба на испратени стоки — — — — 750 
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Се плаќа 
динари' 

Забелешка 
Оваа такса не се плаќа ако со догово-

рот овие уверенија се ослободени од плаќа-
ње такса. 

Т?р. бр 78 
За заверка на уверение за потекло на 

стоки, за заверка на фактура или некоја 
друга исправа која го посведочува потек-
лото на стоки или правото на некои стоки 
на посебна заштита на потеклото или нази-
вот' 

1) ако е вредноста позната или со про-
цена утврдена, од вредноста — 0,50%; 

2) ако е вредноста непозната или не-
проценлива — — - — — — — - 1 

Забелешка 
Спрема оние држави чии претставниш-

тва наплатуваат за овие службени дејстви-
ја такса поголема отколку што е таксата 
наведена во овој тар. број, или ја наплату-
ваат во слободна девиза или клиринг, ќе се 
примени реципроцитет, Ако за тоа нема по-
датоци, како и во несигурни случаи, ќе се 
наплатува таксата според овој тар. број. 
Ако со некоја дрлева постои договор за 
бесплатно вршење дејствија од овој тар. 
број, таксата нема да се наплатува додека 
е договорот во важност. 

Тар. бр. 79 
1. За заверка на потпис на приватно 

лице се плаќа такса од износот на вредно-
ста - 0,50%. 

2 За заверка на потпис на исправи без 
вредност — — — — — — — — — 
Забелешка 

1. За заверка на два или повеќе пот-
писи на една исправа, ако е изразена вред-
носта, за првиот потпис се наплатува такса 
според точката 1 на овој тар. број, а за се-
кој понатамошен потпис таксата според 
точката 2 на овој тар. број. 

2. Ако е исправата без вредност, за се-
кој потпис се наплатува такса според точ-
ката 2 на овој тар. број. 

3. Спрема државјани на оние држави 
чии претставништва наплатуваат од југо-
словенски државјани за заверка такса по-
голема од таксата наведена во овој тар. 
број, ќе се применува реципроцетет. Ако 
нема податоци за височината на таксата на 
странски претставништва или во несигур-
ни случаи, таксата ќе се наплатува според 
овој тар. број 

4. Таксата според точката 1 на овој тар. 
број не може да биде помала од 750 дина-
ри. 

Тар. бр. 80 
1. За заверка на службен потпис и пе-

чат на исправи со означена вредност, по 
молба на заинтересирано лице, се плаќа 
такса од износот или вредноста — 0,50%. 

2. За заверка на службен потпис на ис-
прави без вредност — — — — — — 
Забелешка 

Важат точ. 3 и 4 од забелешката кон 
тар. број 79 на оваа таксена тарифа. 

Тар. бр. 81 
За заверка на препис што ќе го напра-

ви заинтересирано лице: 
1) за првата страна — — — — —' 
2) за секоја понатамошна страна по -

3.00 О 

750 

750 

1.500 
750 

Забелешка 
За заверка на повеќе примероци на ист 

препис се плаќа п 'лпа такса само за први-
от примерок на преписот, а за секој поната-
мошен примерок — една половина од так-
сата предвидена со овој тар, број. 

Тпр бр. 82 
1. За заверка на превод од странски на 

еден службен јазик на Југославија, или об-
ратно, што ќе го поднесе заинтересирано 
лице' 

1) до 100 зборови — — — — — — 
2) за секој понатамошен збор — — — 
2. За превод од еден од службените ја-

зици на Југославија на странски јазик или 
обратно, направен и заверен во претстав-
ништвото: 

1) до 100 зборови - — — - — — 
2) за секој понат: мошен збор — — — 

Забелешка 
За молба со која се бараат услуги од 

овој ОВОЈ тар. број не се плаќа такса. 

Тар бр 83 
За дејствија во оставинска постапка: 
1) за составување записник во просто-

риите на претставништвото, и тоа: 
а) за првата еграна на записникот — 
б) за секоја понатамошна страна на за-

писникот — — — — — — — — — 
2) за официјални дејствија надвор од 

просториите на претставништвото (ставање 
на заоставина под печат или симнување 
службен печат и (гостување записник за тоа, 
составување смртовница, застапување пред 
локални власти или судови, учествување во 
нивните службени работи и сл.) ако во оваа 
тарифа нема друга одредба, за с^кој ден 
официјална работа — — — - — -

3) за попишување заоставина со про-
ценка и наведување вредноста, за секоја 
проценка или за фактичен или вештачки 
наод: 

а) за секој ден официјална работа — 
б) освен тоа, од целокупната вредност 

на попишаните и проценетите предмети — 
0,25%; 

4) за управување со заоставнина по ко-
ја е спроведена оставинска расправа, или 
за управување со друг имот кој не произле-
гува од заоставнина, се наплатува од чисти-
от приход (месечно или годишно) 2%. 
Забелешка 

1. За попишување заоотавина или за 
наод без проценка или без наведување 
вредност, се наплатува само таксата од точ. 
3) под а) на овој тар. број. 

2. Како ден важи време од најмногу 
6 часа. Секој започнат дел од ова време 
се смета како половина ден 

3. Таксите пропишани со овој тар. број 
се плаќаат и за слични службени дејстви-
ја освен оставинската постапка. 

Тар. бр. 84 
1. За до-ставување пари, хартии од 

вредност, вложни книшки и други предме-
ти од вредност, од износот кој се до-ставува 
или од вредноста на предметот кој се до-
ставува, се плаќа 0,50%. 

2 За доставување пари и други вред-
ности што произлегуваат од реализирана 
оставина: 

1) за оставини до 1,500.000 динари — 
2) за оставини над 1,500.000 до 3,750.000 

динари — — — ! - 5 Т: — -

Се плаќа 
динари: 

1.500 
12 

2 250 
20 

5.000 

375 

3 ООО 

3.000 

0,50% 

Г/џ 
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Се плаќа 
динари: 

3) за оставини над 3,750.000 динари — 2% 
Забелешка 

1, Оваа такса не се плаќа кога, по по-
вод на бродолом или некоја друга несреќа, 
парите и други вредности му се предаваат 
на претставништвото за морнарите и нив-
ните семејства 

2. За молба со која се бара извршува-
ње услуги според овој тар. број не се плаќа 
такса. 

Тар. бр. 85 
За чување депозити: 
1) за акт со кој се потврдува прием на 

депозит на чување — - — — — — 
2) за чување и издавање пари, хартии 

од вредност, вложни книшки и предмети 
од вредност (скапоцености): 

а) за првата година или дел од ова 
време од вредноста — 1% 

б) за секоја понатамошна година или 
дел од ова време од вредноста — 0,50% 

3) за чување тестамент или други ис-
прави во интерес на поединци или прав-
ни лица — — — — — — — — —' 

Забелешка 
Не се плаќа такса според овој тар. број 

за следните депозити: парични износи по-
ложени однапред заради покривање такси, 
трошоци и слични барачки што ги напла-
тиле претставништвата, заработки и пред-
мети (ефекти) на работници, морнари и слу-
жбеници на претставништво, пари положе-
ни за случај на нивна болест, лишување 
од слобода, и слично 

Тар. бр. 86 
За издавање привремен пловидбен лист 

Тар бр. 87 
За издавање попис на посада или за за-

мена на пополнет попис на посада — — 

Тар. бр. 88 
За запишување во пописот на посадата 

на податоци за укрцување или искрцување 
на член на посада — 

Тар. бр. 92 
За издавање и заверка на изводи од 

бродски дневник: 
1) за една страна — — — — — — 
2) за секоја понатамошна започната 

Тар. бр. 93 
За заверка за укрцување на странски 

државјанин — — — — — — — — 

750 

2.250 

- - - - 750 

Тар. бр. 89 
За акт со кој се одобрува укрцување 

на странски државјанин како член на по-
сада на брод на трговската морнарица на 
Југославија - — - — - — — — 750 

Тар. бр 90 
За акт со кој се потврдува попис на 

посада - - - - - - - - - 750 

Тар. бр. 91 
За заверка на бродски дневник и други 

бродски книги и исправи, како и за по-
тврда на секое запишување во- овие кни-
ги и исправи — — — — — — — — 

Се плаќа 
динари: 

Тар. бр 94 
За акт со кој му се одобрува на запо-

ведник на брод да продаде одвишен прибор 
на бродот, дел од прехранбени продукти 
или товар — — — — — — — — 2.500 

Тар бр. 95 
За прием, чување и работи во врска со 

доставување во Југославија на пари или 
предмети предадени на дипломатско или 
конзуларно претставништво од страна на 
заповедник на брод, покрај трошоците на 
доставата, се плаќа според износот на па-
рите или прометната вредност на предме-
тите такса од — 0,50%. 

Тар. бр. 96 
За определување вештаци по помор-

ски работи, покрај трошоците на вештаци-
те, се плаќа и за издавање или заверка на 
извештај за тоа — — — — — — — 1.250 

Тар. бр. 97 
1. За интервенција на претставништво 

да му се издаде или продолжи на брод 
било која исправа во врска со сигурноста 
на пловидбата, покрај ефективните трошо-

2. За секоја друга интервенција ка ј 
странски органи по барање на брод за која 
не е пропишана посебна такса — — — 

5.000 

1.500 

7.500 

750 

500 

750 

500 

1.250 

282. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Основниот закон за данокот на 
промет, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година 
и на седницата на Стопанскиот собор од 24 март 
1965 година. 

П. Р. бр. 228 
26 март 1965 година 

Белград 
Претседател, 

на Републиката 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Данокот на промет се воведува заради усогла-

сување на односите помеѓу производството и потро-
шувачката и односите во цените, како и заради 
остварување приходи за подмирување на потребите 
на општествено-политичките заедници. 
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Член 2 
Данокот на промет се воведува на прометот на 

финални производи што служат за крајна (конеч-
на) потрошувачка и на надоместоците за услуги. 

Член 3 
Формите на данокот на промет се данок на про-

мет на стоки на мало и данок на надоместоци за 
услуги. 

Само со сојузен закон се воведува данок на 
промет во производството. 

Член 4 
Данок на промет на стоки на мало могге да се 

воведе на прометот на сите производи или на про-
метот на определени производи 

Данок на надоместоци за услуги може да се во-
веде само на надоместоците за определени услуги. 

Член 5 
Општествено-политичките заедници самостојно 

го воведуваат данокот на промет КОЈ според овој 
закон или според посебен сојузен закон им припаѓа. 

Член 6 
Ако тоа го бара обезбедувањето на рамноправна 

положба на работните луѓе и паботните организа-
ции во поглед на плаќањето на данокот на промет 
или во поглед на остварувањето на материјалните 
односи утврдени со општествениот план на Југо-
славија, со сојузен закон се определуваат границите 
во кои републиките односно општините ја утврду-
ваат височината на данокот на промет. 

Со закон на републиката можат да се опреде-
лат границите во кои општините во односната ре-
публика ја утврдуваат височината на данокот на 
промет. 

Член 7 
Сојузен данок на промет е данок на промет на 

стоки на мало и данок на надоместоци за услуги. 

Член 8 
Републички данок на промет е данок на про-

мет на стоки на мало и д^нок на надоместоци за 
услуги. 

Член 9 
Општински данок на промет е данок на промет 

на стоки на мало и данок на надоместоци за услуги. 

Член 10 
Општествено-политичката заедница може дел од 

своите приходи од данокот на промет да и отстапи 
на друга општествено-политичка заедница. 

Федерацијата им отстапува на републиките дел 
од приходите од СОЈУЗНИОТ данок на промет на сто-
ки на мало, и тоа во определен процент од оства-
рениот приход од тој данок во односните републики. 

Федерацијата може за одделни републики да о-
предели и повисок процент од процентот определен 
според ставот 2 на ОВОЈ член. 

Со посебен сојузен закон за периодот за кој се 
донесува повеќегодишен општествен план на Ју-
гославија се утврдуваат мерилата и процентите по 
КОИ федерацијата им отстапува на републиките дел 
од сојузниот данок на промет на стоки на мало. 

Член 11 
Со тарифата за СОЈУЗНИОТ данок на промет се 

определуваат производите и услугите на кои се во-
ведува сојузен данок на промет, во рамките на о-
сновите и мерилата пропишани со овој закон. Со 
тарифа за сојузниот данок на промет поблиску се 
утврдуваат и обврзниците, основиците, стопите, да-
ночните ослободувања и олеснетата, како и начинот 
на пресметување, плаќање и враќање на сојузниот 
данок на промет. 

Тарифата за сојузниот данок на промет се про-
пишува со сојузен закон. 

Член 12 
Данок на промет паѓа на товар на купувачот 

односно потрошувачот. 
Даночен обврзник е работна организација, дру-

го правно лице, орган или граѓанин, што произво-
дите му ги продал на крајниот потрошувач или што 
на друг начин пуштил производ во промет, или што 
извршил услуга со надоместок. 

Даночниот обврзник е должен да го пресмета 
данокот на промет и пресметаниот износ да 6 го 
уплати на општествено-политичката заедница на 
која и припаѓа тој данок. 

Член 13 
Даночна основица на данок на промет е про-

дажната цена на производот односно постигнатиот 
надоместок за извршената услуга, ако со овој закон 
или со тарифата за данокот на промет не е опре-
делено поинаку, 

Со тарифата за данокот на промет може да се 
определи даночна основица по единица на мера на 
производот. 

Член 14 
Стопите на данокот на промет се пропорцио-

нални и се определуваат во проценти врз даночната 
основица. 

Данокот на промет може да се определи и во 
апсолутен износ. 

По исклучок, со тарифата за данокот на промет 
можат да се пропишат стопи на данокот на промет 
според височината на продажната цена. 

Член 15 
Општествено-политичката заедница може да 

пропише ослободување од плаќање на данокот на 
промет што и припаѓа како нејзин приход. 

Член 16 
Данок на промет не се плаќа: 
1) на основните производи на земјоделството и 

рибарството; 
2) на производите наменети за извоз; 
3) на увезените производи што служат за ху-

мани и научни цели, ако при увозот на тие про-
изводи не се плаќа царина; 

4) на прометот на производи што Југословен-
скиот црвен крст ги добива без надоместок и кои 
се користат за целите заради кои е основан ТОЈ; 

5) на поштенско-телеграфско-телефонските у-
слуги; 

6) на услугите на превоз на патници и стоки 
што ги вршат општествени правни лица; 

7) на надоместоците за услуги извршени во 
странство; 

8) на услугите што ги врши Југословенскиот 
црвен крст за остварување на целите заради кои 
е основан, како и на услугите што други органи-
зации и лица му ги вршат на Југословенскиот цр-
вен крст заради остварување на неговите цели и 
задачи; 

9) на здравствените услуги што ги вршат оп-
штествени правни лица. 

Со тарифата за сојузниот данок на промет мо-
же да се пропише да не се плаќа данок на промет 
при увоз ниту на стоки што не се наведени во 
точката 3 на ставот 1 од ОВОЈ член, ако за тие стоки 
со царински прописи е определено ослободување од 
плаќање царина. 

СОЈУЗНИОТ извршен совет пропишува кои про-
изводи се сметаат за основни производи на земјо-
делството и рибарството. 

Член 17 
По исклучок од одредбата на членот 16 на овој 

закон, со тарифата на сојузниот данок на промет 
односно со посебен сојузен закон може да се про-
пише да се плаќа данок на промет: 

1) на прометот на основни производи на земјо-
делството и рибарството, ако е тоа потребно заради 
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усогласување на односите на производството и по-
трошувачката и односите во цените; 

2) на одделни производи наменети за извоз, ако 
е тоа потребно заради стабилност на стопанството 
и снабденост на пазарот. 

Член 18 
Превозот на производи од една странска земја 

во друга преку Југославија (транзит) не се смета, 
во смисла на овој закон, како промет подложен на 
плаќање данок на промет. 

Член 19 
Данокот на промет на недвижности и права се 

регулира со посебен сојузен закон. 

II. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 20 
Како промет на стоки на мало, на кои може 

да се воведува данок на промет на стоки на мало, 
се подразбира прометот на производи остварен не-
посредно со потрошувачите. 

Секоја продажба што ќе ја изврши трговска 
стопанска организација на мало се смета, во смисла 
на ставот 1 на овој член, за продажба на стоки на 
мало извршена непосредно на потрошувачот. 

