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Врз основа' на членот 21Ј став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија,. издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТЕВТЕ ЛУЃЕ 
И ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ 

НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Се прогласува Основниот закон за самоуправу-
вањето на работните луѓе и за средствата за работа 
на органите на внатрешните работи, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 3 ноември 1965 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор од 3 ноември 1965 
година. 

П. Р. бр. 362 
4 ноември 1965 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател' 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ 
ЛУЃЕ И ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГА-

НИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат самоуправувањето и 

работните односи на работните луѓе во органите на 
внатрешните работи како и обезбедувањето на сред-
ства за работа на тие органи, во согласност са 
одредбите од Основниот закон за службата на вна-
трешните работи. 

I. САМОУПРАВУВАЊЕ 

1. Права и должности во остварувањето на 
самоуправувањето 

Член 2 
Правата на самоуправувањето во органите на 

внатрешните работи работните луѓе ги остваруваат 
според одредбите од овој закон и прописите за само-
управувањето на работните луѓе во органите на 
управата, доколку тие прописи не се во спротивност 
со одредбите од овој закон, 

Член 3 
Работните луѓе во органите на внатрешните 

работи правата на сомоуправувањето ги остваруваат 
непосредно и преку советот на работната заедница. 

Членови на работната заедница, во смисла на 
овој закон, се сите работници што работат во 
органот на внатрешните работи. 

Член 4 . 
Работните луѓе во органите на внатрешните ра-

боти -имаат право и должност во остварувањето на 
самоуправувањето, а во согласност со функциите и 
овластувањата на органите на внатрешните работи 
да одлучуваат во согласност со старешината на 
органот: за внатрешната организација и системати-
зацијата на работните места; за потребата од прием 
на нови работници на испразнети работни места; 
за распределбата на средствата за вршење на 
редовната дејност; за личните доходи; за распола-
гањето со средствата на опремата од општа намена: 
за обезбедување услови за своето стручно усовршу-
вање и за подобрување на условите за работа. 

Работните луѓе во органите на внатрешните ра-
боти самостојно одлучуваат за користење на сред-
ствата на заедничката потрошувачка во согласност 
со закон. 

Правото и должноста на самоуправување работ-
ните луѓе ги остваруваат и во други прашања од 
внатрешните односи, давајќи му свои мислења и 
предлози за тоа на старешината на органот. Старе-
шината на органот е должен да ја извести работната 
заедница за ставот што го зазел по даден предлог 
или мислења 

Член 5 
Општите акти со кои врз основа на овој закон 

се уредуваат внатрешните односи во органите на 
внатрешните работи ги донесува работната заедница 
или советот на работната заедница, во согласност 
со старешината на органот на внатрешните работи. 

Член 6 
Ако при донесување на општите акти од членот 

5 на овој закон не се постигне согласност помеѓу 
старешината на органот-и работната заедница од-

,носно помеѓу старешината на органот и советот на 
работната заедница, конечна одлука за тоа донесува 
за Сојузниот секретаријат за внатрешен работи 
Сојузниот извршен совет, а за републичкиот орган 
на внатрешните работи — републичкиот извршен 
совет за околискиот и општинскиот орган на вна-
трешните работи конечна одлука донесува околис-
кото односно општинското собрание или органот 
што собранието ќе го определи. 

АКО при донесување на поединечни'акти што ги 
донесува старешината на органот со советот на 
работната заедница не се постигне согласност по-
меѓу советот на работната заедница и старешината 
на органот, ќе се изврши решението што ќ 0 го 

,донесе старешината на органот. Советот на работ-
ната заедница може да бара да се извести за тоа 
органот од ставот 1 на овој член. 

Според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член ќе 
се постапи и кога старешината на органот е член 
на советот на работната заедница според, својата 
положба' 

Член 7 
Внатрешната организација на службите и орга-

низационите единици што вршат работи од исклу-
чива надлежност на федерацијата во органите на 
внатрешните работа во републиката се утврдува со 
посебен правилник на секој орган. Овој правилник 
се донесува во согласност со старешината на репуб-
личкиот орган на внатрешните работи. 
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Со републички закон може да се определи и 
други општи акти на органите на внатрешните 
работи во републиката да се донесуваат во соглас-
ност со старешината на републичкиот односно друг 
орган на внатрешните работи од поширока опште-
ствено-политичка заедница. 

Член 3 
Работните луѓе на секој орган на внатрешните 

работи сочинуваат посебна работна заедница ако со 
закон или во согласност со закон не е определено 
работните луѓе од повеќе органи или посебно орга-
низирани служби на внатрешните работи сочину-
ваат една работна заедница. 

Со правилникот на органот на внатрешните р а -
боти може да се предвиди работната заедница да 
им го довери остварувањето на определени права 
на самоуправување на работниците во одделни ра-
ботни единици на органот. Работна единица може 
да биде една организациона единица или повеќе 
организациони единици на органот чии работи се 
меѓусебно поврзани, подрачен орган ^ или установа. 

Во работните единици врз кои ќе се пренесат 
определени права на самоуправување можат да се 
формираат совети на работната единица. 

Работните луѓе во општински односно во око-
лиски орган на внатрешните -работи што вршат 
работи на службата ма државната безбедност мо-
жат да сочинуваат посебна работна заедница на 
работната единица, а работните луѓе во републички 
орган на внатрешните работи односно во Сојузниот 
секретаријат за ; внатрешни работи — една или 
повеќе посебни работни заедници на работните 
единици. 

Со правилникот на органот н а внатрешните ра-
боти ,се уредуваат меѓусебните односи помеѓу ра-
ботната заедница на органот и работните заедници 
на работните единици од ставот 2 на овој член. 

Член 9 
По исклучок од одредбата на членот 8 став 1 на 

овој закон, со актот за основање на подрачен орган 
или установа на органот на внатрешните работи 
може да се определи работните луѓе во тој орган 
и установа да сочинуваат посебна работна заедница. 

Со актот за основање на подрачен орган или 
установа ќе се утврди кои права на самоурпавување 
работните луѓе на подрачниот орган односно уста-
нова ги остваруваат заедно со работните луѓе на 
работната заедница на органот на внатрешните ра-
боти. Во подрачните органи и установи на Сојуз-
ниот секретар,ијат за внатрешни работи општите 
акти се донесуваат во согласност со сојузниот се-
кретар зз внатрешни работи. Со републички закон 
може да се определи во подрачните установи на 
републичкиот орган на внатрешните работи општите 
акти да се донесуваат во согласност со старешината 
на републичкиот орган на внатрешните работи. 

Член 10 
Во орган на внатрешните работи кој има повеќе 

од 30 членови на работната заедница се формира 
совет на работната заедница, а може да се формира 
и во орган кој има повеќе од 15 членови на работ-
ната заедница. 

Одредбите на ставот 1 од овој член согласно ќе 
се применуваат и врз работните заедници на работ-
ните единици во органите на внатрешните работи. 

Член 11 
Совет на работната заедница се избира во ор-

ганите на внатрешните работи за органот како 
целина или по изборни единици. 

Ако избирањето на советот на работната заед-
ница се врши за органот како целина, со правил-
никот на органот се утврдува бројот на членовите 
на советот што се избираат во одделни служби на 
органот. 

Ако избирањето на советот на работната заед-
ница се врши во органот по изборни единици, со 
правилникот на органот се определува кои органи-

зациони единици сочинуваат одделна изборна еди-
ница и бројот на членовите" на советот што ги из-
бира Одделна изборна единица. 

Бројот на членовите на советот што во случаите 
од ст. 2 и 3 на овој член ги избира одделна служба 
односно изборна единица се определува, водејќи 
сметка за бројот на работниците во одделни служби 
односно организациони единици што ја сочинуваат 
изборната единица, како и за тоа во советот да 
'бедат претставени работници од одделни служби 
на органот имајќи ја предвид природата и значе-
њето на тие служби. 

' Член 12 
За членови на советот на работната заедница 

се сметаат како избрани оние кандидати во одделни 
служби односно изборни единици што добиле на ј -
голем број гласови. 

а Член 13 
Во поглед на кандидирањето, избирањето и от-

повикот на членови на советот на работната заед-
ница, како и во поглед на формирањето и работата 
на изборната комисија, согласно ќе се применуваат 
соодветните одредби од Основниот закон за изби-
рање на работнички' совети и други органи на 
управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр.- 15/64), ако со овој закон 
не е определено поинаку. 

2. Работни односи 

Член 14 

Работните односи на работните лути во органи-
те на внатрешните работи се уредуваат со Основ-
ниот закон за работните односи, ако со овој закон 
не е определено поинаку. 

а) Примање на работа 

Члек 15 

За потребата од прием на рабитници на 
испразнети работни места во органите на внатреш-
ните работи одлучува старешината на ортакот и 
советот на работната заедница, ако со закон не Ф 
определено поинаку. 

Член 16 
За потребата од прием на работници на 

определени испразнети работни места во Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи на кои се вршат 
работи на службата на државната безбедност одлу-
чува сојузниот секретар за внатрешни работи по 
претходно прибавено мислење од советот на работ-
ната заедница. 

Член 17 
За потребата од прием' на работници на испраз-

нети работни места на кои се вршат работи на 
службата на државната безбедност во органите на 
внатрешните работи во републиката одлучува ста-
решината на ' републичкиот орган на внатрешните" 
работи, по претходно прибавено мислење од старе-
шината и советот на работната заедница' на однос-
ниот орган. 

Со републички закон може да се определи ста-
решината на републичкиот орган на внатрешните 
работи односно старешината на друг орган на вна-
трешните работи во републиката, по претходно 
прибавено мислење' од старешината и советот на 
работната заедница на односниот орган, да одлучу-
ва за потребата од прием на работници на 
испразнети работни места ,на кои се вршат други 
работи од исклучива ' надлежност на федераци-

јата, као и работи од интерес за целата земја. . 

Член 18 
Кога се врши прием на работници врз основа 

на конкурс, кандидатите можат да присуствуваат 
при работата на конкурсната комисја и да имаат 
увид во конкурсните материјали ако е тоа предви-
дено во огласот за конкурсот. 
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Во огласот за конкурсот се определува и рокот 
во кој кандидатите ќе бидат известени за резулта-
тот на конкурсот. 

Член 19 
Конкурсната' комисија ја именува старешината 

на органот и советот на работната заедница. 

Член 20 , -
Старешината на органот врши избор помеѓу 

кандидатите од листата што ја има предложено 
конкурсната комисија, по претходно прибавено мис-
лење од советот на работната заедница. 

