
„ С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј " и з л е -
гува во и з д а н и е на српскохрватски 
о д н о с н о хрватскосрпски , словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик . — Огласи с п о р е д тарифата — 
Ж и р о сметка кај С л у ж б а т а на опште-

ственото книговодство 60802-603-19644 

хоои 
«ох!сс.ува 1.000 динари. — Р о к з а 

рекламации 15 дена — Р е д а к ц и ј а : 
Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. 
ф а х 226 — Т е л е ф о н и : Централа 650-155; 
Уредништво 651-885; С л у ж б а з а прет-

плата 651-732; Т е л е к с 11756 

40. 

Врз основа на член 62 став 2 од Законот за про-
метот со стоки и услуги со странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/77 и 17/78) и член 129 став 4 
од Законот за девизното работеше и кредитните од-
носи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/77), врз основа на согласност на надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Уредбата за изведување на инвестициони 

работи во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/80. 47/80 и 8/81) во член 37 зборовите: „до 31 де-
кември 1981 година" се заменуваат со зборовите: 
„до 31 декември 1982 година". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 14 
21 јануари 1982 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

41. 
Врз основа на чл. 1 до 5 и на член 8 од Зако-

нот за пригодни ковани пари („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/80), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИГОДНИ СРЕБРЕНИ КО-
ВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА 
ХУИ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО КАЈАК И КА-
НУ НА МИРНИ ВОДИ ВО БЕЛГРАД 1982 ГОДИНА 

1. Народната банка на Југославија ќе издаде по 
повод одржувањето на XVII светско првенство во 
кајак и кану на мирни води во Белград 1982 годи-
на пригодни сребрени ковани пари во апоени од 
1.500 до 1.000 динари. 

2. Пригодните сребрени ковани пари од точка 
1 на оваа одлука Народната банка на Југославија 

ќе ги издаде во вкупен износ од 100,000.000 динари 
во следните количества по апоени, и тоа: 

1) 36.000 парчиња апоени од 1.500 динари -г- во 
износ од 54,000.000 динари; 

2) 46.000 парчиња апоени од 1.000 — во износ од 
46,000.000 динари. 

3. Пригодните сребрени ковани пари од точка 
1 на оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со 
финост од 925/1000 во специјална техника со висо-
ки сјајни рамни површини и матирани релјефни 
детали од пригодни мотиви, и ќе ги имаат следните 
тежини и прeчници: 

1) апоенот од 1.500 динари — тежина од 22 
грама и пречник од 36 милиметра; 

2) апоенот од 1.000 динари — тежина од 18 
грама и пречник од 34 милиметри. 

Дозволено е отстапување од тежината на секое 
одделно парче од пригодните сребрени ковани па-
ри до 80%о (промили) над и до 2%о (премили) под 
тежините наведени во став 1 на оваа точка. 

4. РХзгледот од лицето на пригодните сребрени 
ковани пари од точка 1 на оваа одлука е следниот: 

1) апоенот од 1.500 динари — ликот на Претсе-
дателот на Републиката Јосип Броз Тито; 

2) апоенот од 1.000 динари — колаж на Белград, 
маскота на XVII светско првенство во кајак и кану 
на мирни води и со латиница испишана кратенка: 
„ПЕСК 82" и зборот: „Белград". 

5. Изгледот на опачината на пригодните среб-
рени ковани пари од точка 1 на оваа одлука е сле-
дниот: 

1) апоенот од 1.500 динари — во средината 6 
грбот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, натпреварувач во кајак едносед со 
контури на два глобуса во позадината, со латиници 
испишана кратенка: „ПЕСК 82" и зборот: „Белград" 
и ознака на годината на издавањето: „1982". Околу 
наведените обележја кружно се испишани називот: 
„СФР Југославија" со латиница и ќирилица, број-
чената ознака на вредноста: „1.500" и зборовите „ди-
нари" со ќирилица и латиница, „динарјев" со ла,-
тиница и „динари" со ќирилица; 

2) апоенот од 1.000 динари — во средината е гр-
бот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, скулптурата „победник" во Белград, оз-
нака на годината на издавањето: „1982" и зборот: 
„Белград". Околу наведените обележја кружно се 
испишани називот: „СФР Југославија" со латиница 
и ќирил ица. бројчената ознака на вредноста: „1.000" 
и зборовите: „динари" со ќирилица и латиница, 
„динарјев" со латиница и „динари" со ќирилица. 

6. Работ на пригодните сребрени ковани пари 
од точка 1 на оваа одлука е обрабен со рецки. 

7. Пригодните сребрени ковани пари од точка 
1 на оваа одлука ќе се продаваат по цените што ќе 
ги определи Народната банка на Југославија. 

БЕЛГРАД 
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8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Служ&гн лист на 
СФРЈ". 

Е. п. бр. 11 . 
21 јануари 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

42. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за при-
годни ковани пари („Службен лист на СФРЈ", бр. 
35/80), врз основа на согласност на надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
салвет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИХОДОТ ОСТВАРЕН СО 
ПРОДАВАЊЕ НА ПРИГОДНИТЕ СРЕБРЕНИ КО-
ВАНИ ПАРИ ИЗДАДЕНИ ПО ПОВОД НА ОДР-
ЖУВАЊЕТО НА ХУИ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО 
КАЈАК И КАНУ НА МИРНИ ВОДИ 1982 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 

1. Приходот остварен со продавање на пригод-
ните сребрени ковани пари, што се издадени врз 
основа на Одлуката за издавање на пригодни сре-
брени ковани пари по повод одржувањето на XVII 
светско првенство во кајак и кану на мирни води 
во Белград 1982 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/81), по одбивање на трошоците за изработка 
и продажба на тие пари ќе се користи за органи-
зирање на XVII светско првенство во кајак и кану 
на мирни води во 1982 година во Белград. 

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

Е. п. бр. 610 
17 септември 1981 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, е. р. 

43. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/78), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦА-

РИНСКАТА ТАРИФА 

1. Наименувањето на тар. број 73.37/3 од Царин-
ската тарифа, се менува и гласи: 

„Грејани и дистрибутери на воздухот: 
а) гасни греалки со инфрацрвен© зрачење 
б) друго." 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 10 
14 јануари 1982 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убинарни, е. р. 

44. 

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за при-
времена забрана на користењето на општествени 
средства за финансирање на нестопански и ^ п р о -
изводствени инвестиции во 1982 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 66/81), сојузниот секретар за фи-
нансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ 
НА НЕПОТРОШЕНАТА АМОРТИЗАЦИЈА, ШТО 
ВО 1982 ГОДИНА МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ЗА НА-
БАВКА И ЗЕМАЊЕ ВО ЗАКУП НА ОПРЕМА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА НЕ СТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОД-

СТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
За набавка и земање во закуп на опрема за вр-

шење на нестопански и ^производствени дејности 
и за набавка и земање во закуп на патнички авто-
мобили (во натамошниот текст: набавка на опрема) 
корисниците на општествени средства за 1982 годи-
на можат да го користат износот на непотрошената 
амортизација утврден на начинот пропишаа со овој 
правилник. 

Член 2 
Корисниците на општествени средства се долж-

ни за амортизацијата пресметана за 1982 година и за 
користењето на таа амортизација да водат посебна 
евиденција Брз основа на која се утврдува износот 
на пресметаната и користената амортизација по 
пропишаните стапки одвоено за секоја амортизацио-
на група во која се распоредени предметите на оп-
рема од, член 1 на Законот за привремена забрана 
на користењето на општествени средства за финан-
сирање на нестопански и непроизводствени инвести-
ции во 1982 година. 