Член 21 
По исклучок од одредбата на членот 20 став 2 

на овој закон, не се смета дека стоките им 
се продадени непосредно на потрошувачите ако тр-
говската стопанска организација на мало и ги про-
дава стоките на друга трговска стопанска органи-
зација. 

Не се смета за промет на стоки на мало ниту 
продажбата на стоки што трговски претпријатија 
на големо и производители на стоки ќе им ја из-
вршат на производителски стопански организации, 
ако тие организации ги купуваат стоките за репро-
дукција. 

1. Републички и општински данок на промет на 
стоки на мало 

а) Предмет на оданочувањето 

Член 22 
Републички и општински данок на промет на 

стоки на мало може да се воведе на сиот промет 
на стоки на мало, ако со овој закон не е опреде-
лено поинаку. 

Член 23 
Републички и општински данок на промет на 

стоки на мало не се плаќа: 
1) на прометот на производи за кои со сојузни 

прописи е определен надоместок (регрес) при про-
дажбата на мало; 

2) на прометот на производи за кои со сојузни 
прописи се определени продажните цени на мало; 

3) на прометот на земјоделски прехранбени про-
изводи, освен алкохолните пијачки; 

4) на прометот на таксени марки и други вред-
носници; 

5) на прометот на книги, списанија и весници; 
6) на прометот на тутун и тутунови преработки; 
7) на прометот на лекови 
На прометот на машини, уреди, опрема и опре-

делен инвентар, што ги купуваат општествени прав-
ни лица од производителски стопански организа-
ции и од трговски претпријатија на големо не се 
плаќа републички и општински данок на промет 
на стоки на мало. 

Поблиски прописи за промет на мало на ма-
шини, уреди, опрема и инвентар од ставот 2 на овој 
член донесува, по потреба, сојузниот секретар за 
Липа кепи, во спогодба со сојузниот секретар за ин-
дустрии и трговија. 

б) Даночен обврзник 

Член 24 
Даночен обврзник на републички односно оп-

штински данок на промет на стоки на мало е про-
давачот или друго лице ипо ќе изврши промет на 
СТОКИ на мало. 

Продавачот или друго -лице што производи од 
сопствено производство или набавени производи, на 
чиј промет е пропишан општински односно репуб-
лички данок на промет на мало, ќе употреби за 
сопствени потреби, е должно да го пресмета и у-
плати тој данок, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

е) Даночна основица 

Член 25 
Даночната основица на републичкиот односно 

општинскиот данок на промет на мало ја сочинува 
вкупниот износ на надоместокот за продадените 
стоки, кој ги содржи и сите споредни трошоци што 
продавачот му ги засметал на купувачот. 

Ако производите се употребат во смисла на чле-
нот 24 став 2 од овој закон, како даночна основица 
служи продажната цена што би се постигнала со 
продажба на мало на таквите производи. 

Данокот на промет на мало не се засметува во 
даночна основица. 

г) Даночни стопи 

Член 26 
Стопите на републичкиот и општинскиот данок 

на промет на стоки на мало се пропорционални и 
се определуваат во процент врз даночната основица. 

2. Сојузен данок на промет на стоки на мало 

а) Предмет на оданочувањето 

Член 27 
Сојузен данок на промет на стоки на мало се 

плаќа на прометот на производи определени со та-
рифата на сојузниот данок на промет. 

б) Даночен обврзник 

Член 28 
Даночен обврзник на сојузниот данок на промет 

на стоки на мало е продавачот или друго лице што 
ќе изврши промет на стоки на мало. 

Продавачот или друго лице што производи од 
сопствено производство или увезени или на друг 
начин набавени производи, на чиј промет е пропи-
шан сојузен данок на промет на стоки на мало, 
ќе употреби за сопствени потреби, е должно, како 
даночен обврзник, да го пресмета и да го уплати 
сојузниот данок на промет на стоки на мало, ако 
со ОВОЈ закон не е определено поинаку. 

в) Даночна основица 

Член 29 
Даночна основица на сојузниот данок на про-

мет на стоки на мало е продажната цена на произ-
водите на чиј промет е пропишано плаќање на овој 
данок во продажбата на стоки на мало. 

Ако производите се употребат во смисла на чле-
нот 28 став 2 од овој закон, како даночна основица 
служи продажната цена што би се постигнала со 
продажба на мало на таквите производи. 

За тарифата за данокот на промет може да се 
определи како даночна основица единицата на ме-
ра на производот. 
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Член 30 
Како продажна цена, во смисла на членот 29 

од ОВОЈ закон, се подразбира вкупниот бруто-надо-
мссток кој му се плаќа на продавачот. Во бруто-
-надоместокот се засметуваат и сите споредни тро-
шоци што продавачот му ги засметал на купувачот. 

Продажната цена што служи како даночна ос-
новица не содржи во себе и данок на промет. 

Во даночната основица не влегуваат: каса-
-шконтото и бонификацијата, што во фактурата му 
се одобрени на купувачот на стоките, како ниту 
транспортните трошоци и другите издатоци што ги 
платил продавачот за сметки на купувачот. 

г) Даночна стопа 

Член 31 
Стопите на сојузниот данок на промет на стоки 

на мало се пропорционални и се определуваат во 
проценти врз продажната цена или во фиксен из-
нос врз единицата на мера. 

Стопите на сојузниот данок на промет на стоки 
на мало можат да се определат и според височи-
ната на продажната цена. 

III ДАНОК НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ 

1. Предмет на оданочувањето 

Член 32 
Данок на надоместоци за услуги може да се 

воведува само за оние услуги што се вршат со на-
доместок. 

Член 33 
Сојузен данок на надоместоци за услуги може 

да се воведе на надоместоците за вршење надво-
решнотрговски услуги, трговски услуги во прометот 
на стоки на големо и за кредитни и други банкар-
ски услуги. 

Со тарифата за сојузниот данок на промет може 
сојузниот данок на надоместоци за услуги да се 
воведе и за други услуги што се од значење за из-
едначувањето на условите за работа и за здобивање 
со доход или се од посебно стопанско значење. 

Член 34 
Републички данок на надоместоци за услуги мо-

же да се воведе: на надоместоците за угостителски 
и определени занаетчиски услуги; на приредува-
њето на игри на среќа; на влоговите за јавни обло-
жувања и на влезните билети за кино, спортски и 
други приредби. 

Републички данок на надоместоци за услуги не 
може да се воведе на игрите на среќа и на влоговите 
за јавни обложувања, што ги приредува Југосло-
венската лотарија. 

Член 35 
Општински данок на надоместоци за услуги мо-

же да се воведе: на надоместоците за определени 
занаетчиски, угостителски и комунални услуги; на 
приредувањето на игри на среќа и на влоговите за 
јавни обложувања, освен на игрите на среќа и на 
влоговите за јавни обложувања што ги приредува 
Југословенската лотарија; на влезните билети за 
кино, спортски и други приредби; на надоместоците 
за реклами, освен за рекламите во дневниот или 
повремениот печат и за рекламите преку радио и 
телевизија; на надоместоците за услуги на превоз 
на патници и стоки од страна на граѓани и граѓан-
ски правни лица, и на надоместоците за закуп или 
пазакуп на подвижни или неподвижни предмети, 
освен на надоместоците за закуп или пазакуп на 
згради и освен на надоместоците за закуп на лучки 
и лучко-претоварни објекти и уреди. 

2. Даночен обврзник 

Член 36 
Даночен обврзник на данокот на надоместоци 

за услуги е извршителот на услугите. 

3. Даночна основица 

Член 37 
Даночната основица на данокот на надоместоци 

за услуги ја сочинува износот на надоместокот за 
извршени услуги. 

Како надоместок за извршени услуги, во смисла 
на ставот 1 од овој член, се подразбира надоместо-
кот во пари или натура или вредноста на против-
усл-угите. 

Со сојузната тарифа за данокот на промет мо-
ж е за услугите од членот 33 на овој закон да се 
определи како даночна основица разликата во це-
ната, прометот и слично. 

4. Даночни стопи 

Член 38 
Даночните стопи на данокот на надоместоци за 

услуги можат да бидат определени во проценти врз 
даночна основица или во определен износ. 

IV ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Настанување на даночната обврска 

Член 39 
Даночната обврска настанува во моментот кога 

е извршен промет односно кога е извршена услуга, 
за кои е пропишано плаќање данок на промет. 

Се смета дека е извршен промет односно дека 
е извршена услуга во моментот на: 

1) наплата на продадените производи и извр-
шените услуги; 

2) земање на производи од страна на даночниот 
обврзник за сопствена потрошувачка и употреба; 

3) расходување на стоките, ако тоа го надминува 
дозволеното кало, растур, кршење или расипување; 

4) примање на надоместокот од осигурителниот 
завод за осигурените стоки што се оштетени, ис-
чезнати или уништени; 

5) примање на надоместокот на штета од трети 
лица за оштетени или уништени стоки; 

6) продавање на стоките, ако стоките се дадени 
без надоместок; 

7) во моментот на настанување на плаќањето 
на царински давачки на увезените производи, од-
носно во моментот на царински преглед ако не по-
стои обврска за плаќање царински давачки. 

Одредбата од точката 7 став 2 на овој член се 
применува на плаќањето на сојузниот данок на 
промет на стоки на мало, ако производот се увезе 
за сопствени потреби во смисла на членот 28 став 
2 од овој закон. 

2. Пресметување на данокот 

Член 40 
Стопанските и други работни организации — 

обврзници на данокот на промет се должни да го 
пресметуваат пропишаниот данок и тоа на проме-
тот извршен во секој месец. 

Даночните обврзници од ставот 1 на овој член 
се должни да го пресметаат пропишаниот данок 
најдоцна до 10-иот во месецот на прометот извршен 
во изминатиот месец, ако со тарифата за данокот 
на промет не е определено поинаку. 

Член 41 
Даночните обврзници — стопански и други ра-

ботни организации и други корисници на опште-
ствен имот се должни на Службата на општестве-
ното книговодство ка ј која имаат жиро-сметка да 
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П ја поднесат во пропишаните рокови пресметката 
од членот 40 на овој закон. Покрај тоа, овие даноч-
ни обврзници се должни во рокот пропишан за под-
несување на завршната сметка да и поднесат на 
Службата на општественото книговодство и изве-
штај за вкупно извршениот промет и за пресмета-
ниот и платениот данок на промет во изминатата 
година. 

Другите даночни обврзници што се должни да 
водат деловни книги односно книги на прометот, 
освен даночните обврзници од ставот 1 на овој член, 
се должни на органот на управата надлежен за 
финансиите на општинското собрание на чија тери-
торија се плаќа данокот да му поднесат во пропи-
шаните рокови даночна пријава за извршениот про-
мет и за пресметаниот и платениот данок на про-
мет до 10-иот во месецот за изминатиот месец. По-
крај тоа, овие даночни обврзници се должни секоја 
година до крајот на јануари на тој орган да му 
поднесат и даночна пријава за вкупниот промет 
извршен во изминатата година. 

Одредбата од ставот 2 на овој член се однесува 
и на даночните обврзници што не се должни да 
водат деловни книги, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Органите од ст. 1 и 2 на овој член се должни 
да ја испитаат точноста на фактите наведени во 
пријавата и правилноста и законитоста на пресмет-
ката на данокот на промет. Ако овие органи најдат 
дека во пријавата се наведени неточни факти или 
дека пресметката на данокот не е во согласност со 
законот односно со тарифата за данокот на промет, 
ќе донесат за тоа решение. 

Член 42 
Конечно пресметување на данокот на промет 

што го плаќаат стопанските и други работни орга-
низации се врши при утврдувањето на нивните за-
вршни сметки. 

На другите даночни обврзници од членот 41 ст. 
2 и 3 на овој закон пресметувањето на данокот им 
го врши општинскиот орг^ан на управата надлежен за 
финансиите според состојбата искажана во даноч-
ната пријава односно во книгите на даночниот об-
врзник, ако најде дека книгите се уредно водени и 
дека е прометот правилно искажан. Ако овој орган 
најде дека деловните книги не се уредно водени, 
дека во книгите не е искажан сиот промет што тре-
бало да се искаже, дека прометот искажан во кни-
гите е во очигледна несразмера со обемот на рабо-
тењето, ќе го утврди прометот и ќе изврши пре-
сметување на данокот врз основа на другите распо-
ложиви податоци. 

Член 43 
За даночните обврзници на кои придонесот од 

личниот доход од самостојно вршење занаетчиски 
и други стопански дејности им се обложува според 
паушални даночни основици, републиките односно 
општините ќе го пропишат начинот за пресметува-
ње и наплатување на данокот на промет кој им при-
паѓа според одредбите од овој закон. 

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише 
начинот за пресметување и наплатување на сојуз-
ниот данок на промет од даночните обврзници на 
кои придонесот од личниот доход од самостојно вр-
шење занаетчиски и други стопански дејности им 
се определува според паушални даночни основици. 

Со прописите од ст. 1 и 2 на овој член за да-
ночните обврзници од тие ставови може да се о-
предели и паушално пресметување на данокот на 
промет. 

3. Правни средства 

Член 44 
Против решенијата на Службата на општестве-

ното книговодство за пресметувањето и уплатува-
њето на данокот на промет можат да се употребат 
правни средства според одредбите од Законот за 
општественото книговодство, 

Против првостепеното решение'за годишен облог 
на данок другите даночни обврзници што не се 
должни да поднесуваат завршна сметка можат да 
му изјават жалба на органот на управата надлежен 
за финансиите од пошироката општествено-поли-
тичка заедница во рок од 15 дена од денот на до-
ставувањето на решението за облогот на данок. 

Против сите други решенија за пресметувањето 
и облогот на данок на промет на општинскиот орган 
на управата надлежен ?а финансиите, освен про-
тив решението од ставот 2 на овој член, може да 
му се изјави жалба на органот на управата надле-
жен за финансиите од пошироката општствено-по-
литичка заедница во рок од 15 дена од денот 
на доставувањето на решението. 

Против решенијата за пресметувањето и напла-
тата на данокот на промет, што ги донесуваат ца-
ринските органи, жалба се изјавува според царин-
ските прописи. 

4. Наплата на данокот 

Член 45 
Стопанските и други работни организации — 

обврзници на данокот на промет се должни по ис-
текот на секои 10 дена во месецот да уплатуваат 
аконтација на данокот на промет. 

Аконтацијата на данокот на промет според ста-
вот 1 од овој член за првата и втората декада во 
месецот се уплатува во височина на една третина 
од пресметаниот данок на промет во изминатиот ме-
сец, и тоа за првата декада најдоцна до 15-иот а за 
втората декада до 25-иот во месецот. 

Данокот на промет за целиот изминат месец се 
уплаува врз основа на пресметка извршена според 
членот 40 од овој закон, со тоа што во таа пресмет-
ка да се засметуваат платените аконтации за првата 
и втората декада на тој месец според ставот 2 од 
овој член. 

Поблиски прописи за начинот на водење еви-
денција за прометот по различни стопи односно 
даночни основици, како и за начинот на пресмету-
вање и плаќање на аконтациите на данокот на 
промет донесува сојузниот секретар за финансии, 
во спогодба со сојузниот секретар за индустрија 
и трговија. 

Другите даночни обврзници што се должни да 
водат деловни книги се должни, во рок од 10 дена 
по истекот на секој месец, да го пресметаат, да 
поднесат пријава и да го уплатат на определена 
сметка ка ј Службата на општественото книговодство 
стасаниот данок на промет за изминатиот месец. 

Со тарифата за данокот на промет можат да се 
определат и пократки рокови од роковите од ст. 
1, 2 и 5 на овој член. 

Член 46 
Сојузниот данок на промет на стоки на мало 

при увоз за потребите определени во членот 28 став 
2 од овој закон се плаќа во исто време кога и 
царинските давачки, а ако не постои обврска за 
плаќање на тие давачки — при царинскиот преглед. 

Член 47 
Даночните обврзници — граѓани и приватни 

правни лица кои редовно се занимаваат со промет 
на производи или со вршење услуги, а кои не се 
должни да водат деловни книги, го плаќаат данокот 
на промет во роковите и на начинот пропишан за 
плаќање на придонесот од личниот доход од само-
стојно вршење занаетчиски и други стопански деј-
ности. 