Конкурсната комисија е должна во рокот опре-
делен во огласот за конкурсот да го извести секој 
кандидат дали е избран. 

Кондидатот што смета дека конкурсната коми-
сија ја повредила утврдената постапка за спроведу-
вање на конкурсот или дека примениот кандидат 
не ги исполнува условите предвидени со конкурсот 
има право да му стави приговор на 'старешината на 
органот во рок од 8 дена од денот на приемот на 
известувањето за тоа дали е избран. 

-Против одлуката за избор на кандидатот што 
ја донесол старешината на општинскиот односно 
околискиот орган на внатрешните работи може да 
му се изјави жалба на старешината на републич-
киот орган на внатрешните работи. Ако одлуката 
за изборот на кандидатот ја донесол старешината 
на републичкиот орган за внатрешни работи од-
носно сојузниот секретар за внатрешни работи, 
жалбата му се изјавува на републичкиот односно на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
Ако на конкурсот не се пријават кандидати или 

се пријават но-не ги исполнуваат условите опреде-
лени во огласот за конкурсот, старешината на орга-
нот и советот на работната заедница ќе одлучат 
дали ќе се повтори конкурсот или ќе се изврши 
прием на работа без конкурс. 

Одлука за повторување на конкурсот може да 
се донесе и ако старешината на органот оцени дека 
работната способност и стручната спрема на канди-
датот не е доволна за успешно вршење на рабо-
тите на соодветното работно место. 

Член 22 
' Распоредувањето на работници на одделни ра-

ботни места го врши старешината на органот. 

Член 23 
Со републички закон може да се определи спро-

ведувањето на конкурс за пополнување на испраз-
нети работни места и распоредувањето на приме-
ните работници во службата на милицијата во ор-
ганите на внатрешните работи во републиката да го 
врши републичкиот орган на внатрешните работи. 

Член 24 
Решение за прием на работник на работа и за 

распоредување на работникот на работрш место во 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и во 
неговите подрачни органи и установи, кое се попол-
нува без конкурс, донесува сојузниот секретар за 
внатрешни работи. 

Решенија за прием работници на работа и за 
распоредување на работниците на работни места на 
кои се вршат работи на службата на државната 
безбедност во органите на внатрешните работи во 
републиката, а кои се пополнуваат без конкурс, 
донесува старешината на републичкот орган на вна-
трешните работи. 

Член 25 
Покрај работните места што согласно одредбата 

од членот 69 став 3 на Основниот закон за службата 
на внатрешните работи се пополнуваат без конкурс, 
старешината на републичкиот орган на внатрешните 
работи може да определи и други работни места во 
органите на внатрешните работи во републиката на 

кои се вршат работи од исклучива надлежност на 
федерацијата и од интерес за целата земја да се 
пополнуваат без конкурс. 

Член 26 
Лице кое според договор за стипендирање е дол-

жно да стапи на работа во органот на внатрешните 
работи се прима на работа без конкурс. 

б) Преместување и привремено упатување на 
работа 

Член 27 
Кога интересите на службата бараат, можат ра-

ботници што работат на определени работни места 
во службата на државната безбедност и во службата 
на милицијата да бидат преместени од орган на 
внатрешните работи на една општествено-политичка 
заедница во орган на внатрешните работи на друга 
општествено-политичка заедница, како и во нивни 
подрачни органи и подрачни установи и организа-
циони единици што се наоѓаат надвор од седиштето 
на органот. 

Преместување на работници може да се врши и 
од други работни места на кои се вршат работи од 
исклучива надлежност на федерацијата и работи 
од интерес за целата земја само кога е тоа со зак,он 
определено. 

Член 28 
На работник преместен по потреба на службата, 

покрај патните и селидбените трошоци, му се испла-
тува и надоместок во височина на едномесечна акон-
тација на личниот доход. 

Член 29 
Преместување работници според членот 27 од 

овој закон може да се 'врши и на определено време. 
Ако преместување на работник се врши на опре-

делено време, со решението за преместување се 
утврдува времето на кое се преместува работникот. 

Член 30 
Сојузниот секретар за внатрешни работи одлу-

чува за преместување работници од Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи во неговите по-
драчни органи, подрачни установи и организациони 
единици што се надвор од неговото седиште, одно-
сно од овие органи, установи и организациони еди-
ници во Сојузниот секретаријат за внатрешни 
работи. 

Преместување работници од работни места на 
кои се вршат работи на службата на државната 
безбедност и работи на службата на милицијата од 
органите на внатрешните работи во републиката во 
Сојузниот секретаријат за внатрешни: работи и во 
негови подрачни органи и установи односно од Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи и него-
вите подрачни органи и установи во органите и 
установите" на внатрешните работи во републиката 
се врши по спогодба на сојузниот секретар за вна-
трешни работи и старешината на републичкиот ор-
ган на внатрешните работи. 

Член 31 
Работникот што е преместен по потреба на слу-

жбата не може во органот на внатрешните работи 
во кој е преместен да има постојан дел на личниот 
доход помал од оној што го имал на работното ме-
сто во органот од кој е преместен. ( 

Член 32 
На работник преместен по потреба на службата 

што издржува семејство му припаѓа месечен надо-
месток за одвоен живот. Надоместокот за одвоен 
живот му припаѓа на работникот од денот на ста-
пувањето на работа во органот во кој е преместен, 
за сето време додека не му се обезбеди стан. 

Височината на месечниот надоместок за од-
воен живот се утврдува со правилникот на органот. 

На роботник упатен во стручно училиште или 
на курс надвор од седиштето на органот, кој издр-
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жува семејство, може да му се додели надоместок 
за одвоен живот. Во кои случаи ќе се додели надо-
месток за одвоен живот и височината на тој надо-
месток се утврдува со правилникот на органот. 

Член 33 
На работник преместен според чл. 27 и 30 од овој 

закон органот на внатрешните работи во кој е пре-
местен работникот е должен да му обезбеди стан 
во рок од две години од денот на неговото јавување 
на должност. 

На неженети милиционери и подофицери сме-
стување им се обезбедува во станицата на милици-
јата, ако не им е обезбедено на друг начин. 

Ако органот во кој е преместен работникот не 
обезбеди стан во рокот од ставот 1 на овој член или 
за тоа не постигне спогодба со работникот, органот 
на внатрешните работи од кој е преместен работни-
кот е должен, на барање на работникот, да го прими 
повторно овој на работа и да му обезбеди постојан 
дел на личниот доход на работното место од кое 
е преместен. 

Член 34 
Органот на внатрешните работи во кој е преме-

стен работникот е должен секој трет месец да му 
обезбеди на работникот по' седум дена платено от-
суство заради посета на потесното семејство. Тро-
шоците пџ превозот до местото во кое живее поте-
сното семејство на работникот и назад паѓаат на 
товар на средствата на органот. 

Како потесно семејство, во смисла на ставот 1 
од овој член, се сметаат брачниот другар и децата. 

Член 35 
Работникот што е преместен е должен да се јави 

на работа во рокот определен во решението за пре-
местување. 

Член 36-
Кога интересите на службата го бараат тоа ста-

решината на органот на внатрешните работи може 
привремено да го упати работникот на работа во 
друг орган на внатрешните работи односно во по-
драчен орган или установа најдолго во траење од 
шест месеци. По согласување на работникот оваа 
работа може да трае и подолго од шест месеци. 

Ако работникот во случајот од ставот 1 на овој 
член се упатува на работа во друго место, на работ-
никот му припаѓаат дневници најдолго за шеесет ДР-
на, а за преостанатото време надоместок за одвоен 
живот, Височината на овој надоместок се утврдува 
со правилникот на органот и не може да биде по-
мала од надоместокот за одвоен живот што му при-
паѓа на работник преместен по потреба на службата. 

е) Работно време и одмори 

Член 37 
Работата што работник на ор,ган на внатрешни-

те работи ја врши врз основа на обврска пропи-
шана во Основниот закон за службата на внатре-
ните раобти според кота службената работа е должен 
да ја' извршува и БОН работното време се смета како 
работа подолга од полното работно време. 

Ставешината на органот определува во кои слу-
чаи работникот на органот на внатрешните работи 
е должен да работи подолго, од полното работно 
време. 

t ,Член 38 
Распоредот на работата во. Сојузниот секрета-

ријат за внатрешни работи и во неговите подрачни 
органи и установи го определува сојузниот секре-
тар за внатрешни работи, 

Во службите на Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи и во неговите подрачни органи и 
установи, во кои се работи непрекинато во смени, 
распоредот на работното време на смените се опое-
делува со правилникот на органот во рамките на 
четириесет и двочасовната работа ЈВО седмицата. 

Член 39 
Ако работникот на орган на внатрешните работи 

поради извршување определени задачи не може да 
го користи одморот за време на државни празници, 
работната заедница е должна да му обезбеди соод-
ветен одмор по извршената задача. 

Член 40 
Годишниот одмор на работник на орган на вна-

трешните работи на работните места на кои се вр-
шат работи на службата на државната безбедност, на 
службата за сузбивање ,на криминалитетот и на /Слу-
жбата на милицијата може да трае и до четириесет 
дена, ако во текот на годината работникот работел 
под посебни услови. 

За исклучителни напори во извршување на слу-
жбените задачи на работникот на орган на внатре-
шните ,работи може да му се одобрува вонреден 
одмор до 15 дена. За време на вонредниот одмор на 
работникот му припаѓа надоместок за личниот до-
ход како да бил на работа. 

Одморот од ст. 1 или 2 на овој член го одобрува 
старешината на органот во согласност со советот на 
работната заедница, а во исклучителни случаи, кога 
го бараат тоа интересите на службата старешината 
на органот. 

Член 41 
Кога тоа го бара потребата од извршување не-

одложни и важни службени задачи старешината на 
органот на внатрешните работи може на работникот 
да му го прекине користењето на годишниот одмор, 

Во случајот од ставот 1 на овој член работната 
заедница е должна да му ги исплати на работникот 
патните и другите трошоци што настанале поради 
прекинувањето на годишниот одмор. Кои трошоци 
и во ноја височина му се признаваат на^ работникот 
поради прекинување на користењето на годишниот 
одмор се определува со правилникот на органот. 

г) Престанок на работата 

Член 42 
На работник во орган на внатрешните работи 

може да му престане работата без негова согласност 
по основите од членот 98 на Основниот закон за 
работните односи. 