Амортизациони групи, во смисла на овој пра-
вилник, се амортизационите групи во кои предмети-
те на опрема од став 1 на овој член се распоредени 
со Номенклатурата на средствата за амортизација, 
која претставува составен дел на Законот за амор-
тизација на основните средства на основните орга-
низации на здружен труд и. на другите корисници 
на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/76 и 65/81). 

Член 3 
Непотрошен износ на амортизацијата на секоја 

амортизациона група е износот што се добива кога 
од вкупно пресметаната амортизација во 1982 годи-
на за односната амортизациона група се одбие из-
носот, што, до денот на плаќањето на набавката на 
опрема, е употребен за поранешна набавка и изно-
сот што до крајот на 1982 година е ангажиран за от-
плата на кредитите или за извршување на другите 
обврски за опрема од односната амортизациона гру-
па. 

Член 4 
Корисниците на општествени средства се долж-

ни иа Службата на општественото книговодство, 
кон налогот за плаќање на набавката на опрема, да 
и поднесат спецификација на износот на пресмета-
ната, потрошената и непотрошената амортизација 
за амортизационата група во која со Номенклатура-
та на средствата за амортизира се распоредени 
предметите на опрема за чија набавка се врши пла-
ќањето. Таа спецификација ја потпишува лицето од-
говорно за финасиските работи. 

Член 5 
Во спецификацијата од член 4 таа овој правил-

ник се внесуваат следните податоци: називот на а -
мортизациоиата група во која се распоредени пред-
метите на опрема за чија набавка се врши плаќаше-
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то; набавната вредност на сите предмети на опрема 
опфатени со таа амортизациона група на 31 декем-
ври 1981 година по извршеното книжење на резул-
татите од ревалоризациј ата - и височината на амор-
тизационите стапки за одделни предмети на опрема-
та на таа амортизациона група; вкупниот износ на а-
мортизацијата за 1982 година пресметан по стапките 
пропишани во Номенклатурата на средствата за а-
мортизација; износот на амортизацијата кој во 1982 
година порано е потрошен и износот кој до крајот 
на 1982 година е ангажиран за отплата на кредити 
или на други обврски за предметите на опрема на 
таа амортизациона група; износот на амортизација-
та што може да се користи и износот на набавната 
вредност на опремата за која се врши плаќање. 

Член 6 
Корисниците на општествени средства кои вр-

шат плаќање за набавка на машини за пишување и 
на машини за сметање од домашно производство во 
спецификацијата од член 4 на овој правилник го 
внесуваат и износот на пресметаната, а непотроше-
на амортизација по конечната пресметка на амор-
тизацијата за 1981 година, утврден за амортизацио-
ната група во која машините за пишување, односно 
машините за сметање се распоредени во Номенкла-
турата на средствата за амортизација. 

Член 7 
корисниците на општествени средства кои во 

1982 година не вршат амортизација или амортиза-
цијата ја пресметуваат по пониски стапки, под ус-! 
ловите од чл. 4 и 5 на овој правилник, за плаќање 
на набавката на опрема можат да ги користат сред-
ствата што за таа намена им се дадени до износот 
на исправката на вредноста за 1982 година пресме-
тана за амортизационата група во која со Номен-
клатурата на средствата за амортизација се распо-
редени предметите на опрема за чија набавка се вр-
ши плаќањето. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-505/1-82 
19 јануари' 1982 година 

Белград 
Заменик-со ј узен 

секретар за финансии. 
Антон Слаперник, е. р. 

45. 

Врз основа на член 9 од Законот за привремена 
забрана на располагањето со дел од општествените 
средства за исплатување на определени издатоци 
за 1982 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/81) 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И ! ? 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И ИСКАЖУВА-
ЊЕ НА ИЗНОСОТ ДО КОЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА 
ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ ДА РАСПО-
ЛАГААТ СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗЛ 
ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ 

ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства го утврдуваат и 
искажуваат износот до кој можат да располагаат 
со општествените средства во 1982 година за испла-
тување на дневници за службени патувања, надо-
мести за трошоците на превозот на службени пату-

вања, издатоци за репрезентација, издатоци за ре-
клама и пропаганда, издатоци за авторски хонора-
ри и издатоци по основ на договори за вршење на 
привремени или повремени работи (во натамшниот 
текст: определени издатоци), на начинот пропишав 
со овој правилник. 

Член 2 
Организациите на здружен труд, односно други-

те корисници на општествени средства го утврду-
ваат износот до кој можат да располагаат со опште-
ствените средства за исплатување на определени 
издатоци во 1982 година врз основа на книговод-
ствените податоци за тие издатоци што се надомес-
тени од вкупниот приход, односно од приходот и 
врз основа на книгодствените податоци за тие из-
датоци што непосредно ги товареа инвестициите за 
основните средства и за средствата за заедничка 
потрошувачка во 1981 година во согласност со од-
редбите на чл. 2 до 6 од Законот за привремена за-
брана на располдгањето со дел од .општествените 
средства за исплатување на определени издатоци 
во 1982 година (во натамошниот текст: Законот). 

Член 3 
Ако организација на здружен труд, односно 

друг корисник на општествени средства во 1981 го-
дина нема определени издатоци што непосредно ги 
товарат инвестициите за основни средства, односно 
што непосредно ја товарат определената инвестици-
ја за основни средства, износот на издатоците за 
тие намени се утврдува со одлука на органот на 
управување. 

^ Член 4 
Заради искажување на определените издатоци 

во 1982 година организациите на здружен труд, од-
носно другите корисници на општествените сред-
ства, за определени издатоци за кои не е пропиша-
но посебно синтетичко конто, во своето книговод-
ство ќе отворат посебно аналитичко конто во рам-
ките на синтетичкото конто на кое се врши кни-
жењето на тие издатоци. 

Член 5 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на општествени средства износите на опре-
делени издатоци ги искажуваат на Образецот ОИ— 
Податоци за определените издатоци од 1 јануари до 

1982 година, што е отпечатен кон 
овој правилник и претставува негов составен дел, 
и тоа: 

1) во колона 2 — бројот на синтетичкото, одно-
сно на аналитичкото конто на кое во 1982 година 
се книжат тие издатоци; 

2) во колона 4 — износот-на определените изда-
тоци утврден во завршната сметка за 1981 година во 
смисла на член 2 на овој правилник, освен издато-
ците за намените од член- 2 став 4, член 6 став 2 
и член 11 од Законот, и издатоците за намените од 
член 3 на ово] правилник; 

3) колона 5 — износот на определените издато-
ци утврден за периодот 1981 година за кој во 1982 
година се составува Образец ОИ, освен издатоците 
за намените од член 2 став 4, член 6 став 2 и член 
11 од Законот, и издатоците за намените од член 3 
на овој правилник; 

4) во колона 6 — износот на определените из-
датоци утврден за 1982 година во согласност со од-
редбите на Законот, освен издатоците за намените 
од член 2 став 4, член 6 став 2 и член 11 од Законот, 
и издатоците утврдени во согласност со одредбите 
на член 7 од Законот и издатоците за намените од 
член 3 на овој правилник, и тоа: 

— под реден број 1 — износот што е утврден 
во согласност со одредбите на член 5 став 2 од За-
конот; 