Член 48 
Даночните обврзници што не се занимаваат ре-

довно со промет на производи или со вршење услуги 
се должни да го пријават поединечно извршениот 
поомет и да го уплатат соодветниот износ на да-
нокот на промет во рок од 15 дена од денот на 
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извршениот промет. Општинскиот орган на упра-
вата надлежен за финансиите ја проверува точно-
ста на пријавениот промет и го утврдува износот 
на данокот. 

Член 49 
Кога општествени правни лица и државни ор-

гани им вршат исплати на сметки за продадени 
стоки и извршени услуги на даночни обврзници -
граѓани и приватни правни лица кои не плаќаат 
данок според паушална даночна основица, тие се 
должни од овие даночни обврзници да го наплатат 
данокот на промет со запирање при исплатата на 
сметките и износот на ТОЈ данок да го уплатат во 
корист на соодветната сметка. 

Член 50 
Со тарифата за данокот на промет може да се 

определи данокот на промет да се плаќа со даночни 
вредносници, како и на производите да се става о-
бележЈе како доказ за платниот данок на промет. 

Член 51 
На износот на данокот на промет што не е 

платен во пропишаниот рок, се плаќа интерес по 
стопа од 9% годишно 

Член 52 
Од даночниот обврзник што не го платил ста-

саниот данок на промет во пропишаниот рок, на-
платата ќе се изврши присилно, 

Присилната наплата се врши според посебни 
прописи. 

Член 53 
Даночниот обврзник од кој е наплатен данок 

на промет што тој не бил должен да го плати, има 
право на враќање на ТОЈ данок, на затезниот ин-
терес, на трошоците за присилна наплата и на па-
ричната казна. 

5. Место на плаќање 

Член 54 
Данокот на промет се плаќа според местото во 

кое е извршен прометот ако со ОВОЈ закон не е о-
пределено поинаку. 

Член 55 
Данокот на промет на стоки на мало се плаќа 

според местото во кое се наоѓа организационата 
единица на работната организација односно дуќанот, 
што продава стоки на мало. 

Член 56 
Данокот на надоместоци за услуги се плаќа спо-

ред местото во кое е извршена услугата. 
Ако услугите ги вршат дуќани на самостојни 

занаетчии, други дуќани на граѓани или граѓани, 
данокот на надоместоци за тие услуги се плаќа спо-
ред местото спрема кое се плаќа придонесот од 
личниот доход од самостојно вршење занетчиски 
и други дејности. 

Член 57 
Приходите на федерацијата од сојузниот данок 

на промет се водат на посебни сметки ка ј Службата 
на општественото книговодство. 

Приходите на федерацијата од сојузниот данок 
на промет на стоки на мало остварени на терито-
ријата на републиката се уплатуваат на сметките 
на федерацијата ка ј Службата на општественото 
книговодство, за секоја република посебно. 

За производите за кои е пропишан сојузен да-
нок на промет на стоки на мало. а што производи-
телските стопански организации и трговските прет-
пријатија на големо им ги продаваат на работните 
организации — крајните потрошувачи (кои не с е 

занимаваат со понатамошен промет на тие произ-
води), ТОЈ данок се уплатува во корист на сметките 
на федерацијата к а ј Службата на општественото 
книговодство за оние републики на чија територија 
е седиштето на таа работна организација (купувач). 

СОЈУЗНИОТ секретар за финансии ќе го пропише 
начинот за уплатување на сојузниот данок на про-
мет на стоки на мало — за прометот на производите 
што од производителска стопанска организација и 
од трговско претпријатие на големо се купуваат за 
потребите на Југословенската народна армија. 

6 Контрола над пресметувањето и плаќањето на 
данокот 

Член 58 
Контрола над пресметувањето и плаќањето на 

данокот на промет од страна на даночните обврз-
ници од членот 41 став 1 на овој закон врши Служ-
бата на општественото книговодство според одред-
бите од чЗаконот за општественото книговодство, 

Органите на управата надлежни за финанси-
ите можат да вршат преглед на исправноста на 
пресметувањето и плаќањето на данокот на промет 
на даночните обврзници од ставот 1 на ОВОЈ член, 
и за најдената состојба да Ја известат Службата на 
општественото книговодство. 

Член 59 
Контрола над пресметувањето и плаќањето на 

данокот на промет од страна на даночните обврз-
ници од членот 41 ст. 2 и 3 на овој закон вршат 
органите на управата надлежни за финансиите на 
општината и републиката на чиЈа територија се 
плаќа данокот на промет. 

Органот на управата надлежен за финансиите 
при вршењето на контрола е овластен да ги пре-
гледа сите деловни книги, деловните и помошните 
простории, техничките уреди и сите финансиски 
документи на даночните обврзници. 

Даночните обврзници на данокот на промет и 
нивните одговорни работници се должни на барање 
на органот од ставот 2 на овој член да му ги дадат 
сите податоци со кои располагаат, а кои можат да 
бидат од влијание врз правилното пресметување на 
данокот, 

7. Застареност 

Член 60 
Правото на наплатување на данокот на про-

мет, на интересот и на трошоците на присилната 
наплата застарува за пет години по истекот на го-
дината во која требало да се изврши наплатата. 

Правото на даночниот обврзник на враќање на 
износите платени на име данок на промет, инте-
рес, трошоци за присилна наплата и парични казни, 
што не требало да ги плати, застарува за пет години 
по истекот на годината во која е извршена на-
платата. 

Правото на облог на данок на промет заста-
рува за пет години по истекот на годината во која 
требало да се изврши облогот. 

Член 61 
Рокот на застареноста на правото на наплата 

односно на правото на облог на данок на промет 
се прекинува со секое службено дејствие на над-
лежниот орган извршено заради наплата односно 
облог на данок, што му е ставено до знаење на да-
ночниот обврзник. 

Рокот на застареноста на правото на враќање на 
неправилно наплатениот данок на промет, интере-
сот, трошоците за присилна наплата и паричните 
казни се прекинува со секое дејствие на даночниот 
обврзник односно на казнетото лице преземано ка ј 
надлежниот орган заради тоа враќање. 

По секој прекин на рокот на застареноста за-
почнува да тече нов рок на за-стареноста 
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Застареноста настапува во секој случај по ис-
текот на десет години од денот кога првпат започна-
ла да тече, 

8. Обнова на постапката 

Член 62 
Органот што го донесол решението за пресмет-

ката односно за облогот со данок на промет, самиот 
или на барање на обврзникот ќе ја обнови постап-
ката за пресметување односно за облог со данок во 
рок од три години по правносилноста на тоа реше-
ние^ ако дополнително се дознаат факти или докази 
кои не биле познати при донесувањето на решени-
ето за пресметката односно за облогот со данок 
на промет, како и во други случаи во согласност 
со Законот за општата управна постапка. 

Ако против решението за облогот со данок на 
промет била изјавена жалба, обновата на постап-
ката ја одобрува органот што решавал по жалбата. 

Измена на решението за пресметката односно за 
облогот со данок на промет по предлогот за обнова 
на постапката донесува органот што го донесел ре-
шението во прв степен. 

Измената на правосилно решение за пресмет-
ката на данокот на промет што го плаќаат стопан-
ските организации се врши според прописите за 
завршните сметки на стопанските организации. 

Член 63 
Правносилното решение за пресметката односно 

за облогот со данок на промет може да се измени 
и по службена должност ако се утврди дека про-
писите се неправилно применети на штета или во 
корист на даночниот обврзник, или ако се утврдат 
сметковни грешки. 

Член 64 
Одредбите од членот 252 на Законот за општата 

управна постапка не се применуваат ако обновата 
на постапката се врши во постапка за пресметка 
односно за облог со данок на промет. 

9. Примена на Основниот закон за придонесите и 
даноците на граѓаните врз обврзниците на данокот 

на промет 

Член 65 
Врз обврзниците на данокот на промет кои се 

истовремено и обврзници на придонесот од личниот 
доход од самостојно вршење занаетчиски и други 
стопански дејности односно на данокот на приходи 
од имот и имотни права, во поглед на пресметката и 
наплатата на данокот на промет се применуваат 
одредбите од Основниот закон за придонесите и 
даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/64) за постапката за облог и наплата на при-
донесот и данокот, ако со о^ој закон не е про-
пишано поинаку, 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 66 
Стопанска организација или друго правно лице 

ќе се казни за стопански престап со парична казна 
од 100.000 до 5,000.000 динари: 

1) ако производи на чиј промет не се плаќа да-
нок на промет поради нивната определена намена 
или производи на чиј промет е платен данок на 
промет по пониска стопа — употреби за други цели 
а не за целта поради која е пропишано ослободу-
вањето од плаќање данок односно поради која е 
платен данок по пониска стопа; 

2) ако ка ј неа се најдат производи без пропи-
шаното обележје или потврда за платениот данок, 
ако е пропишано обележјето или потврдата ,да слу-
жи како доказ за платениот данок на промет. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице во 
стопанската организација или во другото правно 
лице со парична казна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 67 
Даночниот обврзник — стопанска организација 

или друго правно лице што не ги водат евиденциите 
од членот 45 став 4 на овој закон или тие евиден-
ции ги водат неуредно или неточно ќе се казнат за 
стопански престап со парична казна до тројниот из-
нос на пресметаниот данок на промет, ако дејстви-
ето не претставува кривично дело, 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во стопанската органи-
зација или во другото правно лице со парична ка-
зна од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 68 
Стопанска организација или другото правно 

лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 
50.000 до 1,000.000 динари: 

1) ако за плаќање данок не употреби даночни 
вредносници кога е пропишано да се плаќа данокот 
со употреба на даночни вредносници, ниту во тој 
случај го плати данокот во готово; 

2) ако на Службата на општественото книговод-
ство односно на општинскиот орган надлежен за 
финансиите не му ги достави во пропишаниот од-
носно определениот рок за себе или за друго правно 
лице или граѓанин податоците од влијание врз обло-
гот со данок на промет што врз основа не важечките 
прописи е должна да ги достави, или што Службата 
на општественото книговодство или надлежниот 

финансиски орган ги барал од неа во врска со об-
логот или наплатата на данок, или доставила не-
точни податоци; 

3) ако го попречи овластениот службеник да из-
врши преглед на деловните книги, другите евиден-
ции и документи, деловните и помошните простории 
или техничките уреди, со цел за собирање податоци 
заради пресметување на данокот на промет. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за стопански престап и одговорното лице во 
стопанската организација или во другото правно 
лице со парична казна од 5.000 до 100.000 динари. 

Член 69 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорен службеник кој во пропиша-
ниот рок не го -уплати наплатениот износ на дано-
кот во корист на соодветната сметка. 

Член 70 
Даночен обврзник — граѓанин ќе се казни за 

прекршок: 
1) со парична казна од 20.000 до 300.000 динари, 

ако изврши некое од дејствијата наведени во чл. 
66 до 68 на овој закон; 

2) со парична казна до троен износ на пресме-
таниот данок на промет, ако надлежниот орган утвр-
ди дека деловните книги неуредно или неточно ги 
водел. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 71 
Тарифата за сојузниот данок на промет од чле-

нот 11 на овој закон ќе се донесе^ најдоцна до 31 
декември 1965 година, со тоа што ќе се применува 
од 1 јануари 1966 година. 

Член 72 
Републиките и општините ќе донесат тарифи 

за данокот на промет врз основа на одредбите од 
овој закон најдоцна до 1 јули 1965 година. 
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Член 73 
За 1965 година стопите на републичкиот данок 

на промет на стоки на мало можат да се определат 
до 2%, а на општинскиот данок на промет на стоки 
на мало — до 6%. 

Ако тарифите што врз основа на овој закон ќе 
ги донесат републиките и односните општини не за-
почнат истовремено да се применуваат, републиката 
односно општината чија тарифа ќе започне да се 
применува подоцна, може до тој почеток на приме-
нувањето да го наплатува данокот на промет на 
стоки на мало по стопа која не може да биде пови-
сока од стопата од ставот 1 на овој член. 

Член 74 
До донесувањето на тарифите од чл. 71 и 72 на 

овој закон ќе се применуваат прописите за данокот 
на промет што важеле на денот на влегувањето во 
сила на овој закон, а најдоцна до 31 декември 1965 
година. 

Член 75 
Со тарифата за сојузниот данок на промет до-

несена според одредбите од овој закон, ќе се опре-
дели начинот на пресметување и враќање на дано-
кот на промет за производите на залихи, за кои до 
денот на влегувањето во сила на таа тарифа е пла-
тен данок на промет во производството, а со тари-
фата ќе се воведе плаќање на сојузен данок на 
промет на стоки на мало за тие производи. 

Член 76 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

283. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ И ОПШТИНСКИТЕ РЕЗЕРВНИ 
ФОНДОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за формирањето и употребата на сред-
ствата на републичките и општинските резервни 
фондови за потребите на стопанските организации, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 24 март 1965 година. 

П. Р бр. 237 
26 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за формирањето 
и употребата на средствата на републичките и оп-
штинските резервни фондови за потребите на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/63) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и во него се 
вршат измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВА-
ТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ И ОПШТИНСКИТЕ 
РЕЗЕРВНИ ФОНДОВИ ЗА ПОТРЕБНИТЕ НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за формирањето и употребата на 

средствата на републичките и општинските резерв-
ни фондови за потребите на стопанските организа-
ции називот се менува и гласи: „Закон за форми-
рањето и употребата на средствата на заедничките 
резерви на стопанските организации". 

Член 2 
Во членот 1 ставот 1 се менува и гласи: 

',,Заради обезбедување средства за покривање 
на загубите, за санација на стопански организации 
и за други потреби со кои се унапредува нивната 
дејност, стопанските организации издвојуваат од 
доходот определен дел за заедничките резерви за 
стопанските организации." 

Член 3 
Во членот 2 став 1 зборовите: „чист приход" се 

заменуваат со зборот: „доход". 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Средствата на заедничките резерви на стопан-

ските организации кои според посебен сојузен закон 
плаќаат придонес од доходот, се формираат од 
придонесот кој изнесува 3% од остварениот доход, 
намален за износот на придонесот од доходот, за 
износот на исплатените лични доходи и за износот 
кој задолжително се издвојува во резервниот фонд 
на стопанските организации." 

Досегашниот став 2, кој станува став 3, се ме-
нува и гласи: 

„Процентот од ст. 1 и 2 на овој член може оп-
штинското собрание да го покачи на 5%." 

Досегашните ст. 3 и 4 се бришат. 

Член 4 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Републичкото собрание го утврдува процентот 

од износот на средствата што стопанските органи-
зации го издвојуваат за заедничките резерви според 
членот 2 ст. 1 и 2 од овој закон, според кој се фор-
мираат заедничките резерви на стопанските органи-
зации во републиката." 

Член 5 
Во членот 4 став 1 зборовите: „народната репу-

блика" се заменуваат со зборот: „републиката". 
Во ставот 2 зборот: „Народна" се заменува со 

зборот: „Социјалистичка". 

Член 6 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за финансии донесува по-

блиски прописи за роковите и за начинот за пре-
сметување и уплатување на средствата што се из-
двојуваат за заедничките резерви според овој 
закон." 

Член 7 
Членот 6 се брише, 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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284. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВА-

ТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за средствата на стопанските организа-
ции, што го усвои Сојузната скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 24 март 1965 
година 

П Р бр 238 
26 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за средствата на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 17/61, 30/62 и 53/62) се усогласува со Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и во него се вршат измени и дополненија, кои 
гласат' 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за средствата на стопанските орга-

низации во членот 3 зборовите: „водните сили" се 
заменуваат со зборот: „водите". 

Член 2 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Стопанската сатанизација - откако ќе обез-

беди средства за обновување на вредноста на сред-
ствата потрошени во работата и ќе издвои дел од 
остварената вредност за извршување на обврските 
спрема општествената заедница утврдени со закон, 
го распоредува својот доход на средства што слу-
жат за проширување на материјалната основа на 
работата и на средства за задоволување на личните 
и заедничките потреби на работните луѓе." 

Член 3 
Во членот 8 став 3 зборовите: „и со сојузен оп-

штествен план" се бришат 

Член 4 
Во членот 11 по зборовите: „ако со" се додава 

зборот: „сојузен". 