По исклучок, на работник -на работно место на 
кое во органот на внатрешните работи ефективно 
поминатото работно време се смета во наголемено 
траење, а кој ги исполнува условите од членот 61 
на Основниот закон за пензиското осигурување, мо-
же да му престане работниот однос без негова со-
гласност, ако тоа го бара потребата на службата 
а не може да се распореди на друго работно место 
во органот на внатрешните работи. 

Одлука за престанок на работата на работник 
во орган на внатрешните работи по основите од 
ставот 1 на овој член донесува старешината на ор-
ганот во кој е ,работникот на работа и советот на 
работната заедница на тој орган. 

Одлука за престанок на работата на работник 
во орган на внатрешните работи по основот од ста-
вот 2 на овој член донесува сојузниот секретар за 
внатрешни работи, односно републичкиот секретар 
за внатрешни работи, во согласност со сојузниот 
секретар за внатрешни работи, по претходно при-
бавено мислење од советот на работната заедница 
и старешината на органот во кој е на работа ра-
ботникот. 

Против решението за престанок на работата спо-
ред ставот 2 од овој член работникот има право на 
жалба до Сојузниот извршен совет односно до ре-
публичкиот извршен совет. Против решението на 
извршниот совет донесено по жалбата не може да 
се води управен спор. 

На работник во орган на внатрешните работи 
може да му престане работата без негова согласност 
и кога ќе ги исполни општите услови за здобивање 
со правото на старосна пензија според одредбите од 
чл. 24, 25 или 28 на Основниот закон за пензиското 
осигурување. 
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За престанок на работата според ставот 6 од овој 
член одлучуваат старешината на органот и советот 
на работната заедница и го определуваат рокот во 
кој ќе му престане работата на работникот. 

Член 43 
На работникот на органот на внатрешните ра-

боти на кој ќе му престане работата според одред-
бите од членот 42 ст. 2 и 6 на овој закон, покрај 
правата од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање му припаѓа и отпремнина во височина на лич-
ниот доход остварен за последните 'три месеци. 

Право на отпремнина има и работникот на кој 
работата во органот на внатрешните ,работи ќе му 
престане според членот 98 од Основниот закон за 
работните односи, ако на работа во органите на вна-
трешните работи поминал најмалку три години. 
Височината на оваа отпремнина се определува со 
правилникот на органот и не може да биде поголема 
од отпремнмната од ставот 1 на овој член. 

Член 44 
На работникот кој од неоправдани причини не 

ќе се јави на работа во рокот определен во реше-
нието за преместување, му престанува работата во 
органот на внатрешните работи со денот на исте-
кот на рокот означен во решението за преместување. 

Ако се врши преместување од едно место во 
друго, рокот од ставот 1 нц, овој член не може да 
биде пократок од петнаесет дена сметајќи од денот 
на разрешувањето на работникот од должност. 

„ Член 45 
Работникот на органот на внатрешните работи 

на кој ќе му престане работата според членот 42 на 
овој закон има право на надоместок на трошоците 
за селидба од местото во кое бил на работа односно 
од местото на живеалиштето на семејството до ме-
стото во кое сака да се насели. 

Право на надоместок на трошоците од ставот 1 
на о^ој член има и семејството на умрен работник. 

Правото на надоместок на трошоците од ставот 
1 на свој член може да се оствари во рок од една 
година од денот на престанокот на работата. 

д) Дисциплински одговорности 

Член 46 
Работникот во орган на внатрешните работи од-

говара за повреда на работната должност (повреда 
на работната дисциплина). 

Со правилникот на органот на внатрешните ра-
боти се определуваат должностите и одговорноста 
на работникот на орган на внатрешните работи во 
вршењето на службата и по повод вршењето на слу-
жбата, во согласност со одредбите од Основниот за-
кон за службата на внатрешните работи. 

Член 47 
Повредата на работната должност може да биде 

од полесна природа (дисциплинска неуредност) или 
од потешка природа (дисциплински престап). 

Како потешка повреда на работната должност 
се смета особено: 

1) злоупотреба на положбата и пречекорување 
на службеното овластување; 

2) несовесно и немарно вршење на службата; 
3) непреземање или недоволно преземање на 

пропишаните мерки, ако со тоа им е нанесена штета 
на граѓани, органи или организации; 

4) одбивање да се изврши службена задача; 
5Ч. повреда на чувањето службена тајна, 
6) однесување во службата или надвор од слу-

жбата што му нанесува штета на угледот на слу-
жбата; 

7) повторување на полесни повреди на работна-
та должност. 

Член 48 
За полесна повреда на работната должност мо-

же на работникот на орган на внатрешните работи 
да му се изрече опомена или укор. 

Казните од ставот 1 на овој член ги изрекуваат 
старешините од членот 91 на Основниот закон за 
службата на внатрешните работи. 

Член 49 
За потешка повреда на работната должност на 

работникот на орган на ч внатрешните работи може 
да му се изрече јавна опомена, последна јавна опо-
мена и отпуштање од органот на внатрешните ра-
боти со забрана на враќање од една до три години 
во органите на внатрешните работи. 

Казната за потешка повреда на работната дол-
жност ја изрекуваат дисциплинските судови на ор-
ганите на внатрешните работи од чл. 92 и 93 на 
Основниот закон за службата" на внатрешните ра-
боти. 

Член 50 
Првостепениот дисциплински суд може пред да 

донесе одлука за отпуштање на работник од орга-
нот на внатрешните работи да бара мислење од со-
ветот на работната заедница. 

Член 51 
Дисциплинскиот суд во орган на внатрешните 

работи се состои од претседател и потребен број 
судии. На претседателот и судиите им се опреде-
луваат заменици. 

Претседателот и судиите на дисциплинскиот суд 
и нивните заменици ги именува старешината на ор-
ганот на внатрешните работи во спогодба со сове-
тот на работната заедница. 

Дисциплинскиот суд суди во совет од три члена 
што ги определува претседателот на судот. 

При секој дисциплински суд постојат еден или 
повеќе обвинители, што ги именува старешин?та на 
органот на внатрешните работи. 

Член 52 
Работник на орган на внатрешните работи може 

да биде отстранет од должност кога е против него 
поведена кривична постапка односно кога дисци-
плинскиот суд донесол одлука да се поведе постапка 
поради потешка повреда на работната должност, 
ако би било штетно за интересите на службата ра-
ботникот и понатаму да остане на должност. От-
странувањето од должност може да трае најдолго 
шест месеци. 

Решение за отстранување од должност донесува 
старешината на органот на внатрешните работи во 
кој е запослен работникот. 

Против решението за отстранување од должност 
што ќе го донесе старешината на органот на вна-
трешните работи работникот може да му изјави 
жалба на надлежниот дисциплински суд од прв 
степен. 

Поднесувањето жалба не го одлага извршува-
њето на решението. 

Решението за жалбата што ќе го донесе надле-
жниот дисциплински суд е конечно. 

Член 53 
Гонењето поради полесна повреда на работната 

должност застарува по истекот на шест месеци од 
денот кога е сторена дисциплинската неуредност. 

Гонењето поради потешка повреда на работната 
должност застарува по истекот на една година од 
денот кога за повредата дознал старешината надле-
жен за поднесување барање за поведување на постап-
ката. Застареноста се прекинува со секое дејствие 
управено кон гонење поради потешка повреда на 
работната должност. 

Застареност на гонењето поради потешка пов-
реда на работната должност настапува секогаш 
кога ќе изминат две години од денот кога е сторена 
повредата. 

Гонењето поради потешка повреда на работ-
ната должност која претставува и кривично дело, 
застарува кога и гонењето поради кривичното дело. 
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Ако е кривичната постапка за дело што прет-
ставува и потешка повреда на работната должност 
запрена, гонењето застарува за една година од денот 
кога е запрена кривичната постапка. 

Член 54 
Застареност на извршувањето на казната пора-

ди потешка повреда на работната должност нас-
тапува по истекот на три месеци од денот на прав-
осилноста на одлуката за изречената казна, а по-
ради полесна повреда на работната должност — по 
истекот на триесет дена од денот на правосилноста 
на решението. 

Застареноста на извршувањето на казната по-
ради потешка повреда на ' работната должност се 
прекинува со секое дејствие управено кон извршу-
вање на казната. Застареност настапува секогаш 
ко-га "ќе измине двапати, онолку време колку е во 
ставот 1 од овој член пропишано за извршување. 

II. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

1. Утврдување на средствата 

Член 55 
Средствата за работа на органите на внатреш-

ните работи се утврдуваат, се користат и се распо-
лага со нив според одредбите од Основниот закон 
за средствата за работа на органите на управата, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

Член 56 
Средствата за работа на органите на внатреш-

ната работи ги сочинуваат средствата за вршење 
на редовната дејност, средствата на опрема и сред-
ствата за посебни намени. 

Паричните средства за работа на органите на 
внатрешните работи се обезбедуваат во буџетот на 
општествено-политичката заедница. 

Член 57 
Општествено-политичката заедница ги утвр-

дува и ги обезбедува средствата за вршење на 
внатрешните работи од својата надлежност, ако со 
закон не е определено поинаку. 

За вршење на внатрешните работи од исклу-
чива надлежност на федерацијата ,средствата ги 
обезбедува федерацијата на начинот предвиден со 
овој закон. 

Заради унапредување на службата на внат-
решните работи и други општествено-политички 
заедници можат да обезбедуваат средства за врше-
ње на работите од ставот 2 на овој член. 

Член 58 
Општествено-политичките заедници им обезбе-

дуваат на органите на внатрешните работи средства 
за работа со кои се овозможува извршување на за-
дачите утврдени со закон, водејќи посебно сметка 
за обемот и сложеноста на работите и за условите 
Јна работата на органите на внатрешните работи. 

Член 59 
Средствата за вршење на редовната дејност 

ги остваруваат органите на внатрешните работи 
,според постигнатиот успех во извршување на за-
дачите, зависно од природата, сложеноста и обемот 
на работите. 

При утврдувањето на височината на средствата 
за вршење на редовната дејност ќе се води особено 

сметка за работниците во органите на внатрешните 
работи да се обезбедуваат средства за лични доходи 
во согласност со значењето на работите што тие 
работници ги вршат и со одговорноста ,во извршу-
вањето на задачите. 

Член 60 
Општествено-политичките заедници им обезбе-

дуваат на органите на внатрешните работи средства 
за опрема, средства за постојана резерва и средства 
за заедничка потрошувачка. 

Општествено-политичка заедница што не во-
вела амортизација на предметите на опремата е дол-
жна на органите на внатрешните работи да им обез-
беди парични средства за замена на опремата кои 
се внесуваат во фондот на опремата. 