— под реден број 2 — износот што е утврден во 
согласност со одредбите на член 5 став 1 од Зако-
нот; 
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— под ред. бр. 4 ,и 5 не се внесуваат податоци; 
— под реден број 6 — износот што е утврден 

во согласност со одредбите на член 3 од Законот; 
— под реден број 7 — износот што е утврден 

во согласност со одредбите на член 4 од Законот; 
— под реден број 8 — износот што е утврден 

во согласност со одредбите на член 6 став 1 од За-
конот; I 

— под ред. бр. 9 и 10 не се внесуваат податоци; 
— под реден број 12 — износот од колона 4 

намален за 30%; 
— под реден број 13 — износот што претста-

вува разлика меѓу износот искажан под реден број 
14 и износот под реден број 12 на оваа колона; 

— под реден број 14 — износот што е утврден 
во согласност со одредбите на член 2 ст. 1 до 3 од 
Законот. , 

Организациите на здружен труд и другите ко-
рисници на општествените средства, кои височина-
та до која можат да располагаат со општествените 
средства за исплатување на определените издатоци 
во 1982 година, ја утврдуваат со одлука ка органот 
на управување во зависност од остварувањето на 
вкупниот приход, односно на приходот во 1982 го-
дина во однос на 1981 година, износите во колона 6 
на Образецот ОИ ги искажуваат во височината што 
со одлука ја утврдил органот на управување, а нај-
многу до износот што ќе го утврдат според оства-
рениот вкупен приход, односно приходот во 1982 
година во однос на 1981 година со примена на ин-
дексот на остварениот вукпен приход, односно на 
приходот коригиран за пропишаниот број на ин-
дексни поени, на износот искажан во колона 4 од 
Образецот ОИ (на пример, ако индексот на вкуп-
ниот приход во 1982 година изнесува 130, издатоци-
те за репрезентација можат да изнесуваат 110°/о од 
износот утврден за 1981 година или ако индексот на 
вкупниот приход изнесува 95, издатоците за репре-
зентација можат да изнесуваат 75% од износот 
утврден за 1981 година и слично); 

5) во колона 7 — износот на определените из-
датоци во 1982 година искажан на соодвените кон-
та од колоната 2 на Образецот ОИ, освен издато-
ците што на тие конта се искажани за намените 
од член 2 став 4, член 6 став 2 и чл. 7 и 11 од За-
конот и издатоците за намените од член 3 нк овој 
правилник. 

Член 6 
Организациите на здружен труд и другите ко-

рисници на- општествените средства што се осно-
вани во 1981 година кои не вршеле дејност во ѓа-
кот на 1981 година, во колона^ 6 на Образецот ОИ 
ги искажуваат износите, што ќе ги утврдат во сог-

ласност со одредбите на чл. 2 до 6 од Законот, врз ос-
нова на износот од колона 4, на Образецот ОИ, зго-
лемени сразмерно на времето во кое не ја вршеле 
дејноста во 1981 година. 

На начинот од став 1 на овој член ќе се утвр-
дат износите што се искажуваат во колона 6 и во 
случај на статусни промени ако статусната промет 
на настанала во 1981 година. 

Ако статусната промена настанала на 31 де-
кември 1981 година односно во 1982 година, износот 
на определените издатоци во 1981 година ќе се 
распореди на организациите на здружен труд, од-
носно на другите корисници на општествени сред-
ства, кои во 1982 година настануваат со таа статус-
на промена. 

Член 7 
Податоците за определените издатоци се иска-

жуваат во 'Образецот ОИ во динари без пари, а 
другите податоци — со броеви без децимали. 

ЧЈГЗН 8 

Организацијата на здружен труд, односно друг 
корисник на општествените средства и го доставува 
Образецот ОИ на надлежната' служба на опште-
ственото книговодство со перршдичната пресметка 
и со завршната сметка, во два примероци. 

Член 9 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија ќе го приспособи Образецот ОИ за по-
требите на механо.графска обработка. 

Член 10 
Организацијата на здружен труд, односно друг 

корисник на општествени средства за погон, одно-
сно работна единица во странство, за која врши 
'самостојна пресметка, составува и доставува до 
Службата на општественото книговодство Образец 
ОИ врз основа на податоците од посебното книго-
водство на начинот пропишан со. овој правилник. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-93/1 
6 јануари 1981 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Петар Костиќ, е. р. 

Организација на здружен труд, односно ; друг 
корисник на општествени средства 

Образец ОИ 

П О Д А Т О Ц И 
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИЗДАТОЦИ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ____________________ 1982 ГO ДИНА 

Износ во 1981 година Износ во 1982 година 

Реден 
број Конто Елементи 

Утврден Утврден во 
во заврш- извештајниот 
ната сме-, период 
тка 

Утврден 
според 

вкупниот 
приход, 
односно 

приходот 

Искажан на 
соодветно 

конто 

Издатоци за реклама и пропаганда 
заради унапредување на странскиот 
туристички промет и издатоци за ре-
клама и пропаганда преку печатот, 
радиото и телевизијата 

1 



Петок, 29 јануари 1982 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 4 — Страна 89 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Други издатоци за реклама и пропа-
ганда 

3 Вкупно (реден број 1 плус реден број 
2) 

4 Издатоци за репрезентација во Југо-
славија , ххххх 

5 Издатоци за репрезентација во стран- ххххх 
ство 

6 Вкупно (реден број 4 плус реден број 
5) 

7 Издатоци по основ на договори за . 
вршење на привремени или повреме-
ни работи 

8 Издатоци за авторски хонорари 
9 Дневници за службени патувања во 

Југославија ххххх 
10 Дневници за службени патувања во ххххх 

странство 
11 Вкупно (реден број 9 плус реден број 

10) 
12 Надомести за употреба на сопствени 

автомобили на службено патување 
13 Други надомести за трошоци на пре-

воз на службено патување — 
14 Вкупно (реден број 12 плус реден 

број 13) 
15 Број на месеците на работење во 1981 * 

година 
15 Индекс на вукпниот приход односно 1 

на приходот во 1982 година во однос 
на 1981 година 

46. 

Врз основа на член 221 став 1 точка 2 од Законот 
за основите на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата („Службен лг ст на СФРЈ", бр. 63/80, во 
спогодба со сојузниот секретар за внатрешни рабо-
ти. претседателот на Сојузниот комитет за сообра-
ќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ И 

ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот за 

регистрација и продолжување на важењето на ре-
гистрацијата на моторни и приклучни возила (во 
натамошниот текст* возила), образецот на сообра-
ќајната дозвола, образецот на потврдата за прив-
ремена регистрација на возило, како и обликот, бо-
јата, димензиите и содржината на регистарските 
таблички и ознаките за регистарското подрачје. 

Член 2 
Регистрација на возилото се врши со запишу-

вање на определени податоци за возилото во еви-
денцијата за регистрираните возила. 

Член 3 
Регистрација на возилото врши надлежниот ор-

ган во републиката, односно во автономната покра-
ина на чија територија сопственикот има живеа-
лиште, односно носителот на правото на располага-
ње со возилото има седиште (во натамошниот текст: 
органот надлежен за регистрација на возила). 

II. Регистрација и продолжување на важењето на 
регистрацијата на возило 

Член 4 
Возилото се регистрира на името на сопствени-

кот на возилото, одвоено на името на носителот на 
правото на располагање со возилото. 