Член 5 
Во членот 12 став 1 зборовите: „и установите" 

и во ставот 4 зборовите: ,,и установи" се бришат. 
Во ставот 2 зборот: „стопански" се брише. 

Член 6 
Во членот 13 став 3 зборовите: „правилник (пра-

вилник" се заменуваат со зборовите: „статутот или 
друг општ акт (општ акт". 

Ставот 4 се брише. 

Член 7 
Во членот 15 став 1 по зборот: „други" се дода-

ва зборот: „работни". 

Член 8 
Во членот 24 ставот 3 се менува и гласи: 
„Стопанските организации можат средствата на 

доходот што ќе им преостанат по користењето спо-
ред ставот 2 од овој член да ги користат за обртни 
средства." 

Член 9 
Членот 26 се брише. 

Член 10 
Во членот 33 став 1 зборовите: „народната ре-

публика" се заменуваат оо зборот: „републиката". 
Ставот 3 се брише. 

Член И 
Во членот 43 ставот 2 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„Предметите што се заеднички основни сред-

ства односно обртни средства сочинуваат основни 
средства односно обртни средства на стопанските 
организации што вршат вложувања — во височина 
на вредноста на вложените средства. 

Обврските спрема општествената заедница, ка-
ко и обврската на плаќање амортизација, за пред-
метите во КОИ е извршено заедничко вложување ги 
извршува секоја стопанска организација за делот 
што го вложува, а според прописите што важат за 
односната стопанска организација." 

Член 12 
Во членот 47 став 2 по зборовите: „шумското 

земјиште" запирката се брише, а зборовите: „т е. 
земјиштето под шума или земјиштата кои врз осно-
ва на Основниот закон за шумите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/61) мораат да се пошумат" се за-
менуваат со зборовите: „кое според одредбите ед 
Основниот закон за шумите се смета за шумско 
земјиште". 

Член 13 
Во членот 56 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Паричните средства на деловниот фонд сто-

панската организација може да ги користи и за 
инвестициони вложувања во стручни училишта, ни-
вни работилници и домови на ученици, како и во 
Други установи за стручно образование." 

Член 14 
Во членот 57 став 1 на крајот на точката 3 точ-

ката се заменува со точка и запирка и по тоа се 
додава нова точка 4, која гласи: 

„4) за покривање на ризиците по гаранциите за 
квалитетот на стоките односно услугите што ги пре-
земаат стопанските организации со рок подолг од 
една година.". 

Ставот 6 се менува и гласи: 
„Стопанските организации од определени деј-

ности можат средствата од резервниот фонд да ги 
употребат за намалување на цените на своите про-
изводи кои без такво намалување не би можеле да 
се продадат или би можеле да се продадат во не-
сразмерно подолго време од вообичаеното за про-
дажба на такви производи." 

По ставот 6 се додава нов став 7. кој гласи' 
„Поблиски прописи за употребата на средства-

та од резервниот фонд на стопанските организа-
ции според одредбата од ставот 6 на овој член до-
несува, по потреба, сојузниот секретар во чиј дело-
круг спаѓаат работите на соодветната стопанска 
гранка, во спогодба со сојузниот секретар за фи-
нансии." 

Член 15 
Членот 58 се брише. 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р 
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Член 16 
По членот 59 се додава нов член 59а, кој гласи: 
„Стопанските организации можат од средства-

та на фондот на заедничката потрошувачка да им 
дават на своите работници кредити за станбена из-
градба или за купување станови од стопански ор-
ганизации. 

Условите за давање на кредитите од ставот 1 
на овој член се определуваат со статутот или со 
друг општ акт на стопанската организација." 

Член 17 
Во членот 66 став 1 на крајот точката се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите: ,,освен ако 
за покривање на таа загуба не добила посебен са-
национен кредит." 

Член 18 
Во членот 67 став 1 по зборовите: „резервен 

фонд" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„од посебен санационен кредит за покривање на 
таа загуба". 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Отплатата на кредитот за покривање на за-

губата од ставот 1 на овој член стопанската орга-
низација ја врши од делот на доходот издвоен за 
фондовите, пред распределбата на одделни фондо-
ви." 

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5. 

Член 19 
Во членот 71 став 2 по зборот: „монтажа'' за-

пирката и зборовите: „ако Сојузниот извршен со-
вет не пропише поинаку" се бришат. 

Член 20 
Во членот 78 ставот 4 се брише. 
Досегашниот став 5 станува став 4. 

Член 21 
Во членот 82 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој 

член, ако новооснована стопанска организација от-
почне со работа и пред запишувањето на нејзиното 
конституирање во регистарот на стопанските орга-
низации односно ако започне да употребува одделни 
основни средства, таа е должна на тие основни сред-
ства да пресметува и да уплатува амортизација од 
првиот ден на наредниот месец од денот на поче-
токот на нивното употребување." 

Член 22 
Во членот 86 став 1 по зборовите: „изминатиот 

месец" точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „ако со посебен сојузен закон не е оп-
ределено поинаку". 

Член 23 
Во членот 89 ставот 4 се менува и гласи" 
„Средствата на амортизацијата можат да се ко-

ристат за заеднички вложувања во смисла на чле-
нот 43 од овој закон.". 

Во ставот 5 на крајот точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „ако со посебен со-
јузен закон не е определено поинаку.". 

Член 24 
Во членот 90 став 2 зборовите: „со посебни про-

писи на Сојузниот извршен совет" се заменуваат со 
зборовите: „со посебен сојузен закон". 

Член 25 
Во членот 95 ставот 3 се брише. 

Член 26 
Во членот 101 став 1 зборовите: „ако продаж-

бата на тие предмети по пат на јавно наддавање не 
успеала" се бришат. 

Член 27 
Во членот 102 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Стопанската организација може без надоместок 

да пренесе врз училиштата свои производи со цел 
за спремање на нивните работилници, лаборатории 
и сл." 

Член 28 
Во членот 104 ставот 2 се менува и гласи: 
„По исклучок, стопанската организација може 

од основните средства и од средствата на заеднич-
ката потрошувачка да им продаде на граѓански 
правни лица и на граѓани предмети од помало сто-
панско значење или од помала вредност." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Поблиски прописи за предметите што сочину-

ваат основни средства и средства на заедничката 
потрошувачка што стопанските организации можат 
да им ги продадат на граѓански правни лица и на 
граѓани донесува сојузниот секретар за финансии." 

Член 29 
Во членот 105 ставот 5 се менува и гласи: 
„Стопанската организација може определени 

предмети што сочинуваат основни средства кои се 
од помало стопанско значење или од помала вред-
ност или кои не може рационално да ги користи да 
им дава во закуп на граѓани и граѓански правни 
лица." 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Сојузниот секретар за финансии ќе донесе по-

блиски прописи за давањето во закуп на предме-
ти од ставот 5 на овој член на граѓани и граѓански 
правни лица.14 

Член 30 
Во членот 110 став 1 точка 2 зборовите: „или 

без тоа" се бришат. 
Ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 2 до 4. 

Член 31 
Во членот 113 по зборот: „може" се става за-

пирка и по тоа се додаваат зборовите: „согласно со 
начелата содржани во одредб-ите од оваа глава,". 

Член 32 
Чл. 118 до 124 се бришат. 

Член 33 
Чл. 127 и 128 се бришат. 

Член 34 
Во членот 130 ставот 2 се менува и гласи: 
„Средствата од точката 1 став 1 на овој член 

се приход на федерацијата ко-и како заеднички сред-
ства на општествената репродукција се внесуваат во 
кредитниот фонд на банката според посебен сојузен 
закон, а средствата од точ. 2 и 3 им припаѓаат на 
банките што го дале кредитот." 

Член 35 
Во членот 134 зборовите: „Сојузниот извршен 

совет" се заменуваат со зборовите: „Сојузниот се-
кретар за финансии". 

Член 36 
Во членот 135 ст. 2, 3 и 5 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува нов став 2. 

Член 37 
Членот 136 се брише. 
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Член 38 
Членот 138 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за пресметувањето и уп-

латувањето на средствата на амортизацијата доне-
сува сојузниот секретар за финансии.". 

Член 39 
Членот 139 се брише. 

Член 40 
Во сите одредби на законот зборовите: „Сојуз-

ната народна скупштина" се заменуваат со зборо-
вите: „Сојузната скупштина", зборовите: „сојузен 
Државен секретаријат за работите на финансиите" 
— со зборовите' „сојузен секретар за финансии", 
зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за индустрија" — со зборовите: ,,сојузен секре-
тар за индустрија и трговија", зборовите: ,,Секретари-
јат на СОЈУЗНИОТ извршен совет за сообраќа1 и врски" 
- со зборовите: „сојузен секретар за сообраќај и вр-
ски", зборовите: „сојузен Државен секретаријат 
за надворешна трговија" — со зборовите: „сојузен 
секретар за надворешна трговија", зборовите: „во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите и со сојузните органи на 
управата надлежни за соодветната гранка на сто-
панството" — со зборовите: „во спогодба со сојузни-
от секретар за финансии и со старешините на сојуз-
ните органи на управата надлежни за соодветната 
гранка на стопанството", зборовите: „секретаријат 
на Сојузниот извршен совет односно секретаријат 
на републичкиот извршен совет" — со зборовите: 
„сојузен секретар односно републички секретар", 
зборовите: „општински народен одбор" — со зборо-
вите „општинско собрание", зборовите: „органот на 
управата на општинскиот народен одбор" — со збо-
ровите: „општинскиот орган на управата", зборови-
те' „општински собор на производителите" — со 
зборовите: „општинско собрание", зборовите: „со-
бор на производителите на повисоката политичко-
територијална единица" — со зборовите: „собранието 
на пошироката општествено-политичка заедница", 
зборовите: „совет надлежен за работите на финан-
сиите на околискиот гашо ден одбор" — со зборовите: 
„околиско собрание", зборовите: „општински и око-
лиски народен одбор" - со зборовите: „општинско 
и околиско собрание", зборовите: „општински на-
роден одбор или негов совет" — со зборовите: „оп-
штинско собрание", зборот: „банка" — со зборови-
те' „Службата на општественото книговодство", 
зборот: „правилник" — со зборовите: „општ акт", 
зборот: „правила" — со зборот: ,.статут", зборот: 
„заем" — со зборот: „кредит" и зборовите: „чист 
приход" — со зборот: „доход", во соодветно чле-
нување. 

Член 41 
По исклучок од одредбата на членот 6 од овој 

закон, стопанските организацции кои според посе-
бен сојузен закон плаќаат придонес од доходот го 
распоредуваат доходот намален за износот на тој 
придонес (чист приход). 

Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Уредбата за заедничкото вложување на ос-

новни и обртни средства на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/58 и 13/61); 

2) Одлуката за височината на средствата на фон-
довите што стопанските организации можат да ги 
вложуваат во општествените инвестициони фондо-
ви („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/58 и 13/61); 

3) Одлуката за употреба на чистиот приход за 
обртн,и средства („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/62). 

Член 43 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за средствата на стопанските ор-
ганизации. 

Член 44 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

285. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за измени на Законот 
за придонесот од доходот на стопанските органи-
зации, што го усвои Сојузната скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 24 март 1965 
година. 

П Р бр. 239 
26 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за придонесот 
од доходот на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/63 и 4/64) се усогласува 
со Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и во него се вршат измени, кои 
гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за придонесот од доходот на стопар:-

ските организации во членот 2 став 1 зборовите: 
„која се утврдува со одлука на Сојузната народна 
скупштина" се заменуваат со зборовите: „што ја 
утврдува Сојузната скупштина". 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
, Придонесот од доходот и припаѓа на федера-

цијата. 
Средствата остварени со придонесот од доходот 

се употребуваат за намените определени со посе-
бен сојузен закон." 

Член 3 
Во членот 4 став 2 зборовите: „и да врши распо-

делба на доходот остварен" се заменуваат со зборот: 
„остварен". 

Член 4 
Во членот 5 зборовите' „чист приход" се заме-

нуваат со зборовите: „доход намален за износот 
на придонесот од доходот", а зборот' „гарантирани-
те" се заменува со зборот: „минималните". 
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Член 5 
Членот 6 се брише. 

Член 6 
Во членот 7 став 1 зборовите: „Со одлука на Со-

јузната народна скупштина со која се утврдува 
нормата на придонесот од доходот" се заменуваат со 
зборовите: „Со сојз^ен зако-н". 

Во ставот 2 зборот: „одлуката" се заменува со 
зборот: „законот''. 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Со сојузен закон може да се определи стопан-

ските организации од определени дејности, по ис-
клучок од одредбата на членот 3 на ОВОЈ закон, да 
им го плаќаат придонесот од доходот во целина или 
делумно на други општествено-политички заедници, 
како и намената на тие средства." 

Член 7 
Во членот 9 зборовите: „и установите" се бри-

шат. 

Член 8 
Во членот 10 збо-ровите: „работите на финанси-

ите" се заменуваат со зборот: „финансиите". 

Член 9 
Во членот И ставот 2 се брише. 

Член 10 
Во членот 12 став 2 по зборовите: „стручните 

кадри" се додаваат зборовите: „вклучувајќи ја и 
нивната изградба и опремањето и стипендиите". 

Во ставот 4 зборовите: „одлука на Сојузната на-
родна скупштина" се заменуваат со зборовите: „со-
јузен закон". 

Член И 
Во членот 13 став 3 зборовите: „чистиот приход" 

се заменуваат со зборот: „доходот". 

Член 12 
Во членот 16 став 3 зборовите: „(дневници, тро-

шоци за службени патувања и сл.)" се бришат. 

Член 13 
Називот на главата III, чл. 17 до 26, називот на 

главата IV и чл. 27 до 29 се бришат 

Член 14 
Членот 30 се менува и гласи: 
„Ако е со статутот на стопанската организаци-

ја определено за одделни погони доходот посебно 
да се утврдува и распоредува, доходот на тие пого-
ни се утврдува според фактичкото учество на се-
кој погон во остварувањето на доходот на стопан-
ската организација како целина, утврдено соглас-
но со одредбите на чл. 4, 11 и 13 од ОВОЈ закон. 

Од доходот на погонот за кој според ставот 1 
на овој член посебно се утврдува доходот се пок-
риваат пред плаќањето на придонесот од доходот 
евентуално настанатите загуби во други погони на 
истата стопанска организација, ако со сојузен з-акон 
не е определено поинаку. 

Во случајот од ставот 2 на овој член, и во слу-
чај на посебно утврдување на вкупниот приход и 
доход по дејности, вредноста на производите и ус-
лугите, што погоните од ставот 1 на овој член или 
дејностите од членот 4 став 2 на овој закон им ги 
испорачуваат односно им ги вршат на други погони 
или други дејности на истата стопанска организа-
ција, се пресметува по це-ните пропишани од стра-
на на надлежниот орган, а ако се во прашање про-
изводи и услзти што се ставени под контрола на 
цените — по цените што се признаени според про-
писите за општествената контрола на цените, а за 
другите производи и услуги — по пазарните цени. 

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член се приме-
нуваат и на другите работни единици на стопанска-
та организација, ако е со статутот ма стопанската 
организација, во согласност со сојузен закон, опре-
делено тие единици посебно да го утврдуваат и да 
го распоредуваат доходот." 

Член 15 
Членот 36 се менува и гласи: 
„До донесувањето на сојузен закон со кој ќе се 

регулира распределбата на вкупниот приход на сто-
панските организации од определени дејности, рас-
пределбата на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации што вршат изнајмување, промет и при-
кажување на филмови ќе се врши според следните 
основи: 

1) стопанските организации што вршат изнај-
мување и промет на филмови плаќаат од вкупниот 
приход пред распределбата на доходот посебен при-
донес од надоместокот за изнајмените увезени фил-
мови по стопа од 10%. Средствата на овој придонес 
служат, и тоа: 70% за давање регрес на произво-
дителите на филмови, а 30% за доделување награ-
ди односно за покривање дел трошоци на производ-
ството на производителите на филмови за оства-
рениот квалитет и за значајни уметнички, идејни и 
технички достигања во производството на филмови; 

2) придонесот од доходот остварен со вршење на 
дејностите изнајмување и промет на филмови сто-
панските организации го уплатуваат на посебна сме-
тка ка ј банката. Овие средства служат за проши-
рување и модернизирање на постојните и за изград-
ив на нови кина; 

3) стопанските организации што вршат прика-
жување на филмови од вкупниот приход пред ра-
спределбата на доходот плаќаат придонес од проме-
тот остварен со продажба на кино-балети (придонес 
од прометот на филмови) по стопата што ја опре-
делува републиката, Овој придонес е при-од на 

^републиката и може да се употреби само за 
подобрување на условите за производство и прика-
жување на филмови, како и за помагање на тие 
дејности, според прописите на републиката." 