Член 61 
Во органите на внатрешните работи се формира 

фонд на опремата, фонд на постојаната резерва и 
фонд на заедничката потрошувачка. 

Член 62 
За извршување определени задачи или подми-

рување определени потреби, општествено-политич-
ката заедница им обезбедува на органите на внат-
решените работи средства за посебни намени. 

Средствата од ставот 1 на овој член се распо-
редуват со претсметката за користење на тие сред-
ства и се користат во согласност со прописите и со 
актот на општествено-политичката заедница што 
ги обезбедила тие средства. 

Член 63 
Органите на внатрешните работи се должни 

средствата за работа да ги користат рационално, 
така што да обезбедат што поцелосно извршување 
на своите задачи. За таа цел органите на внатреш-
ните работи соработуваат меѓусебно и можат да ги 
здружуваат средствата за работа, особено заради 
набавка, користење^ и одржување на опремата. 

Во користењето на средствата за работа работ-
ната заедница на органите на внатрешните работи 
има определени права и должности што се утврдени 
со закон и со прописи донесени врз основа на 
закон. 

Член 64 
Органите на внатрешните работи не можат да 

се занимаваат со стопанска дејност. 
Не се смета за стопанска дејност, во смисла 

на овој закон, вршењето на услуги со кои органите 
на внатрешните работи се занимаваат заради из-
вршување определени задачи од својата надлежност 
или за потребите на други органи и организации. 

Производните и услужните дејности со кои се 
занимаваат казнено-поправните, воспитно-поправ-
ните и другите установи на органите на внатрешните 
работи се уредуваат со посебни прописи. 

Член 65 
Контрола на законитоста на користењето и 

распределбата на средствата за работа на органите 
на внатрешните работи врши Службата на опште-
ственото книговодство, ако со сојузен закон не е 
определено поинаку. 

2. Средства за вршење на редовната дејност 

Член 66" 
Како средства за вршење на редовната дејност 

на органите на внатрешните работи, во смисла на 
овој закон, се сметаат: 

средствата за лични доходи на работниците и 
за други видови лични расходи; 

средствата за материјални трошоци. 

Член 67 
Средствата за вршење на редовната дејност на 

органите на внатрешните работи се утврдуваат во 
единствен износ. 

Општествено-политичката заедница може 
средствата што /ги обезбедува за вршење на редов-
ната дејност да : ги утврдува наменски, со тоа што 
тие средства во целина или делумно да ги користат 
работните единици на определени служби на орга-
нот на внатрешните работи. 

Ако средствата за вршење на редовната дејност? 
на органот на внатрешните работи ги обезбедуваат 
повеќе општествено-политички заедници, тие сред-
ства можат да се обединат и да се распоредуваат 
со единствениот финансиски план.1 
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Член 68 
Височината на средствата од членот 67 став 1 на 

овој закон се утврдува според работите врз основа 
на пропишаниот делокруг и задачите што органот 
на внатрешните' работи ги извршува за потр,ебите 
на собранието на општествено-политичката заедни-
ца и неговите политичко-извршни органи. 

Член 69 
Ако во основа не се менуваат задачите и усло-

вите под кои ^о буџетот на општествено-политич-
ката заедница еднеш се утврдени средствата, за 
вршење на редовната дејност, а работите и задачите 
редовно се извршуваат, така утврдените средства 
по правило, се постојани средства на органот на 
внатрешните работи. 

3. Средства за опрема 

Член 70 
Средствата за опремата на секој орган на вна-

трешните работи сочинуваат единствен фонд на 
опремата, без оглед на тоа која општествено-поли-
тичка заедница ги обезбедила тие средства, ако со 
актот за доделување на овие средства не е опреде-
лено поинаку. 

Чзаен 71 
Предметите на опремата на органот на внатре-

шните работи се делат на предмети на опрема за 
општи намени и предмети на опрема за специјални 
намени. 

Сојузниот секр-етар за внатрешни работи про-
пишува кои предмети на опрема се сметаат како 
предмети на опрема за специјални намени. 

Член 72 
Органот на внатрешните работи може вршењето 

на правото за користење подвижни предмети од 
опремата за општи намени да го прен-есе врз друг 
орган од иста општествено-политичка заедница без 
надоместок, ако тие предмети на органот му ги до-
делила или средствата за набавка на тие предмети 
му ги обезбедила таа општествено-политичка за-
едница. 

Подвижните предмети од опремата за општи 
намени што се прибавени со средствата на повеќе 
општествено-политички заедници и подвижните 
предмети за специјална намена можат да се пре-
несуваат без надоместок само врз други органи на 
внатрешните работи. За пренесување таква опрема 
потребна е согласност од општествено-политичката 
заедница што ги обезбедила средствата за набавка 
на опремата, ако е во актот за доделување на тие 
средства предвидена таква согласност. 

Член 73 
За прибавување и пренесување на право за ко-

ристење, за продажба, за давање на послуга или БО 
закуп, за р а с а д у в а њ е и за заедничко користење 
со други органи на управата и организации на под-
вижни предмети од опремата за специјални намени, 
за Сојузниот секретаријат за внатрешни работици 
на него непосредно подредените органи и установи 
одлучува сојузниот секретар за внатрешни работи, 
а за органите на внатрешните работи во република-
та — старешината на републичкиот орган на внат-
решните работи. 

Член 74 
Паричните средства добиени со продажба или 

со давање во закуп на предмети на опрема се вне-
суваат во фондот на опремата на органот на внат-
решните работи. 

Член 75 
' Паричните средства доделени за набавување 

определена опрема, ако се внесени во фондот на 
опремата, можат да се користат само за целта за 
која се доделени. 

Член 76 
Ако интересите на јавниот поредок или на одр-

жувањето на јавниот-ред и мир од значење за це-
лата земја го бараат тоа, сојзуниот секретар за 
внатрешни работи може да им издаде наредба на 
органите на внатрешните работи во републикава 
привремено да му отстапат на користење определена 
опрема, додека постои потреба за тоа. 

За користење на опремата од ставот 1 на овој 
член не се плаќа надоместок. 

4. Средства за посебни намени 

Член 77 
Средства за посебни намени им се обезбедуваат 

на органите на внатрешните работи: 
1) за подмирување на определени потреби или 

за извршување на задачи што спаѓаат во редовната 
дејност на органите на внатрешните работи, како 
што се: набавка на обувки, облека и опрема на уни-
формираните лица, набавка на муниција и матери-
јал за чистење и одржување на оружје, специја-
лни издатоци, средства што им се обезбедуваат на 
казнено-поправните установи и на затворите за сме-
стување и исхрана на осудените односно притворе-
ните лица и сл : 

2) за подмирување на определени потреби или 
за извршување на задачи што се во врска со дејно-
ста на органот на внатрешните работи, но кои не 
спаѓаат во неговата редовна дејност: 

3) за финансирање на определени нестопански 
инвестиции; 

4) за набавка на опрема; 
5) за формирање на средства за заедничка по-

трошувачка; 
6) за формирање на средства за постојана ре-

зерва. 

Член 78 
Како средства за по,себни намени во смисла на 

членот 77 точ. 1 и 2 на овој закон на органите на 
внатрешните работи им се обезбедуваат и средства 
за осигурување на работните луѓе од последици на 
несреќен случај при работата, средства за спрове-
дување на кривичната постапка ако тие трошоци 
паѓаат на товар на органот на внатрешните работи, 
трошоци за спроведување на лица, и за давање 
правна помош, како и трошоци за школување и 
обука на кадрите. 

Член 79 
Средствата за постојана резерва можат трајно 

да се користат за вршење на вонредни задачи со кои 
^суштествено не се менуваат работите на органите 
на внатрешните работи, и привремено — за финан-
сирање на вонредни работи и задачи додека на' 
органот на внатрешните работи не му се обезбедат 
средства за извршување на тие работи односно за-
дачи, како и за други намени утврдени со актот на 
општествено-политичката заедница што ги обезбе-
дила тие средства. 

Височината на средствата за постојани резерви 
на органите на внатрешните работи, општествено-
политичката заедница ја утврдува зависно од обе-
мот на вонредните работи и задачи од ставот 1 на 
овој член. 

Член SO 
Средствата за посебни1 намени се пренесуваат 

заради користење на посебна сметка или се внесу-
ваат во определен фонд на органот на внатрешните 
работи. 

5. Лични доходи 

Член 81 
Во спроведувањето на начелото за распределба 

според трудот на работните луѓе во органите на вна-
трешните работи им припаѓа личен доход според 
работното место и успесите постигнати во извршу-
вањето на работите со оглед на условите на ра-
ботата. 
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Член 82 
Секој орган на внатрешните работи е должен 

да пропише основи и мерила според кои ќе се утвр-
дува личниот доход на работниците на органот на 
внатрешните работи. 

Основите и мерилата за утврдување на личните 
доходи се определуваат зависно од сложеноста и 
значењето на работите, одговорноста, условите на 
работата, стручната способност и искуството што е 
потребно за вршење на работите на работното место, 
придонесот во остварувањето на успехот во работата 
на работната единица и органот како целина, посеб-
ните' услови што произлегуваат од природата на ра-
ботите на определено работно место, како и од дру-
ги фактори што можат да бидат од влијание врз 
утврдувањето на личниот доход, 

При пропишувањето на основите и мерилата за 
утврдување на личните доходи ќе се води особено 
сметка за посебните должности, овластувањата и 
одговорноста во извршување на задачите на опре-
делени работни места на органот на внатрешните 
работи. 

/ 
Сојузниот секретар за внатрешни работи одно-

сно старешината на републичкиот орган на внатре-
шните работи може да донесе поблиски прописи за 
посебни основи и мерила според кои ќе се утврду-
ваат личните доходи на работниците на посебните 
служби на органите на внатрешните работи. 

Член 83 
На работник на орган на внатрешните работи 

му се исплатува секој месец однапред во вид на 
аконтација постојан дел на личниот доход — утвр-
ден според работното место. 

Пресметувањето и исплатувањето на делот на 
личниот доход според успесите во работата се врши 
во периодите определени со правилникот на органот. 

Конечното пресметување на личните доходи на 
работниците се врши по донесувањето на завршна-
та сметка. 