Ако возилото е сопственост на повеќе лица. се 
регистрира името на едно од тие лица, според нивна 
спогодба. 



Страна 90 — Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 29 јануари 1982 

Член 5 I 
Возило нема да се регистрира: \ 
1) ако не постојат соодветни докази за потекло-

то, односно за сопственикот на возилото; 
2) ако не е дозволено да сообраќа нд патиштата 

на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија или ако според републичките, односно похфа-
инските прописи не може да се регистрира односно 
да се користи; 

3) ако не се извршени пропишаните законски и 
други обврски (ако не е платена царина, извршено 
задолжително осигурување, платен данок, платена 
такса и др.); ј 

4) ако не е технички исправно. 1 

Член 6 | 
Барање за регистрација на в о з и л о ^ барање за 

продолжување на важењето на регистрацијата на 
возило поднесува сопственикот на возилото, односно 
носителот на правото на располагање со возилото (во 
натамошниот текст: сопственикот на возилото). 

Во барањето од став 1 на овој член се запишу-
ваат техничките податоци за возилото од докумен-
тацијата на производителот на возилото, односно од 
посебниот атест за РОЗИЛОТО или од признатите ка-
талози за возилото. Точноста на внесените податоци 
ја заверува овластениот работник на организацијата 
на здружен труд што врши технички преглед на 
возила. 

При регистрацијата на возилото и |при продол-
жувањето на регистрацијата на возилото, сопстве-
никот на возилото поднесува: 

1) доказ за техничката исправност на возилото 
кој важи на целата територија на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и не може да 
биде постар од 15 дена; 

2) доказ за уплата на пропишаните такси и на-
мирување на другите обврски: 

3) доказ за сопственоста на возилово, ако вози-
лото се регистрира првпат. 

Член 7 
Регистрација на возило, односно продолжување 

на важењето на регистрацијата на возило се врши 
на барање од сопственикот на возилото. 

Дипломатските и конзуларните претставништва, 
мисиите на странски држави и претставништвата 
на меѓународни организации во Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и нивниот персо-
нал поднесуваат барање за регистрација или за про-
должување на важењето на регистрацијата на во-
зила преку Сојузниот секретаријат за надворешни 
работи. 

Странските трговски, сообраќајни културни и 
други претставништва, странските дописништва и 
постојаните странски дописници, односно странци, 
постојани службеници на странски дописништва, 
кон барањето за регистрација односно за продолжу-
вање на важењето на регистрацијата на возило при-
лагаат доказ од надлежниот орган кај кого во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија се 
регистрирани за вршење на својата дејност, непо-
средно до органот надлежен за регистрација на во-
зила. ; 

Странци на кои, заради школување, специјали-
зација, научни истражувања, вработување и врше-
ше на професионални дејности, давале азил или 
признавање статус на бегалец, им е издадено одоб-
рение за привремен престој ттс-голг од шест месеци 
или за постојано населзтва-^? »го Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, поднесуваат ба-

рање за регистрација на возило непосредно до орга-
нот надлежен за регистрација на возила. 

Член $ 
Барањето за регистрација на возило, покрај по-

датоците што се запишуваат во сообраќајната доз-
вола, ги содржи следните податоци: 

1) назив на земјата во која е произведено во-
зилото; 

2) број на пониските оски; 
3) вид на горивото што го троши возилото; 
4) заедница ?а осигурување ка ј која возилото е 

задолжително осигурено и бројот на полисата на 
осигурувањето; 

5) дали возилото има кука или уред за влечење 
(само за теренски и товарни возила); 

6) основна намена — за специјални и работни 
возила; 

7) датум на техничкиот преглед на возилото, 
фирмата, односно називот на овластената организа-
ција на здружен труд ка ј која е извршен технички-
от преглед на возилото и потписот на овластеното 
лице во таа организација; 

8) занимање, односно дејност на сопственикот 
на возилото; 

9) назив на органот ка ј кого возилото порано е 
регистрирано — ако се промени регистарското под-
рачје; 

10) адреса на поранешниот сопственик на вози-
лото — ако се промени сопственикот на возилото; 

11) време за кое се бара регистрација на вози-
лото; 

12) датум и потпис на подносителот на барањето. 

Член 9 \ 
Сопственикот на регистрираното возило го од-

јавува возилото ка ј органот надлежен за регистра-
ција на возила во следните случаи: 

1) ако не го продолжи важењето на регистраци-
јата на возилото — во рок од 30 дена од денот на 
истекот на регистрацијата; 

2) ако возилото е оту ѓено — во рок од 15 дена 
од денот на отуѓувањето; 

3) ако сопственикот на возилото го промени ж и -
веалиштето, односно седиштето, во рок од 15 дена 
од денот на промената на живеалиштето, односно 
седиштето; 

4) ако возилото исчезне или биде уништено или 
расходувано — во рок од 15 дена од денот на исчез-
нувањето, уништувањето односно расходувањето на 
возилото. 

При одјавувањето на возилото, сопственикот на 
возилото ги враќа регистарските таблички, освен во 
случајот од точ. 3 и 4 став 1 на овој член, или ако 
купувачот има живеалиште на РЈСТОТО регистарско 
подрачје. 

Член 10 
Барање за продолжување на важењето на ре-

гистрацијата на возило,, поднесува сопственикот на 
регистрираното возило, пред истекот на важењето 
на сообраќајната дозвола. 

Ако барањето за продолжување на важењето на 
регистрацијата на возилото не се поднесе во рок од 
30 дена од денот на истекот на рокот на важењето 
на сообраќајната дозвола, возилото се брише од еви-
денцијата за регистрираните возила, а регистарски-
те таблички се одземаат. 

Член 11 ' 
Сопственикот на. регистрираното возило е долж-

ен на органот надлежен за регистрација на возила 
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да му ја пријави промената на кој и да е податок 
за возилото што е запишан во сообраќајната доз-
вола — во рок од 15 дена од денот кога настапила 
промената. 

Кон пријавата за промената од став 1 на овој 
член, сопственикот на возилото ја прилага испра-
вата со која се докажува односната промена. 

Ако се промени сопственикот на возилото или 
одделен податок што го содржи сообраќајната доз-
вола, се издава нова сообраќајна дозвола. 

Член 12 
Привремена регистрација на возило се врши на 

барање од сопственикот на возилото кај надлежни-
от орган за регистрација на возила. 

Привремена регистрација на возилата од член 
19С став 2 на Законот за основите на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата, врши најблискиот орган 
надлежен за регистрација на возила до кој возачот 
на таквото возило ќе биде упатен од овластеното ли-
це што тој возач го затекло во сообраќајот. 

Кон барањето за привремена регистрација на 
возилото, сопственикот на возилото ги поднесува ис-
правите наведени во член 6 на овој правилник, врз 
основа на кој се врши регистрација на возила. 

Член 13 
По истекот на рокот на важењето на привреме-

ната регистрација на возилото, сопственикот на во-
зилото му ги враќа на органот што извршил привре-
мена регистрација на возилото потврдата за прив-
ремена регистрација на возилото и регистарските 
таблички. 

III. Сообраќајна дозвола за регистрирани возила и 
потврда за привремена регистрација на возило 

Член 14 ' 
Сообраќајната дозвола за регистрирано возило 

се издава на образецот бр. 1 кој е дводелен, во пра-
воаголна форма и кој развиен има димензии 
148 X 105 гит, а превиткан 74 X 105 т т . 