Член 16 
По членот 36 се додава нов член 36а, кој гласи: 
„Организациите на ученици и студенти што вр-

шат стопански дејности се ослободуваат од плаќа-
ње на придонесот од доходот и другите придонес^ 
што ги плаќаат стопанските организации, како и од 
плаќање интерес на деловниот фонд. Од личните 
доходи на членовите на тие организации не се пла-
ќаат придонесот од личниот доход од работен однос 
и придонесот за социјално осигурување, како и 
други придонеси што се плаќаат на средствата упо-
требени за лични доходи." 

Член 17 
Членот 37 се брише. 

Член 18 
Членот 38 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за спроведување на одред-

бите на чл. 36 и 36а од овој закон донесува Сојуз-
ниот извршен совет. 

Поблиски прописи за материјалните и другите 
трошоци на работењето на стопанските организа-
ции, во смисла на овој закон, донесува сојузниот 
секретар за финансии." 

Член 19 
Во членот 12 став 1, членот 16 ст. 3 и 4 и чле-

нот 34 зборовите: „сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите" се заменуваат со збо-
ровите' „сојузниот секретар за финансии". 
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Член 20 
Во Законот за измена на Законот за придонесот 

од доходот на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/62) членот 2 се брише. 

Член 21 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

286. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка I од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗА-

ЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, 
ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за организацијата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор од 24 март 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 24 март 1965 година. 

П. Р. бр. 240 
26 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата на членот 8 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Законот за ор-
ганизацијата на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/60 и 
16/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64) се усо-
гласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и во него се вршат измени 
и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПО-

ШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

Член 1 
Во Законот за организацијата на Југословен-

ските пошти, телеграфи и телефони по членот 2 
се додаваат два нови члена, кои гласат: 

„Член 2а 
Основните принципи и услови за организација 

на поштенската, телеграфската и телефонската 
мрежа (птт мрежа) и развојот на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај (птт сообра-
ќај) се утврдуваат со Генералниот плон за изградба 
на мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај (Генерален п ш на птт мре-
жа) во согласност со општиот развој и со потребите 
на земјата. 

Генералниот план на птт мрежа, како и мер-
ките за извршување на ТОЈ плач, ги до,несува За-
едницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони (Заедница на ЈПТТ). 

Птт претпријатија се должни птт мрежа на 
своите подрачја да ја изградуваат, реконструираат 
и прошируваат во согласност со Генералниот план 
на птт мрежа. 

Член 26 
Птт претпријатија се должни да обезбедат пра-

вилно и уредно функционирање на птт сообраќај 
на своето подрачје, во согласност со одредбите од 
ОВОЈ закон, меѓународните спогодби и општите акти 
на Заедницата на ЈПТТ, што се донесени врз основа 
на закон." 

Член 2 
Во членот 3 став 1 зборовите: „врз основа и во 

рамките на Генералниот план за изградба на мре-
жата на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај" се заменуваат со зборовите: „во 
согласност со Генералниот план на птт мрежа". 

Ставот 2 се брише. 

Член 3 
Чл. 4 до 9 се бришат, 

Член 4 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Птт претпријатија задолжително се здружу-

ваат во Заедницата на ЈПТТ." 

Член 5 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Заедницата на ЈПТТ се грижи за унапредува-

њето на птт сообраќај, обезбедувањето на потребни 
услови за правилно и уредно функционирање на 
ОВОЈ сообраќај, усогласувањето на процесот на ра-
ботата, вршењето на работите од заеднички интерес 
по овластување од птт претпријатија и други ра-
ботни организацции здружени во Заедницата на 
ЈПТТ, како и други работи определени со ОВОЈ закон 
и со други сојузни прописи." 

Член 6 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Заедницата на ЈПТТ Ја управуваат претстав-

ници на птт претпријатија и на други работни 
организации здружени во заедницата на ЈПТТ." 

Член 7 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Заедницата на ЈПТТ е правно лице. 
Заедницата на ЈПТТ има свој статут. 
Заедницата на ЈПТТ е должна својот статут, 

пред конечното усвојување, да и го поднесе на Со-
јузната скупштина на разгледување." 

Член 8 
Членот 16 се брише. 

Член 9 
Во членот 18 став 1 запирката и зборовите: 

„заедниците на птт претпријатија" се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: „во заедници на птт 

про. Ј-х.^а и ' се бришат. 

Член 10 
Во членот 20 ст. 1 до 3 запирката и зборовите: 

„заедниците на птт претпријатија" се бришат. 

Член И 
Во членот 21 став 2 зборовите: „во заедници на 

птт претпријатија и" се бришат. 

Член 12 
По членот 21 се додава нов член 21а, кој гласи: 
„Птт претпоијатиЈа се должни да организираат 

и вршат посто јна контрола дали поштенско-т?ле-
граГ.остго-телсфонскитс работници (птт работници) 
ги вршат работите на начинот определен со про-

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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писите и општите акти со кои се уредува и обез-
бедува правилното и уредното функционирање на 
птт сообраќај и дали телеграфско-телефонските 
капацитети (тт капацитети) се во таква состојба 
што да може тт сообраќај несмеќавано и уредно да 
се одвива (внатрешна контрола), 

Собранието на Заедницата на ЈПТТ ќе ги опре-
дели основите за организацијата и начинот на вр-
шењето на внатрешната контрола на птт сообраќај " 

Член 13 
Членот 22 се менува и гласи' 
„Надзор во поглед на придржувањето кон од-

редбите од овој закон, другите прописи и меѓуна-
родните договори што се однесуваат на птт сообра-
ќај, како и во поглед на придржувањето кон от-
редбите на општите акти на Заедницата на ЈПТТ, 
што се донесени врз основа на закон, вршат орга-
ните на управата надлежни за работите на инспек-
цијата на птт сообраќај, 

Работите на инспекцијата на птт сообраќај што 
се однесуваат на вршењето на птт сообраќај помеѓу 
две или повеќе републики, се работи од интерес 
за целата земја " 

Член 14 
Членот 23 се менува и гласи' 
„Надзор во поглед на придржувањето кон за-

коните и другите прописи како и кон општите 
акти на птт организација што се однесуваат на 
вршењето на птт услуги, во поглед на цените на 
тие услуги и нивното пресметување на корисниците 
на птт услуги, работното време и начинот на вр-
шење на работите на работните места на кои се 
работи со непосредни корисници на птт услуги, 
вршат органите на управата надлежни за работите 
на инспекцијата определени со закон на републи-
ката. 

Органите на инспекцијата од ставот 1 на овој 
член вршат надзор и во поглед на извршувањето 
на законите и прописите од областа на стоковниот 
промет, ако птт претпријатија вршат работи од таа 
област." 

Член 15 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Птт претпријатија ги основаат општинските 

собранија, Заедницата на ЈПТТ и постојните птт 
претпријатија." 

Член 16 
Членот 25 се брише. 

Член 17 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Птт претпријатие ги основа, укинува и сое-

динува работните единици во свој состав, според 
постапката утврдена со статутот и според својата 
програма за развој на птт сообраќај, по претходно 
прибавено мислење од општествено-политичката 
заедница на чија територија се наоѓа седиштето на 
работната единица што се основа, укинува или 
соединува." 

Член 18 
Во членот 27 ставот 2 се менува и гласи: 
„Меѓусебните права и обврски на органите и 

организациите од ставот 1 на овој член и птт прет-
пријатие се уредуваат со договор." 

Член 19 
Чл. 28 и 29 се бришат 

Член 20 
Членот 30 се менува и гласи: 
„Птт претпријатија го организираат и вршат 

пренесувањето на поштенски пратки и телеграфски 
и телефонски соопштенија според одредбите од 
овој закон, прописите донесени врз основа на овој 
закон и одредбите од Заедницата на ЈПТТ со кои 
се регулира птт сообраќај, врз основа на општиот 

ред за превоз на поштенски пратки и меѓународ-
ните договори од областа на птт сообраќај." 

Член 21 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Општите акти за организацијата и вршењето 

на птт сообраќај и за правилното и уредното функ-
ционирање на ТОЈ сообраќај, како и техничките 
прописи во областа на птт сообраќај, ги донесува 
Заедницата на ЈПТТ," 

Член 22 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Птт претпријатие е должно да го определи ра-

ботното време и начинот на вршењето на работите 
на работните места на кои се работи непосредно со 
корисниците на птт услуги, според месните потреби 
на подрачјето на работната единица и во согласност 
со одредбите од прописите и општите акти на птт 
организации со кои се уредува правилното и уред-
ното функционирање на птт сообраќај." 

Член 23 
Чл. 36 и 37 се бришат. 

Член 24 
Во членот 38 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Птт претпријатие може непосредно, врз основа 

на договор, да пренесе врз други птт претпријатија 
без надоместок, предмети што сочинуваат негови 
основни средства ' 

Во досегашниот став 1, кој станува став 2, 
зборовите: „и нивните основни единици и погони" 
се бришат, а зборовите: „заедницата на птт прет-
пријатија" се заменуваат со зборовите: „Заедницата 
на ЈПТТ". 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „и нивните основни единици" се бришат. 

Досегашниот став 3 станува став 4 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Договорот склучен противно на одредбите од 

ставот 2 на овој член и прописот донесен врз основа 
на ставот 4 од ОВОЈ член, е ништовен." 

Член 25 
Чл. 39 до 42 и 45 до 47 се бришат. 

Член 26 
Во членот 48 ставот 4 се менува и гласи: 
„Меѓусебните права и обврски на органите и 

организациите од ст. 2 и 3 на овој член и птт прет-
пријатие се уредуваат со договор." 

Член 27 
Чл. 49 и 50 се бришат. 

Член 28 
Членот 51 се менува и гласи: 
„За неизвршување на одредбите од членот 31 а 

и другите одредби од овој закон и од прописите 
донесени врз основа на овој закон, и на општите 
акти на Заедницата на ЈПТТ што се однесуваат на 
организацијата и вршењето на птт сообраќају и тех-
ничките одредби од областа на птт сообраќај, птт 
претпријатие му плаќа надоместок на птт претпри-
јатие што е оштетено со тоа." 

Член 29 
Членот 52 се менува и гласи: 
„Меѓусебните односи на птт претпријатија, како 

и односите помеѓу птт претпријатие и други работни 
организации здружени во Заедницата на ЈПТТ. се 
уредуваат со договор, ако не се уредени со ОВОЈ за-
кон, со статутот на Заедницата на ЈПТТ и со ста-
тутите на птт претпријатија врз основа на закон." 

Член 30 
По членот 52 називот на одделот се менува и 

гласи: 
„3. Именување на директорот" 
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Член 31 
Членот 53 се брише. 

Член 32 
Членот 54 се менува и гласи: 
„За директор на птт претпријатие може да биде 

именувано лице што располага со стручна спрема 
и работно искуство, неопходно за вршење на оваа 
функција. 

Со статутот на птт претпријатие се определува 
со која стручна спрема и со кое работно искуство 
неопходно за вршење на својата ф у н к ц и и мора да 
располага лицето што се именува за директор на 
птт претпријатие." 

Член 33. 
Чл. 55 до 59 и 65 се бришат. 

Член 34 
Членот 66 се менува и гласи: 
„Птт претпријатие има право да користи опре-

делен процент слободни средства од штедните вло-
гови собрани на неговото подрачје за унапредува-
ње на птт сообраќај. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Заед-
ницата на ЈПТТ, ќе го определи процентот и усло-
вите под кои можат да се користат средствата од 
ставот 1 на овој член." 

Член 35 
Насловот на главата IV се менува и гласи: 
„IV. Заедници на ЈПТТ" 
Во оваа глава одделот: „1. Заедници на птт 

претпријатија" и чл. 67 до 81 и насловот на одделот 
2: „2. Заедница на ЈПТТ" се бришат. 

Член 36 
Во членот 82 точката 2 се менува и гласи: 
„2) го утврдува Генералниот план на птт мрежа, 

како и мерките за извршување на тој план;". 
Точ. 3 и 4 се бришат. 
Во досегашната точка 5, која станува точка 3, 

зборовите: „заедниците на птт претпријатија" се 
заменуваат со зборовите: „птт претпријатија". 

Досегашните точ. 6 до И стануваат точ. 4 до 9. 
Досегашната точка 12, која станува точка 10, 

се менува и гласи: 
,ДО) врши пресметување на птт услуги во ме-

ѓународниот сообраќај со странски птт управи од 
името и за сметка на птт претпријатие;". 

Досегашните тон. 13 до 16 стануваат точ. 11 
до 14. 

Член 37 
Членот 83 се менува и гласи: 
„Општиот ред на превозот на поштенски прат-

ки го донесува Заедницата на ЈПТТ врз основа на 
предлози од птт претпријатија и обврските од об-
ласта на меѓународниот поштенски сообраќај." 

Член 38 
Во членот 84 став 1 запирката и зборовите: 

„непосредно или со посредство на заедница на птт 
претпријатија," се бришат, а зборовите: „основни 
единици и погони" се заменуваат со зборовите: „ра-
ботни единици". 

Член 39. 
Членот 86 се менува и гласи: 
„Органи на управувањето на Заедницата на 

ЈПТТ се собрание, управен одбор и генерален 
директор." 

Член 40 
Членот 87 се менува и гласи: 
„Собранието на Заедницата на ЈПТТ го сочи-

нуваат делегати од птт претпгг јатиЈа и од другите 
работни организации здружени во Заедницата на 
ЈПТТ и делегати на работната заедница на Заедни-
цата на ЈПТТ. 

Бројот на делегатите на секое одделно птт прет-
пријатие и на другите работни организации здру-
жени во Заедницата на ЈПТТ, како и на работната 
заедница на Заедницата на Ш Т Т , се определува 
сразмерно со бројот на запослените работници. 

Секое птт претпријатие и друга работна органи-
зација здружена во Заедницата на ЈПТТ и работ-
ната заедница на Заедницата на ЈПТТ мораат да 
бидат застапени во собранието на Заедницата на 
ЈПТТ најмалку со еден делегат. 

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ 
е член на собранието според својата положба. 

Со статутот на Заедницата на ЈПТТ се опреде-
лува вкупниот број на членовите на собранието" 

Член 41 
Членот 88 се менува и гласи: 
„Мандатот на членовите на собранието на За-

едницата на ЈПТТ трае две години. 
Секоја година се избира една половина од вкуп-

ниот број на членовите на собранието на Заедни-
цата на ЈПТТ. 

Едно лице не може да биде избирано за член 
на собранието двапати едноподруго." 

Член 42 
Членот 89 се менува и гласи: 
„Собранието на Заедницата на ЈПТТ решава за 

начелните и други поважни прашања од делокру-
гот на Заедницата на ЈПТТ, а особено: 

1) го донесува статутот на Заедницата на ЈПТТ; 
2) го донесува Генералниот план на птт мрежа, 

како и мерките за извршување на тој план; 
3) донесува општи акти за организирањето и 

вршењето на птт сообраќај и за правилното и уред-
ното функционирање на тој сообраќај иако и тех-
нички прописи во областа на птт сообраќај; 

4) го донесува Општиот ред за превоз на по-
штенски пратки; 

5) ги определува единствените цени за обични 
писма и поштенски картички во внатрешниот со-
обраќај и цените за поштенски, телеграфски и те-
лефонски услуги во меѓународниот сообраќај, како 
и мерилата и начинот на утврдувањето на уделов 
на одделни птт претпријатија во остварениот при-
ход од поштенски, телеграфски и телефонски услу-
ги во меѓународниот сообраќај; 

6) ја донесува номенклатурата на поштенските, 
телеграфските и телефонските услуги, ги опреде-
лува распоните на тежината на поштенските прат-
ки, зоните на оддалеченоста и скалите на осигуру-
вањето за вредносни пратки и услуги во плат-
ниот промет по пошта; 

7) донесува финансиски план и завршна сметка 
на Заедницата на ЈПТТ; 

8) ја определува основицата и стопата за пре-
сметување на придонесот што птт претпријатија (% 
го плаќаат на Заедницата на ЈПТТ, како и начинот 
на плаќањето на тој придонес; 

9) ги избира и ги разрешува членовите на уп-
равниот одбор на Заедницата на ЈПТТ; 

10) донесува деловник за својата работа. 
Со статутот на Заедницата на ЈПТТ се опреде-

луваат и другите работи за кои решава собранието. 
Статутот на Заедницата на ЈПТТ во делот со 

кој се уредуваат самоуправните права на работната 
заедница на Заедницата на ЈПТТ се донесува во 
спогодба со органот на управувањето на работната 
заедница. 