в . Средства, за работа што федерацијата мм ги обез-
бедува на органите на внатрешните работи во ре-

публиката 

Член 84 
Федерацијата во својот буџет им обезбедува на 

органите на внатрешните работи во републиката 
средства за лични доходи и други видови лични 
расходи, за работниците што работат на работите 
Ш државната безбедност, за надоместок на патните 
и селидбените трошоци и трошоците на одвоен ж и -
вот од семејството за тие работници, како и сред-
ства за специјални издатоци и средства на опрема 
за специјална намена на службата на државната 
безбедност. 

Федерацијата ги обезбедува во единствен износ, 
на начинот утврден со сојузен закон, средствата за 
вршење на другите внатрешни работи од исклучива 
надлежност на федерацијата во органите на внатре-
шните работи во републиката, како и други сред-
ства потребни за работа на службата на држав-
ната безбедност што не се опфатени во ставот 1 од 
овој член. 

Член 85 
Височината на средствата од членот 84 став 1 

на овој закон се утврдува врз основа на обемот на 
работите, бројот на организационите единици и ра-
ботните места на службата на државната безбедност 

во органите на внатрешните работи во републиката, 
како и врз основа на степенот, и потребите од опре-
меност на таа служба и другите фактори што се од 
влијание врз утврдувањето на височината на тие 
средства. 

Средствата од членот 84 став 2 на овој закон се 
утврдуваат според обемот на работите и врз основа 
на утврдениот просек на средствата што им се 
обезбедуваат на органите на внатрешните работи 
во републиката за вршење други внатрешни работи, 
како и врз основа на други фактори што можат 
да бидат од влијание врз утврдувањето на тие сред-
ства. 

Височината на средствата утврдена според ста-
вот 2 од овој член не се менува ако посуштествено 
не се менува обемот на работите, освен во случаите 
предвидени со сојузен закон. 

Член 86 
Средствата од членот 84 став 1 на овој закон 

ги распределува на органите на внатрешните рабо-
ти во републиката старешината на републичкиот 
орган на внатрешните работи. 

Средствата од членот 84 став 2 на овој закон 
и се доделуваат на републиката, која, во согласност 
со одредбите од овој закон, ги распоредува на ор-
ганите на внатрешните работи во републиката. 

Член 87 
Федерацијата им обезбедува на органите на вна-

трешните работи во републиката секоја година и 
средства наменети за постојана резерва во височина 
од 1% на средствата од членот 84 на овој закон, 
со тоа што вкупните средства на постојаната ре-
зерва да не можат да надминат 5% од едногоди-
шниот износ на средствата обезбедени според чле-
нот 84 на овој закон. 

7. Средства за работа на Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи 

Член 88 
Паричните средства за работа на Сојузниот се-

кретаријат за внатрешни работи се обезбедуваат во 
сојузниот буџет. 

Во рамките на средствата за работа на Соју-
зниот секретаријат за внатрешни работи се обезбе-
дуваат и средства за работа на Вишата управна 
школа за внатрешни работи. 

Член 89 
Паричните средства за посебни намени од чле-

нот 27 точ. 1 и 2 на овој закон му се обезбедуваат 
на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во 
единствен износ и се пренесуваат на негова посебна 
сметка. 

Ако средствата од ставот 1 на овој член не се 
потрошат во годината за која се обезбедени, тие 
се пренесуваат во наредната година со иста намена. 

Член 90 
На Сојузниот секретаријат за внатрешни рабо-

ти мјг се обезбедуваат секоја година средства за 
постојана резерва во височина од 1% на средствата 
за вршење на редовната дејност, со тоа што вкуп-
ните средства на постојаната резерва да не можат 
да надминат 5% од едногодишниот износ на сред-
ствата за вршење на редовната дејност. 
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III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 91 
Работните места на кои поради природата и те-

жината на работите и посебните услови на работата 
ефективно поминатото време во смисла на чл. 58 и 
59 од Основниот закон за пензиското осигурување се 
смета во наголемено траење ги утврдуваат: 

1) во службите и подрачните органи и установи 
на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, 
како и во службата на државната безбедност во ор-
ганите на внатрешните работи во републиката — 
сојузниот секретар за внатрешни работи; 

2) во службите на органите на внатрешните 
работи во републиката, освен во службата на др-
жавната безбедност — старешината на републич-
киот орган на внатрешните работи со согласност од 
сојузниот секретар за внатрешни работа 

Член 92 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи согласно со одредбите од Основниот закон 
за пензиското осигурување: 

1) поблиску да ги определи работите во орга-
ните на внатрешните работи на кои ефективно по-
минатото време ќе се смета во наголемено траење 
во смисла на членот 59 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување за периодот од 15 мај 1945 до 
31 декември 1964 година; 

2) поблиску да ја пропише постапката за изда-
вање уверенија за времето што се смета во наго-
лемено траење и да ги определи органите што ќе 
ги издаваат тие уверенија. 

Член 93 
Стручната -спрема што на работниците на орга-

ните на внатрешните работи им е признаена спо-
ред одредбите од Законот за јавните службеници 
им се признава и според одредбите од овој закон 
за работа на соодветните работи. 

Член 94 
Службениците на органите на внатрешните ра-

боти на кои до влегувањето во сила на овој закон 
според прописите за јавните службеници ќе им се 
одобри полагање на посебен испит за здобивање со 
стручна спрема можат да го полагаат тој испит и 
по влегувањето во сила на овој закон, но најдоцна 
до 1 јули 1966 година. 

Член 95 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да^ донесе поблиски прописи: 
1) за составувањето на предлози од страна на 

републичките органи на внатрешните работи за 
обезбедување средства според членот 84 од овој за-" 
кон и за поднесување на извештаи за користењето 
на тие средства; 
' 2) за контролата на користењето на средствата за 
специјални издатоци и на средствата на опремата 
за специјални намени. 

Член 96 
Правилниците fa другите општи акти во Соју-

зниот секретаријат за внатрешни работи, во смисла 
на одредбите од овој закон, ќе се донесат најдоцна 
до 1 март 1966 година. 

Член 97 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1966 

година, 

838. 

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 НАГРАДАТА 
НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОД-

НОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
е 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на ^ Законот за Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југославија, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 23 април 1965 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 
3 ноември'1965 година. 

П. Р. бр. 359 
4 ноември 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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ 
НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА -

Во Законот за Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64) се вршат из-
мени и дополненија така што неговиот текст да 
гласи: 

„Заради поттикнување на поединечните и ко-
лективго^ге иницијативи и творештвото и заради 
јавно истакнување на најзначајните достигања од 
општо значење во сите области на животот и ра-
ботата на општествената заедница; 

заради одржување континуитетот во понатамош-
ниот револуционерен развиток на Југославија по-
меѓу делата на Социјалистичката револуција утвр-
дени со одлуките на Антифашистичкото веќе" на 
народното ослободување на Југославија и работата 
на современите генерации, како и заради трајно 
сеќавање за тие дела и одлуки; 

а прифаќајќи ја иницијативата на Свечената 
заедничка седница на Сојузната скупштина и Со-
јузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ на Југославија од 29 ноември 1963 го-
дина, Сојузната скупштина донесува 

З А К О Н 
ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО 
ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Чле^ 1 
Се установува Награда на Антифашистичкото 

веќе на народното ослободување на Југославија, 
како вонредно општествено признание (награда). 

Член 2 
Наградата се доделува за објавени творби и 

други највисоки достигања во науката и уметноста 
и во другите области на творештвото и работата 
од општо значење за развитокот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 
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Член 3 
Награди можат да им се доделуваат на поеди-

нец, работна заедница или друг колектив, на оп-
штествено-политичка организација или здружение 
и на работна или друга организација. 

Наградите се доделуваат, по правило, секоја 
година. 

Имињата на^добитниците на наградите се обја-
вуваат на 29 ноември. 

Наградите се ослободени од сите придонеси и 
други давања. 

Член 4 
Иницијатива за доделување награди можат да 

дадат научни и други работни и самоуправни ор-
ганизации, општествено-политички организации, 
стручни и други здруженија и граѓани. 

Член 5 
Средства за наградите обезбедува федерацијата. 
Средства за наградите можат да дадат и гра-

ѓани и работни и други организации во вид на по-
дароци или завештанија. 

Средствата за наградите се водат на посебна 
сметка ка ј Народната банка на Југославија и мо-
жат да . се користат и по истекот на буџетската 
година 

Член 6 
Заради следење на творештвото на поединците, 

колективите и организациите и одлучување за до-
делување на наградите, се формира Одбор за 
Наградата на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославита (Одбор). 

Одборот го сочинуваат претседател и дваесет 
членови. 

Претседателот и четиринаесет членови на Од-
борот ги именува Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина, а по еден член — републичкиот собор 
на секое републичко собрание. 

Претседателот и членовите на Одборот се име-
нуваат на две години. Една половина членови на 
Одборот можат да бидат повторно именувани за 
наредниот период од две години. 

Член 7 
Одборот го определува бројот на наградите што 

ќе се доделат и височината на" секоја награда. 

Член 8 
Одборот е независен во својата работа. 
Одборот ги донесува одлуките со мнозинство 

гласови на сите свои членови. 
Одборот може да формира комисии за одделни 

области на општествениот живот заради давање 
мислење за доделување награда, Одборот може за 
поднесените предлози да бара и мислење од опре-
делени организации или поединци. 

Одборот може да ги објави примените предлози 
ако смета дека е потребно да се спроведе јавна 
дискусија за нив. 

„ Член 9 
Одборот донесува правилник за својата работа, 

кој пг потврдува Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина. 

Во правилникот поблиску се регулираат осо-
бено: начинот за доставување предлози и поната-
мошната постапка со нив, постапката за доделување 

и предавање на наградата, формата и содржината 
на дипломата за доделена награда, начинот на ра-
бота на Одборот и други прашања во врска qo до-
делувањето на наградите. 

Член 10 
Наградите им се предаваат на добитниците на 

свечена седница на Одборот. 
На свечената седница Одборот поднесува образ-

ложение за доделување на наградите, кое се обја-
вува. 

Член 11 
На добитникот на наградата му се издава ди-

плома. 

Член 12 
Административните работи на Одборот ги врши 

сојузниот оргг,н на управата надлежен за работите 
на образованието и културата. 

Член 13 
Овој закон влегува во "сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

839. 