Образецот број 1 е во сива боја и се изработува 
од квалитетен материјал. 

Образецот број 1 е отпечатен кон овој правил-
ник и претставува негов составен дел. 

Член 15 
Насловната страница на образецот број 1 содр-

жи* втиснат грб на СФРЈ, натпис: „Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија", меѓународна 
ознака „У1Ј\ назив „СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ЗА 
РЕГИСТРИРАНО ВОЗИЛО", назив на француски 
јазик „СЕКТ1Р1САТ ШММАТШС1Ј1,АТ10]ЅГ", место 
за запишување на регистарската ознака на возило-
то, рубрика за запишување на датумот на регистра-
цијата, назив на органот што ја издал дозволата, да-
тум на издавањето на дозволата и број на евиден-
цијата под кој е заведена дозволата, место за печат 
и потпис на службеното лице. 

Првата и втората внатрешна страна од образе-
цот број 1 содржат рубрики во кои се запишуваат 
следните податоци. 

1) датум и место на првата регистрација и реги-
старска ознака на попа та регистрација на возилото; 

2) презиме и име, односно назив и живеали-
ште, односно седиште на сопственикот на возилото; 

3) вид, марка и тип на возилото, број на шаси-
јата, број на моторот, година на производството, си-
ла на моторот, работна зафатнина на моторот, те-

жина на празното возило, дозволена носивост, број 
на патничките места за седење и за стоење, облик 
или намена на каросеријата, боја на каросеријата, 
а за приклучните возила — и бројот на оската. 

На првата и втората внатрешна страна од обра-
зецот број 1 е отпечатен серискиот број на сообра-
ќајната дозвола. 

Третата надворешна страна од образецот број 1 
содржи рубрики за продолжување на рокот на ва-
жењето на сообраќајната дозвола и рубрика „Забе-
лешка" во која се запишуваат податоците за новиот 
сопственик на возилото и за забрана за отуѓување 
од царинска декларација, датум на одјавувањето на 
возилото, податок дека возилото е приспособен© кон 
телесните и други недостатоци на возачот и др. 

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член се запишу-
ваат во сообраќајната дозвола за регистрираното во-
зило од барањето за- регистрација на возилото. 

Член 16 
Продолжувањето на рокот на важењето на со-

обраќајната дозвола ча регистрирано возило се врши 
така што да може несомнено да се заклучи дека во 
дозволата е извршено продолжување на важењето 
на регистрацијата на возилото. 

Член 17 
Возачот му го пријавува исчезнувањето на со-

обраќајната дозвола за регистрирано возило на ор-
ганот надлежен за регистрација на возила на чие 
подрачје тој го забележал исчезнувањето на дозво-
лата. 

Ако сообраќајната дозвола исчезнала надвор од 
регистарското подрачје на кое возилото е регистри-
рано, органот од став 1 на овој член на кого му е 
пријавено исчезнувањето ќе му издаде на возачот 
потврда за пријавување на исчезнувањето на сообра-
ќајната дозвола. Потврдата ја заменува сообраќај-
ната дозвола додека не биде издадена нова сообра-
ќајна дозвола, а најмногу 30 дена од денот на изда-
вањето на потврдата. 

„Во потврдата од став 2 на овој член се внесу-
ваат следните податоци: регистарската ознака на 
возилото: видот, марката и типот на возилото; бројот 
на шасијата: бројот на моторот, како и презимето и 
името односно називот на сопственикот на возилото. 

Органот надлежен за регистрација на возила 
што ја издал потврдата од стдв 2 на овој член, ќе 
го извести за тоа органот што извршил регистраци-
ја на возилото. 

Член 18 ~ 
Барање за ип давање на нова сообраќајна до^во^ 

ла за регистрирано возило наместо исчезнатата, соп-
ственикот на возилото поднесува до органот што из-
вршил регистрација на возилото. 

Член 19 
Ако сообраќајната дозвола за регистрирано во-

зило поради употребата е дотраена, сопственикот на 
возилото поднесува по органот што извршил реги-
страција на РОЗИЛОТО барање за издавање на нова 
сообраќајна дозвола, з дотраената сообраќајна доз-
вола се одзема и уништува. 

Член 20 
На сопственикот на возило чие возило е прив-

ремено регистрирано, му се издава потврда за прив-
ремена регистрации 9 на возилото. 

Потврдата за привремена регистрација на вози-
ло содржи: ознака за привремените регистарски таб-
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лички, податоци за возилото: презиме и име, односно 
назив на сопственикот на возилото, датум на изда-
вање на потврдата и рок на важењето на привреме-
ната регистрација на возилото. 

Потврдата за привремена регистрација на вози-
ло е во сива боја. 

Потврдата за привремена регистрација на вози-
ло се издава на образецот број 2, што ^ отпечатен 
кон овој правилник и претставува негов составен 
Дел. 

Член 21 
Во сообраќајната дозвола за регистрирано возило 

и во потврдата за привремена регистрација па во-
зило, податоците се внесуваат со машина за пишу-
вање. 

Член 22 I 
Образецот на сообраќајната дозвола за регистри-

рано возило и образецот на потврдата за привреме-
на регистрација на возило се изработуваат од мате-
ријал кој има соодветни механички и хемиски кар-
актеристики. 

Видот на специјалниот материјал, како и него-
вите механички и хемиски. карактеристики ќе се 
утврдат со договор што ќе го склучи функционерот 
кој раководи со сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на сообраќајот и врските со ор-
ганизацијата на здружен труд на која и се доверува 
печатењето на образецот на сообраќајната дозвола 
и на образецот на потврдата за привремена реги-
страција на возило. 

IV. Регистарски таблички 

Член 23 : 
Регистарските таблички за моторно возило се во 

бела боја и на нив со црни букви е испишана озна-
ката на регистарското подрачје, а со црни броеви 
— регистарскиот број на возилото. Помеѓу ознаката 
на регистарското подрачје и регистарскиот број на 
возилото е втисната црвена петокрака ѕвезда. 

Регистарските таблички за моторно возило што 
во поглед на димензиите, најголемата дозволена 
тежина и оеениот притисок ги преминува пропиша-
ните нормативи, е во светло црвена боја и на нив 
со бели букви е испишана ознаката на регистар-
ското подрачје, а со бели броеви е испишан регис-
тарскиот број на возилото. 

Формата и димензиите на регистарските таб-
лички за моторно возило и лесна приколка, освен 
за мотоцикли, се утврдени на цртежот број 1. Ако 
регистарските таблички треба да содржат четири 
или пет регистарски броја, табличките имаат иста 
должина и широчина како на цртежот број 1, со 
тоа што симболите на нив мораат да бидат симет-
рично распоредени. 

Формата и димензиите на регистарските таблич-
ки за мотоцикли се утврдени на цртежот број 2. 

Член 24 
Регистарските таблички за приклучно возило, 

во поглед на формата, бојата, димензиите и озна-
ките се идентични на регистарските таблички за 
моторно возило, со тоа што на нив ознаката на ре-
гистарското подрачје се наоѓа по регистарскиот број 
на возилото (цртеж бр. 3). 

Член 25 
Ознаките на регистарските подрачја, што се 

ставаат на регистарските таблички, се наведени во 
Списокот на ознаките на регистарските подрачја, 
кој е отпечатен кон овој' правилник и претставува 
негов составен дел. 