Генералниот план на птт мрежа, иако и мер-
ките за извршување на тој план, се донесува по 
претходно прибавено мислење од органот на упра-
вувањето на птт претпријатие. 

Одлуките на собранието на Заедницата на ЈПТТ 
донесени врз основа на овој закон и други прописи 
се задолжителни за сите птт претпријатија." 

Член 43 
Членот 90 се брише. 
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Член 44 
Членот 92 се менува и гласи: 
„Мандатот на членовите на управниот одбор на 

Заедницата на ЈППТ трае две години. 
Секоја година се избира една половина од вкуп-

ниот број на членовите на управниот одбор на За-
едницата на ЈПТТ." 

Член 45 
Членот 93 се менува и гласи: 
„Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ ги 

врши особено следните работи: 
1) се грижи за спроведувањето на заклучоците 

и насоките на собранието на Заедницата на ЈПТТ; 
2) ги утврдува предлозите на плановите и оп-

штите акти што ги донесува собранието на Заед-
ницата на ЈНТТ; 

3) ги определува работните места на кои ра-
ботниците запослени во Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони се должни да носат службена 
облека, како и бојата и кројот на таа облека; 

4) ги назначува работниците на раководни ра-
ботни места во работната заедница определени со 
статутот на Заедницата на ЈПТТ и ги сменува; 

5) донесува деловник за работата на управниот 
одбор. 

Управниот одбор врши и други работи што му 
се ставени во делокруг со статутот на Заедницата 
на ЈПТТ или со одлука на собранието на Заедни-
цата на ЈПТТ. 

Одлуките на управниот одбор на Заедницата на 
ЈПТТ донесени врз основа на овој закон и други 
прописи се задолжителни за сите птт претприја-
тија." 

Член 46 
Во членот 95 точка 2 зборовите: „политичко-

територијални единици" се заменуваат со зборови-
те: „општествено-политички заедници". 

Точката 5 се брише. 
Досегашните точ 6 до 10 стануваат точ. 5 до 9. 
Точката 11 се брише. 
Досегашната точка 12 станува точка 10. 

Член 47 
Членот 97 се менува и гласи: 
„Ако генералниот директор смета дека општ 

акт како и поединечен акт на управниот одбор на 
Заедницата на ЈПТТ, освен поединечните акти до-
несени во управна постапка и актите по кои за 
одлучување е предвидена надлежност на суд, е во 
спротивност со закон или со пропис донесен врз 
основа на закон, а поединечен акт во спротивност 
со статутот или со друг општ акт на Заедницата на 
ЈПТТ, ќе му обрне внимание за тоа на управниот 
одбор. 

АКО управниот одбор и по обрнатото внимание 
остане при својот акт, генералниот директор е дол-
жен да му предложи на собранието на Заедницата 
на ЈПТТ, на својата прва седница да го запре 
таквиот акт од извршување. 

До донесувањето на актот со кој се решава по 
предлогот за запирање, актот на управниот одбор 
за кој е предложено запирање не може да се из-
вршува." 

Член 48 
Членот 98 се менува и гласи: 
„Ако генералниот директор смета дека општ 

акт како и поединечен акт на собранието на Заед-
ницата на ЈПТТ, освен поединечните акти доне-
сени во управна постапка и актите по кои за одлу-
чување е предвидена надлежност на суд, е во 
спротивност со закон или пропис донесен врз осно-
ва на закон, а поединачен акт во спротивност со 
статутот или со друг општ акт на Заедницата на 
ЈПТТ, ќе му обрне внимание за тоа на собранието. 

Ако собранието и по обрнатото внимание остане 
П Р И СВОЈОТ акт, генералниот директор е должен да 
му предложи на Сојузниот извршен совет таквиот 
акт да го запре од извршување. 

До донесувањето на актот со кој се решава по 
предлогот за запирање, актот на собранието на За-
едницата на ЈПТТ за кој е предложено запирање 
не може да се извршува." 

Член 49 
По членот 98 називот на одделот „В. Заеднички 

одредби" се брише. 

Член 50 
Членот 99 се менува и гласи: 
„Статутот на Заедницата на ЈПТТ ги содржи 

особено: нејзините задачи, внатрешната организа-
ција и работење, составот, начинот на изборот од-
носно именувањето и отповикот односно разрешу-
вањето на нејзините органи на управувањето, 
правата и должностите на органите на управува-
њето и нивните меѓусебни односи, правата и долж-
ностите на работниците запослени во Заедницата 
на ЈПТТ, како и другите одредби предвидени со 
ОВОЈ закон." 

Член 51 
Членот 100 се менува и гласи: 
„Стручните и административните работи на 

Заедницата на ЈПТТ ги врши работната заедница 
на Заедницата на ЈПТТ. 

Правата на работната заедница на Заедницата 
на ЈПТТ се утврдуваат со статутот на Заедницата 
на ЈПТТ во согласност со закон, а организацијата 
и начинот на работењето на оваа работна заедница 
се уредуваат со правилникот на работната заедница 
во согласност со закон и со статутот на Заедницата 
на ЈПТТ. 

Член 52 
Членот 101 се менува и гласи: 
„Средствата на Заедницата на ЈПТТ за покри-

вање на нејзините расходи се формираат од придо-
несите што ги плаќаат птт претпријатија и други 
работни организации здружени во Заедницата на 
ЈПТТ и од други приходи. 

Птт претпријатија и други работни организации 
здружени во Заедницата на ЈПТТ плаќаат придо-
нес од својот вкупен приход пред утврдувањето на 
доходот." 

Член 53 
Во членот 102 став 1 зборовите: „од придонесот 

за заедницата на птт претпријатија односно за Заед-
ницата на ЈПТТ" се заменуваат со зборовите: „за 
Заедницата на ЈПТТ од членот 101 став 1 на овој 
закон", а зборовите: „тие заедници" — со зборовите: 
„Заедницата на ЈПТТ". 

Во ставот 2 зборовите: „на заедница на птт 
претпријатија, односно" се бришат. 

Член 54 
Во членот 103 зборовите: „Заедницата на птт 

претпријатија односно" се бришат. 

Член 55 
Членот 104 се менува и гласи: 
„Односите помеѓу птт претпријатија и други 

работни организации здружени во Заедницата на 
ЈПТТ и Заедницата на ЈПТТ, што не се уредени 
со ОВОЈ закон, се уредуваат со статутот на Заедни-
цата на ЈПТТ, а ако не се уредени со ТОЈ статут се 
уредуваат со договор." 

Член 56 
По називот на главата V, пред членот 105 се 

додава нов член 104а, кој гласи: 
„Птт претпријатија се должни тт линии, покрот-

ки, уреди и објекти да ги одржуваат во таква со-
стојба која осигурува правилен и уреден птт со-
обраќај, за таа цел да вршат постојан надзор и 
повремени прегледи и врз основа на утврдената 
состојба благовремено да ги отстрануваат недоста-
тоците. 
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Поблиски одредби за организацијата и начинот 
на вршење постојан надзор, повремен преглед и 
одржување на тт линии, постројки, уреди и објекти 
донесува Заедницата на ЈПТТ, во согласност со 
сојузниот секретар за сообраќај и врски." 

Член 57 
Во членот 105 ставот 2 се менува и гласи: 
„Птт претпријатие го остварува своето право од 

ставот 1 на овој член врз основа на решението 
што го донесува надлежниот општински орган," 

Во ставот 4 зборовите: „Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски" се 
заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за 
сообраќај и врски", а другите зборови до крајот се 
бришат. 

Член 58 
По членот 105 се додава нов член 105а, кој 

гласи' 
„Органите кои според општите прописи се над-

лежни за издавање одобренија за изградба на ин-
вестициони поштенско-телеграфско-телефонски по-
стројки (птт постројки) и објекти, можат одобре-
нието за изградба да го издадат само ако постои 
потврда од Заедницата на ЈПТТ дека изградбата 
е во согласност со Генералниот план на птт мрежа 
и дека се исполнети условите определени со пропи-
сите за правилното и уредното функционирање на 
птт сообраќај и со техничките прописи во областа 
на тој сообраќај." 

Член 59 
Во членот 108 став 3 зборовите: „Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски 
во согласност со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за индустрија" се заменуваат со збо-
ровите: „сојузниот секретар за сообраќај и врски, 
во согласност со сојузниот секретар за индустрија 
и трговија". 

Член 60 
Во членот 110 став 3 зборовите: „Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски" 
се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар за 
сообраќај и врски". 

Член 61 
Членот 114 се менува и гласи: 
„Во случај на елементарни непогоди и други 

вонредни настани што предизвикуваат прекин на 
птт сообраќај, птт претпријатија се должни да ги 
преземаат сите потребни мерки за воспоставување 
на птт сообраќај во што пократок рок." 

Член 62 
Во членот 115 став 1 зборовите: „советот над-

лежен за работите на сообраќајот и врските на оној 
општински народен одбор на чие подрачје дошло 
до прекин на сообраќајот е должен" се заменуваат 
со зборовите: „собранието на општината на ЧИЈ а 
територија дошло до прекин на сообраќајот е дол-
жен." 

Член 63 
Во членот 116 ставот 3 се брише 
Досегашниот став 4 станува став 3 

Член 64 
Членот 117 се брише. 

Член 65 
Називот на главата VI и чл. 118 до 130 се ме-

нуваат и гласат. 

„VI. Инспекција на птт сообраќај 

Член 118 
Надзор над спроведувањето на законите и дру-

гите прописи -во областа на птт сообраќај вршат 
органите на управата надлежни за работите на ин-

спекцијата на птт сообраќај определени со репуб-
лички закон 

Организацијата и работата на органите на 
управата надлежни за работите на инспекцијата 
на птт саобраќај во републиката се утврдуваат со 
републички прописи. 

Член 119 
СОЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за ра-

ботите на инспекцијата на птт сообраќај се грижи 
за правилното организирање, вршење и унапреду-
вање на службата на инспекцијата на птт сообра-
ќ а ј во работите од исклучивите права и должно-
сти на федерацијата и работите од интерес за це-
лата земЈа. 

Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на инспекцијата на птт сообраќај има право 
на органите на управата надлежни за работите на 
инспекцијата на птт сообраќај во републиката да 
им издава задолжителни инструкции во поглед на 
вршењето на инспекциските работи, што се одне-
суваат на меѓународниот птт сообраќај и на птт 
сообраќај помеѓу две или повеќе републики. 

Член 120 
Ако органот на управата надлежен за работите 

на инспекцијата на птт сообраќај не изврши не-
која од работите од својата надлежност, таа работа 
може да ја изврши органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на птт сообраќај од по-
широката општествено-политичка заедница на то-
вар на органот на управата што бил должен да ја 
изврши таа работа. 

Член 121 
Работите од делокругот на органите на упра-

вата надлежни за работите на инспекцијата на птт 
сообраќај ги вршат инспекторите на птт сообраќај. 

Инспекторите на птт сообраќај ги вршат рабо-
тите на инспекцијата на птт сообраќај самостојно, 
донесуваат решенија и преземаат други мерки 
предвидени со ОВОЈ закон и со прописи донесени 
врз основа на него. 

Член 122 
За извршување определени инспекциски рабо-

ти можат да се определат и други соодветни струч-
њаци во органот на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата на птт сообраќај. 

Ако за извршувањето на определена инспек-
циска работа или други технички работи во врска 
со инспекцијата е потребна посебна стручност, ор-
ганот на управата надлежен за работите на ин-
спекцијата на птт сообраќај може за извршување 
на тие работи да овласти соодветен стручњак од 
друг орган или организација. 

Лицата од ст. 1 и 2 на овој член во вршењето 
на доверените работи ги имаат правата и должно-
стите на инспектор на птт сообраќај. 

Член 123 
За инспектор на птт сообраќај може да биде 

назначено лице што има пропишана стручна спре-
ма и што ги исполнува посебните услови за тоа 
работно место. 

СОЈУЗНИОТ секретар за сообраќај и врски ќе 
ја пропише стручната спрема и посебните услови 
за сојузните инспектори на птт сообраќај. 

Член 124 
Инспектор на птт сообраќај може да врши пре-

гледи и без претходно јавување, но е должен за 
своето присуство да го извести одговорниот рако-
водител на птт претпријатие односно на работната 
или друга организација или на друго празно лице 
во кои врши преглед, 

Инспекција може да се врши во секоја доба 
за време на работата на птт претпријатие односно 
на работната или друга организација или друго 
правно лице во кои се врши преглед. 
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Птт претпријатија , работните или други ор-
ганизации, други правни лица, органите на упра-
вата и граѓаните се должни да им го овозможат 
вршењето на инспекцијата и да им даваат на ин-
спекторите на птт сообраќај потребни известувања. 

Работните или други организации, другите 
правни лица и органите на управата од ставот 3 
на овој член се должни на инспекторите на птт со-
обраќај да им дозволат разгледување на технич-
ката и друга документација во вршењето на ин -
спекцијата. 

Член 125 
Во вршењето на инспекцијата на птт сообра-

ќај, инспекторот на птт сообраќај проверува осо-
бено: 

1) дали изградбата или проширувањето на т т 
мрежа се врши во согласност со Генералниот план 
на птт мрежа и според задолжителните југосло-
венски стандарди, како и стандардите, типовите и 
системите определени од Заедницата на ЈПТТ; 

2) дали тт линии и уреди се одржуваат во 
состојба која обезбедува уреден и несмеќаван со-
обраќај ; 

3) дали електричните ПОСТРОЈКИ за пренос, рас-
пределба и користење на електрична енергија на 
местата на крстосување, доближување и паралелно 
водење со тт линии се изведуваат, одржуваат и 
користат така што да не Ја попречуваат правил-
ната работа на птт сообраќај и да не го доведуваат 
во опасност животот и здравјето на работниците 
на птт претпријатие и корисниците на птт по-
стројки; 

4) дали корисниците односно сопствениците на 
електрични апарати и други уреди и инсталации 
кои со својата работа можат да му предизвикаат 
пречки на Јавниот птт сообраќај, ги користат овие 
и одржуваат така што нивната работа да не му 
предизвикува пречки на јавниот тт сообраќај; 

5) дали птт сообраќај се врши според основ-
ните одредби за организацијата и правилното и 
уредното функционирање на птт сообраќај и дали 
пренесувањето на поштенски пратки се врши во 
согласност со Општиот ред за превоз на поштен-
ски пратки; 

6) дали меѓународниот птт сообраќај се врши 
според одредбите од меѓународните договори од 
областа на птт сообраќај. 