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 

НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
Сојузниот буџет за 1965 година, што го усвои Сојуз-
ната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
3 ноември 1965 година и на седницата на Оргарш-
зационо-политичкиот собор од 3 ноември 1965 го-
дина. / 

П. Р. бр. 360 
4 ноември 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 ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ 

БУЏЕТ ЗА Ш 5 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за сојузниот буџет за 1965 година 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65) членот 1 се ме-
нува и гласи: 

„Сојузниот буџет за 1965 година содржи: 
приходи од динари — 834.447,000.000 
распоредени приходи од динари - 819.920,643.000 
нераспоредени приходи од динари 14.526,357.000"; 

Член 2 
Во членот 23 Билансот на приходите и на оп-

штиот распоред на приходите на сојузниот буџет за 
1965 година се менува и гласи: 
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Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 

ГОДИНА 

Класификаци-
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П р И X о д И 
И з н о с 

на потформата 
на приходи 

на формата 
на приходи 

Вид 1. Придоноси 
11 Придонес од личниот доход од рабо-

тен однос: 
111 — придонес од личниот доход од ра-

ботен однос во стопанството — — — 
112 — придонес од личниот доход од ра-

ботен однос вон стопанството 
/ 

12 Придонес од личниот доход од земјо-
делска дејност — — — — — — 

Вкупно видот 1. Придонеси 

70.100,000.000 

25.500,000.000 95.600,000.000 

14.400,000.000 

110.000,000.000 

21 

34 
35 
36 

Вид 2. Даноци 
Данок на промет на производи и 
услуги: 

211 — општ данок на промет — — 
212 — сојузен данок на промет на произ-

води и услуги 

Вкупно видот 2. Даноци 

Вид 3. Такси 
Конзуларни такси 
Царински такси — — — ' — — 
Такси на странски друмски возила — 

Вкупно видот 3. Такси 

30 000,000.000 

378.000,000 ООО 408.000,000.000 

408.000,000.000 

2.085,000.000 
745,000.000 
500,000.000 -

3.330,000.000 

41 
Вид Царини 
Царини — — — -? — — — 

Вкупно видот 4. Царини л 

207.300,000.000 

207.300,000.000 

61 
63 

Вид 6, Приходи на сојузните органи и 
други разни приходи 
Приходи на сојузните органи 
Други приходи 

Вкупно'Видот 6. Приходи на сојузните 
органи и други разни приходи 

2.000,000.000 

31.018,000.000 

33 018,000.000 

81 

84 

Видж8. Пренесени средства 
Вишок на приходите според буџетот 
за претходната година — 
Наплатени приходи од 1964 и пора-
нешните години — — — 

Вкупно видот 8. Пренесени средства 
= 
Вкупно приходите на сојузниот буџет 
За распоред (вид 1 до 8) 

40.879,000.000 

31.920,000.000 

72,799,000.00G 

834.447,OdO.OOt 
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Квалификаци-
онен брОЈ 

на
 р

ас
по
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д-

на
та

 г
ру

па
 

Општ распоред на приходите 
И з н о с 

ра
 р

ас
по

ре
д-

на
та

 
по

д-
гр

уп
а 

на распоредна-
та подгрупа 

на распоредна-
та група 

01—2 

Основна намена 01 — дејност на учи-
лиштата 
Средства распоредени во определен 
износ: 

01—2—1 за редовната дејност — 

Вкупно основната намена 01 

0 2 - 2 

Основна намена 02 — научеа и кул-
турно-просветна дејност 
Средства распоредени во определен 
износ: 

02—2—1 за, редовната дејност — 

Вкупно основната намена 02 

197,000.000 

2.468,000 ООО 

197,000 ООО 

197,000.000 

2.468,000.000 

2.468,000.000 

0 3 - 2 

Основна намена 03 — 
социјални грижи 
Средства распоредени во определен 
износ: 

03—2—2 за посебни намени — — — 

Вкупно основната намена 03 

40 818,000.000 40.813,000.000 

40.818,000.000 

Основна намена 04 -
здравствена заштита 

04—2 Средства распоредени во определен 
износ: 

04--2—2 ЗгЗ посебни намени 

Вкупно основната намена 04 

5 214,000.000 5 214,000.000 

5.214,000.000 

Основна намена 06 - работа на др-
жавните органи 

06—2 Средства распоредени во определен 
износ: 

06 2—1 за редовната дејност 28 966,958.000 
0 6 - 2 - 2 за посебни намени 13.968,685.000 42.935,643 ООО 

Вкупно основната намена 06 ' 42 935,643.000 

Основна намена 07 —-
народна одбрана 

07—2 Средства распоредени во определен 
износ 429.274,000.000 

Вкупно основната намена 07 429.274,000.000 

Основна намена 09 — општи допол-
нителни средства за потесните опште-
ствено-политички заедници 

09—2 , Средства распоредени во определен 
износ ^ 63.899,000.000 

Вкупно основната намена4 09 63.899,000.000 

1 2 3 4 5 
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Основна намена 10 — наменски до-
полнителни средбава за потесните 
општествено-политички заедници, ор-
гани, установи и организации 

10—2 Средства распоредени во определен 
износ 1 10 341,ООО ООО 

Вкупно основната намена 10, 10 341,000 000 

Основна намена 12 — дејност на , 
општествено - политичките организа-
ции и здруженијата на граѓани 

12—2 Средства распоредени во определен 
износ 2.815,000.000 

Вкупно основната намена 12 2.815,000.000 

Основна намена 13 — нестопански 
инвестиции 

13—2 Средства распоредени во определен 
износ 6.327,000 00Q 

Вкупно основната намена 13 6.327,000.000 

Основна намена 14 — интервенции 
во стопанството 

14—2 Средства распоредени во определен 
износ 140.500,000.000 

Вкупно основната намена 14 140.500,000.000 

Основна намена 16 — буџетски об-
врски 

16—2 ' Средства распоредени во определен 
износ 2.071,000.000 

Вкупно основната намена 16 2.071,000.000 

Основна намена 18 - нераспоредени 
приходи 

18—2 Средства" распоредени во определен 
износ 14.526,357.000 

Вкупно' основната намена 18 14.526,357.000 

Основна намена 19 — посебни намени 
според сојузниот буџет 

19—2 Средства распоредени во определен 
износ - , 73.061,000.000 

Вкупно основната намена 19 73.061,000.000 
Вкупно распоредените и нераспоре-
дените приходи (основни намени 01 
до 19) 834.447,000.000", 

Член 3 
Во члеак)т 2̂4 износот: „817.017,000.000" се заменува со- износот: „834.447,000.000". 

Член 4 
Во посебниот дел на сојузниот буџет за 1965 година се вршат следните измени и дополненија: 
1) Во разделот 3 по називот на основната намена: „12. Дејност на општествено-политичките организа-

ции и здруженијата на граѓани" текстот се менува и гласи: 
„20 12—2 Дејност на општествено-политичките 

организации-и здруженијата на гра-
ѓани - - - - - - . - - 2.815,000.000 

Вкупно разделот 3 (од \поз. 16 до 
поз. 20) Ѕ.538,048.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност - - - - - 520,693.000 
За други намени - - - - - 3.017,355.000 

ВКУПНО: 3.538,048.000". 

2) Во разделот 5 глава 1 по називот на основната намена: „13. Нестопански инвестиции" текстот се 
% менува и гласи: , - ^ 

„36 13—2—2 За довршување и продолжување 
на изградбата на станбени згради и 
за купување станови и градежно зем-
јиште 873,000.000 

37 13—2—2 За адаптации и големи поправки на 
административни згради во земјата,— 46,000.000 

38 13—2—2 За опрема во земјата , 48,000.000 
39 13—2—2 За набавка на уреди за радио-врски 

во земјата и во странство 302,000.000 
40 13—2—2 За изградба л а резиденции, купување 

станови и градежни земјишта за по-
требите на Дирекцијата за управување 
и изградба на згради на странски 
дипломатски и конзуларни претстав-
ништва - - - - - - - - 100,000.000 1.369,000.000 

Вкупно главата 1 - 3.947,357.000". 

3) Во разделот 5 глава 2 по називот на основната намена: „13. Нестопански инвестиции" текстот се 
,менува и гласи: 

„47 13—2—2 За продолжување на изградбата на 
административни згради за потребите 
на дипломатско-конзуларните прет-
ставништва на СФРЈ - — — - — 465,000,000 

48 13—2—2 За изградба односно купување на 
станбени згради за потребите на ди-
пломатските и конзуларните црет-
ставништва на СФРЈ - 85,000.000 

49 13—2—2 За адаптација и големи поправки на 
административни згради на дипло-
матските и конзуларните претставни-
штва на СФРЈ - - . ^ 52,000.000 

50 13—2—2 За опрема во странство 8,000.000 
51 ,13—2—2 За адаптација на просториите за 

ч потребите на Клубот на Југослове-
ните во Париз 68,000.000 678,000 ООО 

Вкупно главата 2 - 8.173,700,000 

Вкупно разделот 5 (од поз. 23 до 
поз. 51) 12.121,057.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — — — — 1.753,307.000 
За други намени - , - - - - - 10.367,750.000 

ВКУПНО: ' 12:121,057.000". 

4) Во разделот 6 текстот на главите 1 и 2 и рекапитулацијата на разделот се менува и гласи: 

„ГЛАВА 1 - СЕКРЕТАРИЈАТ 
07 — Народна одбрана 

52 07—2' Средства за редовната дејност х 425.274,000.000 

Вкупно главата 1 425.274,000.000 

ГЛАВА 2 - СОВЕТ ЗА НАВОДНА I 
ОДБРАНА 

07 — Народна одбрана 
53 07—2 Средства За редовната дејност 4.000,000.000 

Вкупно главата 2 , 4.000,000.000 

Вкупно разделот 6 (од поз. 52 до 
429.274,000.000 поз. 53) 429.274,000.000 

1 2 3 4 5 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност - - - - 429.274,000,000 
За други намени — — — .— — — 

ВКУПНО: 429.274,000.000". 

5) Во разделот 7 глава 1 по називот на основната намена: „13. Нестопански инвестиции текстот" 
се менува и гласи: 

„56 13—2—2 За довршување на станбени . згради, 
купување станови и адаптација на 
станови 910,000.000 

57 13-7-2—2 За довршување на започнатите адми-
стративни згради v 144,000.000 

56 13—2—2 За откуп на земјишта и изградба на 
објекти и инсталации — — — — 99,156.000 

59 13—2—2 За адаптација на административни 
згради 28,000.000 

60 13—2—2 За инсталации (врски, осветление и 
водовод) 57,000.000 

61 13—2—2 За реконструкција 65,000.000 
62 13—2—2 За набавка на опрема - 190,000.000 
63 13—2—2 За набавка на чамци 54,000.000 
64 13—2—2 За набавка на превозни средства 30,000.000 
65 13—2—2 -За набавка на пет гониометри 157,807.000 
66, 13—2—2 За изработка на проекти, расчистување 

терен, експропријација и раселување 25,000.000 
67 - 13—2—2 За изградба на деловни згради — про-

стории од шалтерско тип 26,000.000 1.785,963.000 
Вкупно-главата 1 5,302,380.000". 