Член 20 
Регистарските таблички за возила на дипломат-

ските и конзуларните претставништва, на мисии на 
странски држави и претставништва на меѓународни 
организации во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и нивниот персонал, содржат озна-
ка на годината за која важи регистрацијата на во-
зилото, бројот на претставништвото, ознаката „А" 
и регистарскиот број на возилото (цртеж број 4). 

Регистарските таблички за возила на странски 
трговски, сообраќајни, културни и други претстав-
ништва, на странски дописништва и странци — по-
стојани странски дописници, односно постојани слу-
жбеници на странски дописништва, содржат ознака 
на годината за која важи регистрацијата, бројот 
„20", ознаката „Е" и регистарскиот број на возилото 
(цртеж бр. 5). 

Регистарските таблички за возила на странци на 
кои, заради школување, специјализација, научно ис-
тражување, вработување или вршење на професи-
онални дејности, давање азил или признавање на 
статус на бегалец, им е издадено одобренрхе за при-
времен престој подолг од шест месеци, содржат оз-
нака рта регистарското подрачје, бројот „99" или „999" 
и регистарскиот број на возилото — (цртеж број 6). 

За возилата од став 1 на овој член се издава, 
покрај регистарските таблички, и дополнителни ре-
гистарски таблички со елипсеста форма во црна 
боја, со букви во жолта боја и тоа: за во-
зило што го користи шефот на дипломат-
ско претставршштво или на мисија — таблич-
ки со букви „СМБ" (цртеж број 7), за возило што го 
користи лице со дипломатски статус — таблички со 
букви „СБ" (цртеж број 8), а за возило што го ко-
ристи конзуларен функционер — таблички со бук-
ви „СС" (цртеж број 9). 

Регистарските таблички од ст. 1 до 4 на овој 
член за сите моторни возила, освен за мотоцикли, 
имаат форма, боја и димензии предвидени во цр-
тежите бр. 4 до 9, а за мотоцикли со цртежот број 10. 

Регистарските таблички за мотоцикли на стран-
ци од ст. 1 до 3 од овој член наместо буквата „А" 
можат да имаат буква „Е" или броевите „99", од-
носно „999", 

Регистарските таблички од ст. 1, 2 и 6 на овој 
член се издаваат секоја календарска година. 

Член 27 
Регистарските таблички за службено возило на 

органите за внатрешни работи е во сина боја, на 
кои со бели букви се запишани ознаката „М" и ре-
гргстарскиот број (цртеж број 11). 

Во поглед на формата и димензиите, формата на 
буквите Р1 броевите, каќо и во поглед на начинот на 
поставувањето на регистарските таблички на служ-
бените возила на органите за внатрешни работи, 
важат одредбите на овој правилник. 

Распоредот и значењето на регистарските бро-
еви со ознаката „М" за регистрација на службено, 
возило на органите за внатрешни работи, го опре-
делува функционерот што раководи со сојузниот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи. 
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Член 28 
Регистарските таблички за приклучно возило на 

органите за внатрешни работи, во поглед на фор-
мата, бојата, димензиите и ознаките, се идентични 
на регистарските таблички од член 27 на овој пра-
вилник, со тоа што на нив е запишана ознаката 
„М" по регистарскиот број (цртеж бр. 12). 

Член 2С 
Регистарските таблички ќе се заменат со нови 

регистарски таблички: 
1) ако возилото е регистрирано во друго реги-

старска подрачје, а но потреба, и ако сопственикот 
на возилото го, промени живеалиштето, односно се-
диштето во исто регистарско подрачје; 

2) ако една од регистарските таблички се загуби 
или биде уништена; 

3) ако поради дотраеност станат неупотребливи. 
Наместо регистарските таблички што исчезнале 

не може да се издадат нови регистарски таблички 
со ист регистарски број пред да истекнат две години 
од денот кога е пријавено исчезнувањето на реги-
старските таблички. 

Член 30 
За привремено регистрирано возило се издаваат 

привремени регистарски таблички (цртеж број 13). 
Привремените регистарски таблички се во бела 

боја со броеви и ознаки во црна боја и содржат: 
ознака „НР" (регистрирано привремено) регис-
тарски број на возилото, ознака на годината 
во која истекува рокот на важењето на при-
времената регистрација на возилото и број со 
кој се означува републиката на чија територи-
ја е седиштето на надлежниот орган што извр-
шил привремена регистрација на возилото. Помеѓу 
ознаката „КР" и регистарскиот број на возилото е 
втисната црвена петокрака ѕвезда, а по регистарски-
от број на возилото се наоѓа црвена вертикална ли-
нија широка 4 с т , на која со броеви во бела боја 
што се наоѓаат еден под друг, е запишана годината 
БО која истекува рокот на важењето на привремена-
та регистрација на возилото. 

Републиките и автономните покраини се озна-
чуваат со броеви од 1 до 8 и тоа: СР Босна и Хер-
цеговина — со број 1, СР Црна Гора — со број 2, 
СР Хрватска — со број 3, СР Македонија — со број 
4, СР Словенија — со број 5, СР Србија — со број 6, 
САП Косово — со број 7 и САП Војводина — со 
број 8. 

Привремените регистарски таблички за сите 
моторни возила освен за мотоцикли, ги има форма-
та и димензиите предвидени во цртежот број 13, а за 
мотоциклите — во цртежот број 14, со тоа што на-
место ознаката на регистарското подрачје се става 
ознаката „КР". 

Член 31 
За новопроизведени, преправени и поправени 

возила со кои во сообраќајот на јавните патишта 
се врши пробно возење заради испитување или при-
кажување на својствата на тие возила, за возилата 
што се движат од седиштето на организацијата на 
здружен труд во која се произведени до седиштето 
на организацијата на здружен труд во која ќе бидат 
довршени или до складот на трговската организаци-

ја на здружен труд, како и за возилата што се дви-
жат од местото во кое се преземени до местото во 
кое ќе бидат регистрирани, се издаваат пробни таб-
лички што служат за привремено означување на 
тие возила во сообраќајот на патиштата (цртеж 
број 15). 

Пробни таблички се издаваат и за регистрирани 
возила што се движат од местото во кое регистар-
ските таблички им се уништени или исчезнале или 
до место во кое од други оправдани причини оста-
нале без регистарски таблички — до местото во кое 
за тие возила ќе се издадат нови регистарски таб-
лички. 

Член 32 
Пробните таблички ги издава органот надлежен 

за регистрација на возила, на барање од сопствени-
кот на возилото. 

Надлежниот орган од став 1 на овој член може 
на заинтересираната организација на здружен труд 
или на друга организација да и додели потребен 
број пробни таблички заради означување на вози-
лата од член 31 став 1 од овој правилник. 

Пред издавањето на пробните таблички, над-
лежниот орган може да ја побара на увид потврда-
та за техничката исправност на возилото за кое се 
бараат пробните таблички и полисата дека возило-
то е осигурано од одговорност за штета сторена на 
трети лица. 

Пробните таблички се издаваат со рок за уно-! 
треба до 15 дена. 

Член 33 
Органот надлежен за регистрација на возила, 

односно организацијата на здружен труд од член 
32 став 2 од овој правилник, издава и пробни таб-
лички и потврда која содржи: презиме и име на 
возачот кој ќе управува со возилото, цел на упо-
требата на возилото, релација на која ќе сообраќа 
возилото, вид, марка и тип на возилото, број на ша-
сијата, број на моторот број на каросеријата и рок 
на употребата на пробните таблички. 