Член 126 
Инспекторот на птт сообраќај е овластен: 
1) привремено да ги запре работите ако не се 

вршат во согласност со Генералниот план на птт 
мрежа и да побара од органот на управата што го 
издал одобрението за изградба да ја провери тех-
ничката документација и да ги определи мерките 
за усогласување на работите со Генералниот план 
на птт мрежа; 

2) да нареди отстранување на недостатоците 
ако при изградбата односно поставањето на птт по-
стројки неправилно се применуваат техничките 
прописи во областа на птт сообраќај, југословен-
ските стандарди или стандардите, типовите и си-
стемите определени од Заедницата на ЈПТТ; 

3) да нареди отстранување на недостатоците на 
птт постројки што го попречуваат правилното и 
уредното функционирање на птт сообраќајот или 
го загрозуваат здравјето или животот на луѓето, 
а по потреба да ги определи и мерките што мораат 
да се преземат; 

4) да нареди да се отстранат неправилностите 
и недостатоците во правилното и уредното функ-
ционирање на птт сообраќај и пренесувањето на 
поштенски пратки да се усогласи со Општиот ред 
на превозот на поштенски пратки; 

5) да нареди отстранување на недостатоците на 
електричните постројки за пренесување, распре-
делба или користење на електрична енергија што 
би можеле да ја попречуваат правилната работа 
на птт постројка и да ги запре работите на елек-
тричните постројки ако би можеле тие да го до-

ведат во опасност животат или здравјето на ра-
ботникот на птт претпријатие или корисникот на 
птт постројка; 

6) да нареди отстранување на недостатоците на 
електричните апарати, уреди и инсталации што би 
можеле да предизвикаат смеќавање во јавниот птт 
сообраќај. 

Член 127 
По извршениот преглед, инспекторот на птт 

сообраќај е должен за најдената состојба, утвр-
дените недостатоци и преземените мерки да му 
поднесе без одлагање извештај на органот на 
управувањето на организацијата во која го вршел 
прегледот. 

Органот на управувањето на организацијата е 
должен на својата прва седница да го разгледа 
ОВОЈ извештај и за донесениот заклучок да го из-
вести органот на инспекцијата на птт сообраќај. 

Член 128 
По жалбата против решението на инспектор на 

птт сообраќај донесено во работите на инспекци-
јата на меѓународниот птт сообраќај и птт сообра-
ќ а ј помеѓу две или повеќе републики, решава во 
втор степен сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на птт сообраќај. 

Член 129 
АКО инспекторот на птт сообраќај во врше-

њето на инспекцијата најде дека со повредата на 
прописот е сторен прекршок, стопански престап 
или кривично дело, тој е должен да поднесе вед-
наш барање за поведување прекршочна постапка, 
односно пријава до Јавниот обвинител за поведу-
вање постапка поради стопански престап односно 
кривично дело. 

Органот на кој му е поднесено барање за по-
ведување прекршочна постапка односно органот 
на КОЈ му е поднесена пријава за поведување по-
стапка поради стопански престап или кривично 
дело, е должен за резултатот на постапката да го 
извести органот на управата надлежен за работите 
на инспекцијата на птт сообраќај чиј инспектор го 
поднесол барањето. 

Против решението за прекршок жалба може 
да изјави органот на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата на птт сообраќај чиј инспек-
тор го поднесел барањето за поведување на прекр-
шочната постапка. 

Член 130 
При вршењето на инспекцијата инспекторите 

на птт сообраќај мораат да имаат посебна легити-
мација, а другите стручњаци што вршат инспек-
циски работи според одредбите од членот 122 на 
ОВОЈ закон — посебно овластување. 

Легитимацијата и овластувањето од ставот 1 
на овој член ги издава старешината на органот на 
управата надлежен за работите на инспекцијата 
на птт сообраќај во чие име инспекторите односно 
определените стручњаци вршат инспекциски ра-
боти. 

Образецот на легитимацијата на инспектор на 
птт сообраќај го пропишува сојузниот секретар за 
сообраќај и врски." 

Член 66 
Членот 131 се брише. 

Член 67 
Во членот 132 став 1 зборовите: „Секретарија-

тот на Сојузниот извршен совет" се заменуваат со 
зборовите: „ С О Ј У З Н И О Т секретаријат". 

Во ставот 2 зборовите: „сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите" се замену-
ваат со зборовите: „ С а д н и о т секретаријат за фи-
нансии". 

Ст 3 и 4 се бришат. 
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Член 68 
Членот 133 се менува и гласи: 
„Ако Сојузниот секретаријат за сообраќај и 

врски утврди дека општ акт како и поединечен акт 
на органот на управувањето на Заедницата на 
ЈПТТ, освен поединечните акти донесени во управ-
на постапка и актите по кои за одлучување е 
предвидена надлежност на суд, е во спротивност 
со закон или со пропис донесен врз основа на за-
кон, а поединечен акт во спротивност со статутот 
или со друг општ акт на Заедницата на ЈПТТ, тој 
е должен за тоа да го извести Сојузниот извршен 
совет и да му предложи да го запре тој акт. 

До донесувањето на актот со кој се решава по 
предлогот за запирање, актот на органот на упра-
вувањето на Заедницата на ЈПТТ за кој е предло-
жено запирање не може да се извршува." 

Член 69 
Чл. 134 и 135 се бришат. 

Член 70 
Членот 136 се менува и гласи: 
„Сојузниот извршен совет во вршењето на над-

зор има право и должност да го запре извршува-
њето на општ акт како и на поединечен акт на 
органот на управувањето на Заедницата на ЈПТТ, 
освен поединечните акти донесени во управна по-
стапка и актите по кои за одлучување е предви-
дена надлежност на суд, ако е во спротивонст со 
закон или со пропис донесен врз основа на закон, 
а поединечен акт во спротивност со статутот или 
со друг општ акт на Заедницата на ЈПТТ. 

Сојузниот извршен совет е должен, во рок од 
30 дена од денот на донесувањето на решението за 
запирање на општиот акт како и на поединечниот 
акт на органот на управувањето на Заедницата на 
ЈПТТ, да поведе постапка за оценување на устав-
носта односно законитоста на тој акт ка ј Уставниот 
суд на Југославија. 

Ако Сојузниот извршен совет" не поведе по-
стапка за оценување на уставноста односно зако-
нитоста на тој акт, во рокот од ставот 2 на овој 
член, актот на органот на управувањето на Заед-
ницата на ЈПТТ останува во сила." 

Член 71 
Чл. 137 и 138 се бришат. 

Член 17 
Во членот 139 став 1 зборот: „народна" се 

брише. 
Во ставот 2 зборовите: „Републичкото народно 

собрание односно народното собрание на автоном-
ната единица" се заменуваат со зборовите: „ре-
публичкото собрание", а зборовите: „народната ре-
публика односно на подрачјето на автономната 
единица" - со зборот: „републиката". 

Во ставот 3 зборовите: „Околискиот и општин-
скиот народен одбор" се заменуваат со зборовите: 
„Околиското и општинското собрание". 

Член 73 
Членот 140 и одделот 3 со членот 141 се бришат 

Член 74 
Членот 142 се менува и гласи: 
„Птт претпријатие ќе се казни за стопански 

престап: 
а) Со парична казна до 10,000.000 динари: 
1) ако изградбата и проширувањето на птт 

мрежа на своето подрачје не ги врши во согласност 
со Генералниот план на птт мрежа (член 2а став 3); 

2) ако им го попречи или оневозможи користе-
њето на своите капацитети на други птт претпри-
јатија за вршење телеграфски и телефонски услуги 
(член 31 а став 1); 

3) ако во птт мрежа вградува птт постројки 
или опрема противно на југословенските или ин-

терните стандарди, определените типови и усвое-
ните системи (член 82 точ. 11 и 13). 

б) Со парична казна до 5,000.000 динари: 
1) ако не организира или не го врши пренесу-

вањето на поштенски пратки и телеграфски и те-
лефонски соопштенија според одредбите за орга-
низирањето и вршењето на птт сообраќај и Оп-
штиот ред на превозот на поштенски пратки (чл. 
30, 31 и 31а став 2); 

2) ако не се придржува кон пропишаните тех-
нички одредби за одржувањето на птт постројки, 
како и за другите технички одредби во областа на 
птт сообраќај (чл. 31 и 104а). 

в) Со парична казна до 2,000.000 динари: 
1) ако определени предмети што сочинуваат 

основни средства расходува или стави во промет 
вон Заедницата на ЈПТТ или им ги даде во закуп 
на правни лица или на поединци противно на од-
редбите од членот 38 на овој закон; 

2) ако во случај на вонредни настани, несреќи 
или дејство на виша сила, противно на членот 84 
од овој закон, а заради воспоставување птт сообра-
ќај , не му даде на друго птт претпријатие на при-
времена употреба при соодветен надоместок или 
во закуп, определени предмети што сочинуваат 
основни средства. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 100.000 динари и одго-
ворното лице во птт претпријатие." 

Член 75 
По членот 142 се додава нов член 142а, кој 

гласи: 
„Птт претпријатие или друго правно лице ќе 

се казни за прекршок со парична казна до 300.000 
динари: 

1) ако не донесе општ акт за начинот и усло-
вите за вршење на работите на работните места 
на кои се работи непосредно со корисници на птт 
услуги, или не се придржува кон одредбите од тој 
акт при вршење на птт услуги (член 32); 

2) ако на инспектор на птт сообраќај му по-
пречи или го спречи во вршењето на инспекцијата 
или не му ги даде потребните податоци или изве-
стувања (член 124 ст. 3 и 4); 

3) ако по решение на инспектор на птт сообра-
ќ а ј не постапи во определениот рок или не ја из-
врши инспекторовата наредба (член 126). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 50.000 ди-
нари и одговорното лице во птт претпријатие или 
во друго правно лице." 

Член 76 
Во членот 143 на крајот на точката 9 точката 

се заменува со точка и запирка и по тоа се дода-
ваат две нови точки, кои гласат: 

„10) граѓанин што ќе попречи или спречи ин-
спектор на птт сообраќај во вршењето на инспек-
цијата (член 124 став 3); 

11) граѓанин, ако не постапи по решение од 
инспекторот на птт сообраќај или не ја изврши 
инспекторовата наредба (член 126 точка 4)." 

Член 77 
Чл. 144 до 151 и 152 став 2 се бришат. 

Член 78 
Во членот 27 став 1, членот 35 став 1, членот 

48 став 1 и членот 113 зборовите: „народни одбори" 
и „општински народни одбори" се заменуваат со 
зборовите: „општински собранија" во соодветно 
членување. 

Во членот 27 став 1 и членот 34 став 2 зборот: 
„извршни" се заменува со зборот: „работни" во 
соодветно членување. 

Во членот 82 точка 14 и членот 95 точ. 1 и 10 
зборот: „правила" се заменува со зборот: „статут" 
во соодветно членување. 

Во членот 96 зборовите: „работниот колектив" 
се заменуваат со зборовите: „работната заедница". 
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Во членот 106 став 2 зборовите: „органот на 
управата на општинскиот народен одбор" се заме-
нуваат со зборовите: „општинскиот орган на упра-
вата". 

Член 79 
Собранието на Заедницата на ЈПТТ ќе фор-

мира посебен фонд од кој на одделни птт прет-
пријатија ќе им се покрива дел на определените 
трошоци на работењето што настануваат поради 
дејството на новите економски односи к а ј птт прет-
пријатија по преминот на условите на самостојно 
стопанисување предвидени со одредбите од Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за орга-
низацијата на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64), 
ако покривањето на овие трошоци е неопходно за 
нормално функционирање на птт сообраќај. 

Птт претпријатија внесуваат во фондот од 
ставот 1 на овој член до 1% од вкупниот приход 
во 1965 и 1966 година. 

Собранието на Заедницата на ЈПТТ може да 
одлучи средствата што ќе преостанат по заклучу-
вањето на деловната 1966 година, да им се вратат 
на птт претпријатија сразмерно со износите што 
тие ги внесле во фондот или да се користат за ис-
тата цел и во деловната 1967 година. 

Височината на износите и начинот на внесу-
вањето на средствата во фондот, видот на трошо-
ците што се покриваат од средствата на фондот, 
условите на користењето и постапката при утврд-
дувањето на износите за покривање на тие тро-
шоци, ги определува Собранието на Заедницата 
на ЈПТТ. 

Член 80 
Изборите за органите на управувањето на За-

едницата на ЈПТТ ќе се извршат според одредбите 
од овој закон во рок од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

При изборите од ставот 1 на овој член една 
половина од бројот на членовите на органите на 
управувањето на Заедницата на ЈПТТ се избира 
на една година. 

До донесувањето на статутот на Заедницата 
на ЈПТТ прашањата во врска со изборот на орга-
ните на управувањето на Заедницата на ЈПТТ за 
за кои со овој закон е предвидено да се опреде-
луваат со статутот на Заедницата на ЈПТТ, можат 
да се уредуваат со одлуки на собранието на Заед-
ницата на ЈПТТ. 

Член 81 
Одредбите од овој закон за ограничувањето на 

повторниот избор за членот на органите на уп-
равувањето на Заедницата на ЈПТТ — се примену-
ваат од денот на нивниот избор врз основа на 
одредбите од овој закон. 

На членовите на органите на управувањето на 
Заедницата на ЈПТТ што на првите избори по вле-
гувањето во сила на овој закон се избираат на 
една година, не се применуваат за наредниот из-
борен период одредбите од овој закон за ограни-
чувањето на повторниот избор. 

Член 82 
Заедницата на птт претпријатија ќе престане 

со работа во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

До истекот на рокот од ставот 1 на овој член 
заедниците на птт претпријатија ќе продолжат со 
работа според одредбите од чл. 67 до 81 на Зако-
нот за организацијата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони, кои според членот 35 од 
овој закон престанале да важат доколку не се во 
спротивност со одредбите од овој закон. 

Имотот на заедница на птт претпријатија што 
престанала со работа ќе го преземат птт претпри-
јатија и другите работни организации што биле 
здружени во таа заедница, на начинот што ќе го 
определи управниот одбор на таа заедница. 

Член 83 
Службите на инспекцијата на птт сообраќај 

при Заедницата на ЈПТТ и при заедниците на птт 
претпријатија престануваат со работа најдоцна во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Органите на управата надлежни за работите 
на инспекцијата на птт сообраќај ќе започнат со 
работа во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 84 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престануваат да важат: 
1) Уредбата за превоз на поштенски испратен 

со моторни возила во меѓумесниот саобраќај 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/47); 

2) Правилникот за превозење патници со по-
штенски моторни возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/55); 

3) Упатството за спроведување на изборите за 
органи на управувањето на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61); 

4) Наредбата за ревизија на проектите на те-
леграфските и телефонските инвестициони об-
јекти и за вршење надзор над изведбата на тие 
објекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/55); 

5) Правилникот за проектирањето на телеграф-
ско-телефонските постројки за јавниот телеграф-
ско-телефонски сообраќај („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/55); 

6) Правилникот за организација и работење 
на помошните пошти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/48); 

7) Правилникот за организација на службата 
на селските поштари („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 75/48); 

8) Правилникот за работата и стручната спре-
ма на инспекторите на Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните и на претпри-
јатијата на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/56); 

9) Правилникот за дисциплинската и матери-
јалната одговорност на работниците на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/63). 

Со денот на определувањето на тарифите од 
страна на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ 
од членот 1 на Законот за измени и дополненија на 
Законот за организацијата на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64), престануваат да важат: 

1) Единствената поштенско-телеграфско-теле-
фонска тарифа за внатрешен сообраќај („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/61 и ЗУ62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29'63); 

2) Единствената поштенско-телеграфско-теле-
фонска тарифа за меѓународен сообраќај („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 14/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/63); 

3) Решението за определување единствена та-
рифа за пионерски писма и поштенски картички 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/61). 

До донесувањето на прописите врз основа на 
овој закон и другите прописи, остануваат и пона-
таму во сила, доколку не се во спротивност со овој 
закон: 

1) Решението за осигурување на телеграфско-
телес^онските линии на Југословенските пошти, 
телзграс!)и и телефони („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/59); 

2) Наредбата за мерките за заштита на водо-
вите за електроврски од електрични водови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/51, 6/52 и 13/60); 

3) Наредбата за определување^ нови стопански 
дејности во областа на сообраќајот и врските 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 14/54); 
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4) Правилникот за организација на поштенско-
штедната служба и за работењето со штедните 
влогови ка ј Заедницата на стопанските претприја-
тија на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34^56 и 4/58); 

5) Правилникот за прометот и расходувањето 
на определени видови основни средства на желез-
ничките транспортни претпријатија и на прет-
пријатија на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/58), доколку се однесува на претпријатијата 
на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај; 

6) Правилникот за заштита на воздушните 
телеграфско-телефонски линии и водови од ра-
стенија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/60). 

Член 85 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Законот за организацијата на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони. 