6) Во разделот 7 по текстот на главата 7 понатамошниот текст се менува и гласи: 
„Вкупно разделот 7 (од лоз. 54 до 
поз. 7Ѕ) 17.113,211.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — — — — 14.015,063.000 
За други намени - - - - - - 3.098,148.000 

ВКУПНО: 17.113,211.000". 

7) Во разделот 11 глава 1 по називот на основната намена: „02 —, Научна, и културно-про--
светна дејност" текстот се менува и гласи: 

„89 02—2—1 Југословенски лексикографски за-
вод 185,000.000 

90 02—2—1 За потребите на^ проучувањето , на 
училишните и просветните прашања 105,000.000 

91 02—2—1 Југословенски библиографски инсти-
т у т - , . „ 84,000.600 

92 02—2—1 Музеј на револуцијата на народите 
на Југославија — — — — — — 65,000.000 

93 02—2—1 За потребите на з.аштитата на култур-
ните споменици - - - - - 58,000.000 497,000.000". 

8) Во разделот 11 глава 1 по називот на основната намена: „19. Посебни намени според сојузниот 
буџет" текстот се менува и гласиГ 

„НО 19—2 Средства за културна соработка со 
странство 1.000,000.000 

111 19—2 Придонес за меѓународната акција за 
запазување на спомениците на Стара 
Нубија 24,200.000 

112 19—2 Проект за економскиот развој на учи-
лишната изградба (OECD) 18,300.000 

113 19—2 Научноистражувачка работа на доне-
сување технички и педагошки норма-
тиви за изградба на училишта 7,000 ООО 

114 19—2 Заштита на спомениците во стран-
ство 2,000.000 1.051,500.000 

Вкупно г л а в а т а ! ; 2.980,457.000". 

9) Во разделот 11, на крајот, рекапитул аци јата на разделот се менува и гласи: 
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„РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — — — — 811,242.000 
За други намени - - - - - - - 2.300,934.000 

ВКУПНО: 3.112,176.000". 

10) Во разделот 12 по називот на основната намена: „03 Социјални грижи" текстот се менува 
и гласи: 

„128 03—2—2 Инвалидски примања на воените 
инвалиди од војните — '— — — 36.318,000.000 

129 03—2—2 Средства за исплата на боречкиот 
додаток - - - - - - - 4 500.QQ0.000 ' 40.818,000.000''. 

11) Во разделот 12 по називот на основната намена: „04 Здравствана заштита" текстот се ме-
нува и гласи: 

„130 04—2—2 Средства за здравствена заштита на 
воените инвалиди од војните — — 5.214,000.000". 

12) Во разделот 12 по називот на основната намена: „19. Посебни намени според сојузниот 
буџет" текстот се менува и гласи: 

„141 19—2 Средства за научноистражувачка 
работа на рехабилитација на инва-
лиди - - - - - - - - 8,000.000 

Вкупно разделот 12 (од поз. 127 до 
лоз. 141) 46.797,209.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — — - -чг 485,046.000 
За други намени - - - - - - 46.312,163.000 

ВКУПНО : 46.797,209.000". 

13) Во разделот 13 глава 1 по називот на основната намена: „06 Работа на државните органи" 
текстот на позицијата 146 се менува и гласи: 

„146 06—2—1 Средства, за зголемување 4 и усогла- ^ 
сување на личните доходи во сојуз-
ните органи - - - - - - 1.300,000.000", 

14) Во разделот 13 глава 1 по називот на основната намена: „09 Општи дополнителни средства 
за потесните општествено-политички заедници" текстот се менува и гласи: 

,147 09-- 2 Дополнителни средства за Социјали-
стичка Република Босна и Херце-
говина — — — — — — — — 24.535,000.000 

148 09-- 2 Дополнителни средства за Социјали-
стичка Република Македонија — - 15.687,000.000 

149 09-- 2 Дополнителни средства за Социјали-
стичка Република Црна Гора — — 8.722,000.000 

150 09-- 2 Дополнителни средства за Социјали-
стичка Република Србија за АПКМ 14.955,000.000 63.899,000.000' 

15) Во разделот 13 глава 1 по називот на основната намена: ,ДО Наменски дополнителни сред-
ства за потесните општествено-политички заедници, органи, установи и организации" текстот на 
позицијата 155 и износов на основната намена се менуваат и гласат: 

„155 10—2 Дополнителни средства за Автоном-
на Покраина Косово и Метохија за 
развој На установите на општестве-
ните служби во областа на школство-
то и заштитата на здравјето - - 2.091,000.000 8.041.000 000" 

16) Во разделот 13 глава 1 во називот на основната намена: „18 Нераспоредени приходи (те-
кушта буџетска резерва)" заградата и зборовите во заградата се бришат, а понатамошниот текст се 
менува и гласи: , 

„161 18—2 За непредвидени и недоволно пред-
видени расходи (текушта буџетска 
резерва) - - - - - - - ^ 11.822,357.000 

161 а 18—2 Средства за зголемување на личните 
доходи на работниците на сојузните 
органи - - - - - - - - 1.074,000.000 / 

1616 18—2 Средства за покривање на курсната 
разлика во средствата за лични до-
ходи на работниците на сојузните 
органи во странство — — — — 630,000.000 

161 в 18—2 Средства за покривање на курсната 7 

разлика во средствата за материјал-
ни трошоци на сојузните органи - 1.000,000.000 14.526,357.000". 

17) Во разделот 13 глава 1 по називот на основната намена: „19 Посебни намени според сојуз-
ниот буџет" ^текстот се менува и гласи; 
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„162 19—2 Надоместок на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941" и други 
одликувања — - — — - - - 1,640,000.000 

163 19—2 На Југословенскиот црвен крст -
средства за превоз на прехранбени 

продукти - - - - - - - 630,000.000 
164 19—2 Надоместок за национализираниот 

имот во земјата - - - - - - 130,000.000 
165 19—2 Обврски по внатрешните заеми - 8.700,000.000 
166 "19—2 Обврски на државата по странски 

заеми и за национализиран странски 
имот - - - - - - - . - - 55.100,000.000 66.200,000.000 

Вкупно главата 1 159.160,443.000". 

18) Во разделат 13 по текстот на главата 2 понатамошниот текст се менува и гласи: 
„Вкупна разделот 13 (од поз. 14^ 
до лоз. 174) 159.276,234.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност - —4 — ^— 1.645,426.000 
За други намени - - - - - - 157.630,808.000 

ВКУПНО: 159.276,234.000". 

19) Во разделот 14 по називот на основната намена: „19. Посебни намени според сојузниот бу-
џет" текстот на позицијата 182 се менува и гласи: 

„182 19—2—1 Новинска агенција Танјуг - - - ^ 755,000.000". 
20) Во разделот 14 во основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот буџет" износот 

на основната намена се менува и гласи: „2.991,000-000". 
21) Во разделот 14 по текстот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот бу-

џет" понатамошниот текст се менува и гласи: ^ 
„Вкупно разделот 14 (од поз. 175 
до поз. 189) Ѕ.269,363.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — - - - - 1.137,163.000 
За други намени - - - - - 2.132,200.000 

ВКУПНО : 3.269,363.000". 

22) Во разделот 16 глава 1 по називот на основната намена: „14 Интервенции во стопанството" 
текстот се менува и гласи: 

„204 14—2—2 Средства за премирање на извозот 45.000,000.000 

Вкупно главата 1 . 45 354,386.000". 

23) Во разделот 16 глава 2 називот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции" со неј-
зиниот текст се брише, а по бришаниот текст понатамошниот текст се менува и гласи: 

„Вкупно главата 2 - 48,363.000 

„Вкупно разделот 16 (од лоз. 198 
до лоз. 209) 45.402,749.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност - — — — 271,286.000 
За други намени - - - - - - - 45.131,463.000 

ВКУПНО : 45.402,749.000". 

24) Во разделот 17 по називот на основната намена: „14 Интервенции во стопанството" текстот 
се менува и гласи: 

„214 14—2—2 Регрес за рото хартија - - - - - 175,000.000 
215 14—2—2 Регрес за железарницата „Борис К и -

дрич" од Никшиќ - - - . - 1.500,000.000 

1 2 3 4 5 
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216 14—2—2 Регрес за вештачко ѓубре „KAN" - 1.930,000.000 
217 14—2—2 Регрес на производителите на опре-, 

делени производи - - - - - 10,000.000 3.615,000.000". 

25) Во разделот 17 по називот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот бу-
џет" текстот се менува и гласи: 

„218 19—2 Средства за изработка на технички 
прописи во индустријата и градеж-
ништвото — -— — - т — — — 6,500.000 

Вкупно разделот 17 (од поз. 210 до 
лоз, 218) 3.858,924.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — — — — 229,124.000 
За други намени - - - - - 3.629,800.000 

ВКУПНО : , 3.858,924.000". 

26) Во разделот 18 по називот на основната намена: „14 Интервенции во стопанството" текстот 
се менува и гласи: 

„225 14—2—2 Регреси за земјоделска опрема - 3.250,000.000 
226 14—2—2 Регреси за вештачки ѓубриња - - 26.091,000.000 
227 14-2—2 Регреси за горива и мазива - - 100,000.000 
228 14—2—2 Регреси за рибарството - - - 380,000.000 
229 14—2—2 Премии за суров памук - - - - 290,000.000 ' 
230 14—2—2 Регрес за соини сачми и погачи - 130,000.000 
231 14—2—2 Премии за пченица и 'рж - - - 90,000.000 
232 14—2—2 Премии за гоење добиток - - - 22.485,000.000 
233 14—2—2 Премии за кравјо млеко - - - - 9.207,000.000 
234 14—2—2 Средства за унапредување на водо-

стопанството - — — — - — 500,000.000 
235 14—2—2 Средства за унапредување на земјо-

делството и шумарството - - - 500,000.000 63.023,000 ООО". 

27) Во разделот 18 по текстот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот бу-
џет" понатамошниот текст се менува и гласи: 

„Вкупно разделот 18 (од лоз. 219 
до поз. 236) 63.378,883.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — — - — 254,863.000 
За други намени - - - - - 63.124,020.000 

ВКУПНО: 63.378,883.000". 