Член 34 
Пробните таблички содржат збор: „Проба", број 

со кој се означува републиката, односно автоном-
ната покраина на чија територија е седиштето на 
органот надлежен за регистрација на возилото, од-
носно организацијата на здружен труд или друга 
организација што ги издава пробните таблички и 
бројот на-табличките. Зборот „Проба" се наоѓа над 
бројот со која се означува републиката односно ав-
тономната покраина и бројот на табличките. По-
меѓу бројот со кој се означува републиката, од-
носно автономната покраина и бројот на,табличките 
се наоѓа црта (цртеж бр. 15). 

Пробните таблички се во бела боја, а буквите 
и броевите на нив се во црна боја. Пробните таб-
лички со четири или пет бројни ознаки можат сраз-
мерно да бидат подолги за соодветната ширина на 
еден односно два броја. 

Член 35 
Ознаките и броевите на регистарските таблич-

ки и на пробните таблички се испишуваат со бук-
ви на латиница и со арапски броеви. Формата и 
димензиите Ета буквите и броевите се утврдени во 
цртежот број 16. 
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Член 36 
Регистарските таблички, освен пробните таб-

лички, мораат да имаат рефлектирачки својства. 

Член 37 ј 
Пробните таблички можат да бидат изработени 

и од картонска хартија-
Член 38 

Цртежите бр. 1 до 16 се отпечатени кон овој 
правилник и претставуваат негов составен дел. 

V. Завршни одредби 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за реги-
страција на моторни и приклучни возила („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 20/75 и 9/79). 

Член 40 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3485/1 
20 ноември 1981 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, 

Анте Зелиќ, е. р. 

Образец бр. 1 

СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ЗА РЕГИСТРИРАНО 
ВОЗИЛО 
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Ц Р Т Е Ж Б Р . 1 
Б У К В И Т Е И Б Р О Е В И Т Е СЕ В О Ц Р Н А Б О Ј А 

ОСНОВАТА Е ВО Б Е Л А Б О Ј А 
ПЕТОКРАКА А Т А Ѕ В Е З Д А Е ВО Ц Р В Е Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 3 
Б Р О Е В И Т Е И Б У К В И Т Е СР ВО Ц Р Н А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е В О Б Е Л А Б О Ј А 
П Е Т О К Р А К А Т А Ѕ В Е З Д А Е В О Ц Р В Е Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 4 
Б У К В И Т Е И Б Р О Е В И Т Е СЕ ВО Ж О Л Т А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е В О Ц Р Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 2 
Б У К В И Т Е И Б Р О Е В И Т Е СЕ ВО Ц Р Н А Б О Ј А 

ОСНОВАТА Е ВО Б Е Л А Б О Ј А 
П Е Т О К Р А К А Т А Ѕ В Е З Д А Е ВО Ц Р В Е Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р О Ј 5 
Б У К В И Т Е И Б Р О Е В И Т Е СЕ ВО Ж О Л Т А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е ВО Ц Р Н А В О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 6 
Б У К В И Т Е И Б Р О Е В И Т Е СЕ ВО Ц Р Н А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е ВО Б Е Л А Б О Ј А 
П Е Т О К Р А К А Т А Ѕ В Е З Д А Е В О Ц Р В Е Н А Б О Ј А 
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Ц Р Т Е Ж Б Р . 7 , 
Б У К В И Т Е СЕ ВО Ж О Л Т А Б О Ј А 

ОСНОВАТА Е В О Ц Р Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 9 
Б У К В И Т Е СЕ В О Ж О Л Т А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е В О Ц Р Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 8 
Б У К В И Т Е СЕ ВО Ж О Л Т А Б О Ј А 

ОСНОВАТА Е В О Ц Р Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 10 
Б Р О Е В И Т Е И Б У К В И Т Е СЕ В О Ж О Л Т А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е В О Ц Р Н А Б О Ј А 
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Ц Р Т Е Ж Б Р . 11 Ѓ 

Б У К В А Т А И Б Р О Е В И Т Е СЕ В О Б Е Л А Б О Ј А $ 
О С Н О В А Т А Е В О С И Н А ЈЗОЈА 1-

П Е Т О К Р А К А Т А Ѕ В Е З Д А Е В О Ц Р В Е Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р О Ј 12 
Б У К В А Т А И Б Р О Е В И Т Е СЕ В О Б Е Л А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е В О С И Н А Б О Ј А 
П Е Т О К Р А К А Т А Ѕ В Е З Д А Е В О Ц Р В Е Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 13 
Б У К В А Т А И Б Р О Е В И Т Е СЕ В О Ц Р Н А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е ВО Б Е Л А Б О Ј А 
П Е Т О К Р А К А Т А Ѕ В Е З Д А Е В О Ц Р В Е Н А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 15 
Б У К В И Т Е И Б Р О Е В И Т Е СЕ В О Ц Р Н А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е В О Б Е Л А Б О Ј А 

Ц Р Т Е Ж Б Р . 14 
Б У К В И Т Е И Б Р О Е В И Т Е СЕ В О Ц Р Н А Б О Ј А 

О С Н О В А Т А Е В О Б Е Л А Б О Ј А 
П Е Т О К Р А К А Т А Ѕ В Е З Д А И О С Н О В А Т А З А ГОДИНАТА СЕ 

В О Ц Р В Е Н А Б О Ј А 
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47. 

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 60 од 
Законот за стандардизација („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот 
завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ШЛЕ-

МОВИТЕ ЗА ЗАШТИТА ВО ИНДУСТРИЈАТА 

1. На задолжително атестирање подлежат сите 
шлемови што се употребуваат како средство за за-
штита на работа во индустријата. 

2. На испитување на шлемовите од точка 1 од 
оваа наредба подлежат следните карактеристики! на 
квалитетот на шлемовите: 

1) апсорпцијата на удари; 
2) отпорноста на пробивање; 
3) отпорноста на пламен; 
4) ел ектр ои зо л аци оките својства; 
5) страничната крутост. 
3. Карактеристиките на квалитетот на шлемо-

вите за заштита на работа во индустријата што 
подлежат на испитување, се утврдени во југосло-
венскиот стандард JUS Z.B 1.031 — Лични заштитни 
средства. Шлемови за заштита ЕО индустријата. 

4. Испитувањето на карактеристиките на квали-
тетот на шлемовите за заштита во индустријата, 
определени во точка 2 од оваа наредба, се врши на 
начин определен со југословенскиот стандард 
JUS Z.B1.031 — Лични заштитни средства. Шлемо-
ви за заштита во индустријата. 

5. Земањето на мостри 'за испитување на шле-
мовите за заштита на работа во индустријата се 
врши на начин определен со југословенскиот стан-
дард JUS Z.B1.031 — Лични заштитни средства. 
Шлемови за заштита во индустриј ата. 

6. Постапката на атестирање на шлемовите се 
спроведува според точка 2.4. на југословенскиот 
стандард JUS А.К2.003 — Постапки на испитување 
за атестирање и знак на квалитетот. 

7. Извештајот за испитување на шлемовите за 
заштита на работа во индустријата, произведени во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, ги содржи податоците за: 

1) производот (називот, конструкцијата, годи-
ната на производство — тримесечје^). 