Член 86 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

287. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСИГУРИ-

ТЕЛНИТЕ ЗАВОДИ И ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за осигурителните заводи и заед-
ниците на осигурувањето, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 
март 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 24 март 1965 година. 

П Р. бр. 229 
26 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за осигурител-
ните заводи и заедниците на осигурувањето („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/61) се усогласува со 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и во него се вршат измени и допол-
ненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ЗАВОДИ И ЗАЕДНИЦИТЕ НА 

ОСИГУРУВАЊЕТО 

Член 1 
Во Законот за осигурителните заводи и заед-

ниците на осигурувањето насловот се менува и 
гласи' 

„Основен закон за осигурителните заводи и за-
едниците на осшуруЕањето". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Осигурителните заводи се стопански органи-

зации што вршат работи на осигурување." 

Член 3 
Во членот 6 став 1 зборовите: „Републичкиот 

извршен совет" се заменуваат со зборовите: „Ре-
публичкото собрание". 

Во ставот 2 зборовите: „чиј извршен совет ос-
новал" се заменуваат со зборовите: „чие собрание 
основало". 

Член 4 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Со средствата на осигурувањето и со работите 

на осигурителните заводи од посебен општествен 
интерес определени со ОВОЈ закон управуваат, со-
гласно со одредбите на ОВОЈ закон, претставници го 
на осигурениците, на општествено-политичките за-
едници и на работната заедница на заводите. 

Со сите други работи на осигурителниот завод 
управуваат членовите на работната заедница на за-
водот непосредно или преку органите на управува-
њето што тие ги избираат." 

Член 5 
По членот 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 
„Управувањето со заедниците на осигурувањето 

и со Југословенската заедница на осигурувањето се 
заснова врз начелото на самоуправувањето од стра-
на на претставници на осигурениците. Во управу-
вањето со тие заедници учествуваат, согласно со 
одредбите на овој закон, и претставници на опште-
ствено-политичката заедница и на работната заед-
ница од соодветната заедница на осигурувањето." 

Член 6 
Во членот 13 ставот 2 се брише. 

Член 7 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Статутот на заводот го донесува собранието на 

заводот. 
Статутот на заводот во делот во кој се регу-

лираат самоуправните права на работната заед-
ница, собранието на заводот го донесува на пред-
лог од советот на работната заедница на заводот. 

Статутот на заводот, пред конечното усвојува-
ње, му се поднесува на разгледување на собрани-
ето на општината на чие подрачје е седиштето на 
заводот." 

Член 8 
Чл. 28 и 29 се бришат. 

Член 9 
Во членот 37 став 3 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) го донесува статутот на заводот;". 
Точката 10 се брише. 
Досегашната точка 11, коЈа станува точка 10, 

се менува и гласи: 
,ДО) решава за задолжувањето на заводот на 

товар на функционалните средства на осигурени-
ците и за отпишувањето на ненаплативите побару-
вања по основот на тие средства;". 

Во точката 14 на крајот се додаваат зборовите: 
„согласно со законот и статутот". 

Досегашните точ. 12 до 14 стануваат точ. 11 
до 13 

Ставот 4 се брише. 

Член 10 
Во членот 40 ставот 1 се менува и гласи' 
„Мандатот на членовите на собранието трае 4 

години, со тоа што секова втора година сг изби-
раат односно се именуваат една половина од бројот 
на избраните односно именуваните членови." 



Сабота, 3 април 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 14 - Страна 621 

Член 11 
Во членот 44 точката 5 се брише. 
Досегашната точка 6 станува точка 5. 

Член 12 
Членот 48 се менува и гласи: 
„Директорот на заводот го именува собранието 

на заводот врз основа на јавен конкурс, на предлог 
од конкурсната комисија. 

Со статутот на заводот може да се предвиди 
собранието на заводот да именува и други рако-
водни работници на заводот." 

Член 13 
Членот 49 се менува и гласи: 
„Работната заедница ги остварува правата на 

самоуправувањето непосредно и преку советот на 
работната заедница. 

Во заводите' кои во својот состав имаат де-
ловни единици (филијали и др.) можат да се фор-
мираат совети на работните заедници на деловните 
единици, ако работната заедница на деловната еди-
ница не ги врши непосредно правата на управу-
вањето. 

Правата и должностите на органите од ст. 1 и 
2 на овој член, како и нивните меѓусебни односи 
се определуваат со статутот на заводот." 

Член 14 
Членот 50 се менува и гласи: 
„Советот на работната заедница и советите на 

работните заедници на деловните единици на за-
водот се избираат според општите прописи што 
важат за избирањето на работничкиот совет на 
претпријатие односно на работничкиот совет на дел 
од претпријатие/' 

Член 15 
Членот 51 се менува и гласи: 
„Советот на работната заедница на заводот ги 

врши особено следните работи: 
1) го утврдува предлогот на статутот на за-

водот во делот со кој се регулираат самоуправните 
права на работната заедница; 

2) се грижи за унапредувањето на работењето 
на заводот; 

3) донесува правилник за распределба на до-
ходот односно чистиот приход; 

4) донесува правилник за распределба на сред-
ствата за лични доходи на работниците; 

5) одлучува за распределба на доходот и чи-
стиот приход; 

6) одлучува за употреба на средствата на фон-
довите на заводот што се формирани како во сто-
панските организации; 

7) одлучува за здобивање и отуѓување на ос-
новни средства, обртни средства и средства на за-
едничката потрошувачка; 

8) одлучува за приемот на работа и за преста-
нок на работата на работниците, како и за други 
меѓусебни работни односи; 

9) ги унапредува условите за работа на ра-
ботниците на заводот; 

10) се грижи за унапредувањето на стручната 
спрема на работниците на заводот; 

11) го разгледува предлогот на правилата на 
осигурувањето, на тарифите на премиите и тех-
ничките основи на осигурувањето, на финансискиот 
план, завршната сметка и годишниот извештај за 
работењето на заводот, и му дава мислење на со-
бранието за тие предлози." 

Член 16 
Чл. 52 до 54 и чл. 56 и 57 се бришат. 

Член 17 
Во членот 59 став 1 зборовите' „оепубличниот 

извршен совет" се заменуваат со зборовите: „ре-
публичкото собрание". 

Ставот 2 се заменува со три нови става, кои 
гласат: 

„Статутот на заедницата на осигурувањето го 
донесува собранието на заедницата на осигуру-
вањето. 

Статутот на заедницата на осигурувањето во 
делот во кој се регулираат самоуправните права 
на работната заедница, собранието на заедницата 
го донесува на предлог од советот на работната 
заедница. 

Статутот на заедницата на осигурувањето го 
потврдува републичкото собрание/1 

Член 18 
Во членот 65 ставот 1. се менува и гласи: 
„Мандатот на членовите на собранието трае 

четири години, со тоа што секоја втора година се 
избираат односно се именуваат една половина од 
бројот на избраните односно именуваните чле-
нови." 

Член 19 
Во членот 66 точката 1 се менува и гласи: 
,Д) го донесува статутот на заедницата на оси-

гурувањето;". 
Точката 9 се брише. 
Досегашната точка 10, која станува точка 9, 

се менува и гласи: 
„9) решава за задолжувањето на заедницата на 

товар на функционалните средства на осигурува-
њето и за отпишувањ-ето на нена п л а т и в т е по-
барувања по основот на тие средства;". 

Досегашните точ. 11 До 14 стануваат точ. 10 
до 13. 

На крајот на точката 15, која станува точка 14, 
точката се заменува со запирка и се додаваат збо-
ровите: „согласно со законот и статутот". 

Член 20 
Во членот 68 став 2 зборовите: „републичкиот 

државен секретаријат за работите на финансиите", 
а во ст. 3 и 4 зборовите: „Државниот секретаријат 
за работите на финансиите" се заменуваат со збо-
ровите: „републичкиот орган надлежен за работите 
на финансиите". 

Член 21 
Во членот 70 ставот 2 се брише. 

Член 22 
Во членот 71 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со статутот на заедницата на осигурувањето 

може да се предвиди други раководни работници 
на заедницата да именува собранието на заедница." 

Член 23 
Членот 73 се менува и гласи: 
„Одредбите од чл. 49 до 51 на овој закон со-

гласно се применуваат и врз советот на работната 
заедница на заедничка на осигурувањето." 

Член 24 
Членот 74 се брише. 

Член 25 
Во членот 75 ставот 2 се заменува со три нови 

става, кои гласат: 
„Статутот на Југословенската заедница на оси-

гурувањето го донесува собранието на заедницата. 
Статутот на Југословенската заедница на оси-

гурувањето во делот во кој се регулираат само-
управните права на работната заедница, собрани-
ето на Заедницата го донесува на предлог од со-
ветот на работната заедница на Заедницата. 

Статутот на Југословенската заедница на оси-
гурувањето го потврдува Сојузната скупштина." 
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Член 26 
Во членот 80 ставот 1 се менува и гласи: 
„Мандатот на ч теновите на собранието трае 

четири години, со тоа што секоја втора година се 
избираат односно се именуваат една половина од 
бројот на избраните односно именуваните членови." 

Член 27 
Во членот 81 точката 1 се менува и гласи' 
,Д) го донесува статутот на Југословенската за-

едница на осигурувањето;". 
Точката 13 се брише. 
Досегашната точка 14, која станува точка 13, 

се менува и гласи. 
„13) решава за задолжувањето на Југословен-

ската заедница на осигурувањето на товар на функ-
ционалните средства на осигурувањето и за от-
пишувањето 1јс1 кенаплативите побарувања по ос-
новот на тие средства,". 

Досегашните точ. 15 до 18 стануваат точ. 14 
ДО 17. 

На крајот на точката 19, коЈа станува точка 18, 
точката се заменува со запирка и се додаваат збо-
ровите: „согласно со законот и статутот." 

Член 28 
Во членот 85 ставот 2 се брише. 

Член 29 
Во членот 86 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со статутот на Југословенската заедница на 

осигурувањето може да се предвиди други рако-
водни работници на Заедницата да именува собра-
нието на Заедницата." 

Член 30 
Членот 88 се менува и гласи: 
„Одредбите од чл. 49 до 51 на овој закон со-

гласно се применуваат и врз советот на работната 
заедница на Југословенската заедница на осигуру-
вањето." 

Член 31 
Членот 89 се брише. 

Член 32 
Во членот 98 став 3 по зборовите: „Југословен-

ската заедница на осигурувањето" запирката и тек-
стот до крајот се бришат 

Член 33 
Во членот 133 став 2 зборовите: „односно око-

лиските" се бришат. 

Член 34 
Во членот 81 точ. 10 и 11 и во членот 126 став 2 

зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите" се заменуваат со зборовите: 
„сојузниот секретар за финансии". 

Член 35 
Во членот 83 ст. 2, 3 и 4, чл 127, 129 став 1 и 

членот 144 став 2 зборовите: „сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите" се заме-
нуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за 
финансии". 

Член 36 
Во сите одредби на законот зборовите: „народ-

ната република" се заменуваат со зборот: „репуб^ 
ликата", зборовите' „Народна Република Срби1н" 
— со зборовите: „Социјалистичка Република Са-
бија", зборовите: „општинскиот народен одбор на 
седници на обата собора", зборовите: „народниот 
одбор на општината" и зборовите: „општинскиот на-
роден одбор" — со зборовите: „општинското собра-
ние", зборовите' „народниот одбор" — со зборот: 
,.собранието", зборовите: „управниот одбор" — со 
зборовите: „извршниот одбор", зборовите: „советот 

на работниот колектив" — со зборовите: „советот 
на работната заедница", зборовите: „републичкото 
народно собрание" — со зборовите: „републичкото 
собрание", зборовите: „Сојузната народна скупшти-
на" — со зборовите: „Сојузната скупштина" збо-
ровите: „сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи" — со зборовите: „сојузниот секре-
тар за внатрешни работи", а зборот: „службеник" 
и зборовите: „службеник и работник" — со зборот: 
,.работник" во соодветно членување. 

Член 37 
Заводите, заедниците на осигурувањето и Југо-

словенската заедница на осигурувањето се должни 
своето работење и о р г а н и з а ц и ј а да ги усогласат 
со одредбите на овој закон во рок од шест месеци 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 38 
Мандатот од четири години на членовите на 

собранието на заводот, на заедницата на осигуру-
вањето и на Југословенската заедница на осигу-
рувањето (чл. 8, 16 и 23) им се смета на членовите 
на сегашните собранија од денот на нивниот избор 
односно именување. 

Член 39 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

288. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УСТА-
НОВУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ 

НА ФОНДОВИТЕ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Законот за установувањето на задолжител-
ни резерви на фондовите, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 
март 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 24 март 1965 година. 

П Р. бр. 243 
26 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

РЕЗЕРВИ НА ФОНДОВИТЕ 

Член 1 
Законот за установувањето на задолжителни 

резерви на фондовите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/61 и 52/61) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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289. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА УЧЕ-

НИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Уредбата за учениците во стопанството, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 24 март 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 24 март 1965 
година. 

П Р бр 242 
26 март 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Уредбата за учениците во стопанството („Служ-

бен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) престанува да важи. 

Член 2 
До донесувањето на републички прописи за 

учениците во стопанството на учење во стопанство-
то можат да се примаат ученици и да се склучу-
ваат договори за учење во стопанството на начинот 
и под условите определени со Прописите што ва-
желе на денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Договорите за учење во стопанството склучени 
пред влегувањето во сила на овој закон остануваат 
во важност. 

Договорите од ст 1 и 2 на овој член можат, до 
донесувањето на републичките прописи, да се ра-
скинат пред завршетокот на учењето само под усло-
вите и на начинот определен со прописите што 
важеле во времето на нивното склучување. 

За време на траењето на договорите од ст. 1 и 
2 на овој член учениците ги остваруваат своите 
права под условите определени со прописите што 
важеле во времето на нивното склучување. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на обавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

290. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА СТРУЧ-

НОТО ОСПОСОБУВАЊЕ И ЗВАНИЈАТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Уредбата за стручното оспособување и зва-
нитата на работниците, што го усвои С о б н а т а 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 
март 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 24 март 1965 година. 

П Р бр 244 
26 март 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 
ЗА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ И ЗВАНШАТА 

НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Уредбата за стручното оспособување и звани-

јата на работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
57/50) и Упатството за испитите за здобивање со 
степени на стручно образование на работниците на 
практична работа во стопанска организација („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/61) престануваат да 
важат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за спрове-
дување на членот 52 точ. 1 до 5 од Законот за соју-
зните органи на управата, кој е објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 13/65, се поткраднале долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
Н А О Д Л У К А Т А З А С П Р О В Е Д У В А Њ Е Н А Ч Л Е Н О Т 

5 2 Т О Ч . 1 Д О 5 О Д З А К О Н О Т З А С О Ј У З Н И Т Е 

О Р Г А Н И Н А У П Р А В А Т А 

Во точката 2 став 1 одредба под 3 наместо збо-
ровите: „16 и 17" треба да стои: „17 и 19". 

Во точката 2 став 2 по зборовите: „Сојузен се-
кретаријат за законодавство и организаци-ја," треба 
да се додадат испуштените зборови' „Сојузен сек-
ретаријат за општи стопански работи,". 

Од СОЈУЗНИОТ извршен совет, Белград, 2 април 
1965 година. 
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По извршеното остварување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за на-
чинот на пресметување и плаќање на придонесите 
од личниот доход на работниците, објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 11/65, се поткраднале до-
лу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Во членот 10 став 1 по зборовите: „намален за 
износот на основните придонеси за социјално оси-
гурување" треба да се стави точка, Во истиот став 
наместо зборовите: „по формулата" треба да стојат 
зборовите: „овие придонеси се пресметуваат по 
збирните стопи добиени со примена на следните 
формули". 

Во членот 25 став 2 наместо зборот: „исплатува" 
треба да стои зборот: „уплатува". 

Од сојузниот секретаријат за финансии, Б е л -
град, 29 март 1965 година. 

ПОСЕБНИОТ ДЕЛ 
НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА 

кој е составен дел од Законот за сојузниот буџет 
за 1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65) 
е објавен како Додаток на „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/65 и може да се добие преку ПРОДАЖНАТА 
СЛУЖБА на Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. 
Јована Ристиќа 1. Жиро-сметка 101-13-602-32. 
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