2) производителот (фирмата, односно називот ЈИ 
седиштето); 

3) земањето мостри (датумот и местото на зе-
мање мостри, потписот на работникот што зел мос-
тра); 

4) прописите според кои е вршено испитување, 
односно постапката на испитување; 

5) резултатите на испитувањето; 
6) бројот на издадениот атест; 
7) местото и датумот на издавање на извештајот 

за испитувањето. 
Извештајот за испитувањето на шлемовите за 

заштита на работа во индустријата од увоз ги со-
држи податоците за: 

1) испораката (називот на производот, конструк-
цијата, годината на производството, испорачувачот, 
односно увозникот, земјата на потеклото, бројот и 
датумот на заклучокот, бројот и датумот на догово-
рот, бројот и' датумот на фактурата, бројот на ца-
ринска декларација, местото и датумот на втасува-
њето на стоките, превозникот — шпедитер, начинот 
на пакување, транспортно^ средство и количина-
та); 

2). земањето на мостра (датумот и местото на зе-
мање мостра, потпис на работникот што земал мо-
стра); 

3) прописите според кои е вршено испитување, 
односно постапката на испитување; 

4) резултатите на испитувањето; 
5) бројот на издадениот атест; 
6) местото и датумот на издавање на (извештајот 

за испитувањето. 
Заглавчето на извештајот за испитувањето со-

држи: фирма, односно назив и седишта на органи-
зацијата овластена за атестирање, како и број на 
решението за овластувањето и датум на издавање-
то на решението. 

Извештајот за испитувањето на шлемовите мора 
да биде заверен со потпис на овластениот работник 
на организацијата овластена за атестирање и со 
нејзин печат. 

8. Контрола на сообразноста на шлемовите за 
заштита на работа во индустријата со атестираниот 
тип се врши на секои 10.000 произведени шлемови, 
и тоа на следниот начин: организацијата овластена 
за атестирање зема, по свој избор, пет шлемови, и 
при тоа ги испитува следните карактеристики на 
квалитетот: 

1) апсорпциј(ата на удари; 
2) отпорноста на пробивање; 
3) отпорноста на пламен. 
Ако годишното производство е помало од 10.000 

шлемови, контрола на сообразноста на шлемовите 
според одредбата на став 1. од оваа точка се врши 
еднаш годишно. 

9. Секоја промена на материјалот од кој се про-
изведува шлемот, производителот мора да ја при-
јави кај организацијата овластена за атестирање и 
шлемот повторно да го атестира. 

10. Шлемот за кој е издаден атест, производи-
телот, односно увозникот, го означува со атестен 
знак. 

Означувањето со атестен знак се врши со вти-
снување на шлемот, при што височината В од точ-
ка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на 
атестниот знак („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/79 
и 31/81) може да биде од 10 до 25 mm. 

11. За атестирање на шлем за заштита на ра-
бота во индустријата може да се овласти органи-
зацијата на здружен труд што, покрај исполнува-
њето на условите од член 60 од Законот за стан-
дардизација, во поглед на опременоста и стручните 
квалификации на кадрите, ги исполнува следните 
услови, и тоа: 

1) да располага: 
— со комора за кондиционирање; 
— со апарат за испитување на апсорпцијата на 

удари; 
— со апарат за испитување на отпорноста на 

пробивање; 
— со апарат за испитување на запаливоста; 
— со апарат за испитување на електроизола-

ционите својства; 
— со апарат за испитување на страничната 

крутост; 
— со друга лабораториска опрема; 
2) на работите на атестирање да распореди ра-

ботници кои ги имаат следните стручни квалифи-
кации: 

— ако е во прашање работник кој раководи со 
испитувањето на шлемови — висока школска под-
готовка од соодветната струка, и најмалку три го-
дини работно искуство на работи на испитувањето 
шлемови за заштита на работа во индустријата; 

— ако се во прашање стручни работници — 
виша школска или средна стручна подготовка од 
соодветната струка, со најмалку две години работно 
искуство на работи на испитувањето шлемови во 
лабораторија. 

12. Организацијата на здружен труд овластена 
за атестирање е должна да изврши атестирање на 
шлемовите во рок од 30 дена од денот на земањето 
мостра на шлемот. 
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13. Оваа наредба влегува во оила на 1 јануари 
1983 година. 

Бр. 32-20414/1-81 
7 декември 1981 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

48. 

Врз основа на чл. 22 и 32 став 1 и член бб став 
1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југо-
славија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните бан-
ки на автономните покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76 и 41/81), во согласност со Сојузни-
от извршен совет, Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ ЗА КУПУВАЊЕ ХАР-
ТИИ ОД ВРЕДНОСТ И НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИт 

МАГНАТА ЕМИСИЈА 
1. Народните банки на републиките и народни-

те банки на „автономните покраини {во натамошниот 
текст: народните банки) ја пресметуваат и ја на-
платуваат камата за купување хартии од вредност 
и на кредитите што ги даваат од примарната емиси-
ја по стапките и на начинот што се предвидени со 
оваа одлука, ако со сојузен пропис не е определено 
поинаку. ; 

2. Каматата за купување хартии од вредност, 
каматата на кредитите врз подлога на хартии од 
вредност и на други кредити од примарната емиси-
ја што им ги даваат на банките, народните банки ја 
наплатуваат по стапка од 12% годишно. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа то-
чка, народните банки наплатуваат камата: 

1) по стапка од 4% годишно — на кредитите за 
кредитирање на работите на извозот на стоки и ус-
луги; . 1 

2) по стапка од 6% годишно —« на кредитите за 
кредитирање на производството, на сезонските за-
лихи и на пазарните стоковни резерви на земјодел-
ски и прехранбени производи; 

3) по стапка од 8% годишно на кредитите за 
кредитирање на залихите на јаглен, на увозот на 
суровини и репродукционен материјал и на прода-
жбата, односно купувањето на домашна опрема и 
бродови во земјата и за кредитирање на граѓаните 
врз основа на продажба на девизи. 

Одредбата по 1 на став 2 на оваа точка се приме-
њива и врз кредитите што проодните банки и ги 
даваат на Југословенската банка за меѓународна 
економска соработка. 

3. На износот на кредитите од точка 2 на оваа 
одлука што не е вратен во договорениот рок, на-
родните банки наплатуваат, покрај редовната, и за-
тезна камата по стапка од 12°/о годишно. 

4. Продолжувањето на рокот за враќање на 
кредитот и обновувањето на кредитот се смета, во 
смисла на оваа одлука, како нов кредит. 

5. Каматата за купување на хартии од вредност 
народните банки ја пресметуваат однапред за вре-
ме од денот на купувањето до рокот на втасаноста на 
хартиите од вредност. 

'Каматата на кредитите од примарната емисија, 
народните банки ја пресметуваат и наплатуваат 
тримесечно наназад, односно при конечната наплата 
на кредитите. 

Петок, 29 јануари 1982 

6. При пресметката на каматата за купување 
на хартии од вредност и на кредитите од примар-
ната емисија, народните башо! го применуваат си-
стемот на пресметка по кој месецот и годината се 
сметаат според календарските денови. 

7. На кредитите што банките и Југословенската 
банка за меѓународна економска соработка ги иско-
ристиле кај народните банки до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука, народните баки ќе 
наплатуваат камата по стапката по која се одобре-
ни тие кредити. 

8. Упатства за спроведување на оваа одлука да-
ва, по потреба, ^Народната банка на Југославија. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за каматните 
стапки за купување хартии од вредност и на креди-
тите од примарната емисија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/77 и 53/77). 

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

О. бр. 4 
28 јануари 1082 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на Југославија, 
Радован Макиќ, е. р. 
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