28) Во разделот 19 глава 1 по називот на основната намена: „14 Интервенции во стопанство-
то" ^текстот се менува и гласи: 

„241 14—2—2 Надоместоци при продажба на доби-
ток по гарантирани цени - — — 30,000.000 

242 14—2—2 Регреси за бензин, плинско масло и 
авио-бензин - — — - — - 65^000.000 

243 14—2—2, Регрес за лигнит и, мрк јаглен - - 5.500,000.000 5.595,000.000 

Вкупно главата 1 , 5.837,703.000". 

29) Во разделот 19 по текстот на главата 3 понатамошниот текст се менува и гласи: 
Вкупно разделот 19 (од поз. 237 до 
лоз. 249) 6.041,589.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — — - - 399,889.000 
За други намени — — — — — 5.641,700.000 

ВКУПНО: 6.041,589.000". 

30) Во разделот 20 глава 1 по називот на основната намена: „13 Нестопа,нски инвестиции" тек-
стот се менува и гласи: 

„253 13—2—2 За работи на поморските пловни па-
тишта за потребите на Установата 
за одржување на поморските пловни 
патишта — — — — — — — 88,000.000 
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254 13—2—2 За пловни објекти за потребите на 
Установата за одржување на помор-

- ските пловни патишта — —„ — — ' 26,000.000 
255 13—2—2 За набавка на опрема за потребите 

на Установата за одржување на по-
морските пловни патишта — — - 46,000.000 

256 13—2—2 За довршување на објектот за база-
та на Установата за одржување на 
внатрешните пловни патишта — — 20,000.000 

257 13—2—2 За работите на внатрешните пловни 
патишта, за унификација и воведу-
вање посебни ознаки на пловните и 
крајбрежните светлечки сигнали и. 
за поправка на пловните објекти и 
за изградба на станбена лаѓа за по-
требите на Установата за одржува-
ње на внатрешните пловни патишта 40,000.000 

258 13—2—2 За набавка на опрема за потребите 
на Установата за одржување на вна-
трешните пловни патишта - - - 40,000.000 260,000.000". 

31) Во разделот 20 глава 1 по текстот на основната намена: „19 Посебни намени според сојуз-
ниот буџет" понатамошниот текст се менува и гласи: 

„Вкупно главата 1 2.111,361.000". 

32) Во разделот 20 по текстот на главата 2 понатамошниот текст се менува и гласи: 
„Вкупно разделот 20 (од лоз, 
250 до лоз. 267) 2.221,526.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност 187,741.000 
За други намени 2.033,785.000 

ВКУПНО: 2.221,526.000". 

33) Во разделот 21 по називот на о-сновната намена: „02 Научна и културно-просветна дејност" 
текстот на позицијата 268 се менува и гласи: 

„268 02—2—1 За потребите на проучувањето на 
продуктивноста на трудот и други 
соодветни потреби — — — — — —- 105,000.000". 

34) Во разделот 21 по текстот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот бу-
џет" понатамошниот текст се менува и гласи: 

„Вкупно разделот 21 (од 
лоз. 268 до лоз. 274) 334,150.000 

РЕК АПИТУ Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност 249,852.000 
За други намени 84,298.000 

ВКУПНО: 334,150.000". 

35) Во разделот 26 по називот на основната намена: „10 Наменски дополнителни средства за 
потесните општествено-политички заедници, органи, установи и организации" текстот се менува и гласи:. 

„304 10—2 Дополнителни средства за Управата 
за царини за изградба на градежни 
објекти и за набавка на опрема 1.300,000.000 

Вкупно разделот 26 (од лоз. 
297 до лоз. 304) 4.117,231.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност 2.675,853.000 
За други намени ^ - 1.441,378.000 

ВКУПНО: 4.117,231.000". 

36) Во разделот 33 глава 1 по називот на основната намена: 02 — Научна и културно-просве-
тна дејност" текстот се менува и гласи: 

„326 02—2—1 Институт за меѓународна политика и 
стопанство 278,000.000 

327 02—2—1 Институт за општествени науки 343,000 ООО 
328 02—2—1 Институт за наспоредно право — — 45,000 ООО 
329 02—2—1 Институт за изучување на меѓуна-

народното работничко движење 400.000 ООО 
330 02—2—1 Институт за криминолошки и крими-

налистички истражувања 100X90 ООО 
331 02—2—1 Геомагнетски институт 52,000 000 1.218,000.000". 

37) Во разделот 33 глава 1 по текстот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции" 
понатамошниот текст се менува и гласи: 

„Вкупно главата 1 1.391,471.000". 

38) Во разделот 33 по текстот на главата 2 понатамошниот текст се менува и гласи: 
„Вкупно разделот 33 (од поз. 
326 до лоз. 341) 5.934,664.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовната дејност — — — — — 1.348;785.000 
За посебни намени 4.585,879.000 

ВКУПНО: 5.934,664.000" 

39) Во разделот 34 по називот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот буџет" 
понатамошниот текст се менува и гласи: 

,.343 19—2 Средства за информативно-културно-
просветната дејност помеѓу иселени-
ците - - 80,000.000 

Вк.упно разделот 34 (од поз. 1 
342 до лоз. 343) 98,608.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ -

- 18,608.000 
За други намени - 80,000.000 

ВКУПНО: 98,608.000", 

40) Во разделот 37 по називот на основната намена: „02 Научна и културно-просветна дејност" 
текстот се менува и гласи: 

„356 02—2—1 Југословенски завод за фи-
зичка култура — — — - 188,000.000". 

41) Во разделот 37 по текстот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции" понатамош-
ниот текст се менува и гласи: 

„Вкупно разделот 37 (од лоз, 
856 до лоз. 360) 297,422.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност - - - - — 199,158 000 
За други намени - 98,264 000 

ВКУПНО" 297,422 ООО". 

42) Во разделот 38 по називот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции" текстот се 
менува и гласи: 

„370-13—2—2 За градежни и монтажни работи на t 
аеродроми и воздушни патишта — - 380.000 ООО 

371 13—2—2 За отплата на договорената опрема 
(радари) 193,.00.000 - 573,000.000 

Вкупно разделот 38 (од пвз. 
361 до поз. 371) 1.369,689.000 

Л 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — — — — 616,799 ООО 
За други намени 752,890.000 

ВКУПНО: 1.369,689.000". 

43) Во разделот 39 по називот на основната намена: „19 Посебни намени според сојузниот бу-
џет" текстот се менува и гласи: 

„377 19—2 Средства за меѓународна тех-
ничка соработка - — — — 1.100,000 ООО 

Вкупно разделот 39 (од поз. 
872 до лоз. 377) ^ 1.552,715.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност — — — — — 151,765.000 
За други намени 1.400,950.000' 

ВКУПНО: 1.552,715.000". 

44) Во разделот "46 по називот на основната намена: „13 Нестопански инвестиции" текстот се 
менува и гласи: 

„409 13—2—2 За изградба на станбени згради и ку-
пување станови 924,037.000 

410 13—2—2 За изработка на проекти, експропри-
јација и купување градежно земјиште 200,000.000 1.124,037.000 

Вкупно разделот 46 (од 
поз. 408 до поз. 410) 1.179,789.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовната дејност - — - - - 55,752 ООО 
За други намени 1.124,037 ООО 

ВКУПНО: ^ 1.179,789.000", 

Член 5 
Средствата распоредени ^о посебниот дел на 

сојузниот буџет за 1965 година, во разделот 13 гла-
ва 1 позиција 161а - за зголемување на личните до-
ходи на работниците на сојузните органи, позици-
ја 1616 — за покривање на курсната разлика во 
средствата за лични доходи на работниците на со-
јузните органи, во странство и позиција 161в — за 

покривање на курсната разлика во средствата за 
материјални трошоци на сојузните органи, ќе ги ра-
спореди на одделни сојузни органи Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен лист на СФРЈ1'. 
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840. 

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 ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУ-

РАТА 

Се прогласува Законот за измена и дополнение 
на Законот за адвокатурата, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 
ноември 1965 година и на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор од 3 ноември 1965 година. 

П. Р. бр, 363 
4 ноември Д 965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

ма Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

АДВОКАТУРАТА 

Член 1 
Во Законот за адвокатурата („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 15/57) во членот 44 ставот 2 се менува 
и гласи' 

„Наградата и надоместокот на трошоците за 
работата на адвокатот се наплатуваат според тари-
фата што ја донесува собранието на адвокатската 
комора во согласност со републичкиот извршен со-
вет, ако со републички пропис не е определен друг 
орган за давање на таа согласност. Оваа тарифа се 
објавува во републичкото службено гласило." 

Член 2 
По членот 44 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 44а 

Височината на наградата за работи што не се 
предвидени со тарифата се определува според 
височината на наградата за слични работа 

Член 446 
За споровите помеѓу адвокатот и странката за 

наградата, како и за трошоците за работата на 
адвокатот, надлежен е судот од општа надлежност 
во процесна постапка. ^ 

Ако е судската или управната постапка во тек, 
а адвокатот и странката не се спогодбени во поглед 
на височината на Заградата за работа што не е пред-
видена со тарифата или во поглед на височината 
на наградата што е во тарифата определена во 
распон, секој од нив може да бара височината на 
наградата да ја утврди судот односно органот над-
лежен за таа постапка во прв степен. 

Член 44т 
Кога тужбеното барање не се однесува на пари-

чен износ, а тужителот во тужбата не навел дека 
се согласува наместо исполнување на тоа барање 
да прими определен паричен износ, за одмерување 
на наградата на адвокатот е меродавна вредноста 
на предметот на спорот означена во тужбата од-
носно вредноста на предметот на спорот што про-
цесниот суд in утврдил според одредбата на членот 
39 став 3 од Законот за процесната , постапка. 

Член 44г 
За укажување правна помош на странски 

правни и физички лица адвокатот може да договри 
износи на награда поголеми од оние утврдени со 
тарифата, ако тоа не е во спротивност со меѓуна-
родната спогодба. 

Ако странски суд или орган И ги досуди на 
-странката трошоците на постапката, адвокатот има 
право на делот од трошоците што се однесува на 
наградата и на трошоците за работата на адвокатот 
и кога ја надминуваат височината определена со 
тарифата." 

Член 3 
Ако адвокатот од подрачјето на една адвокатска 

комора презема одделни дејствија во постапката 
пред суд или друг орган кој се наоѓа на подрачјето 
на друга адвокатска комора, наградата и надомес-
токот на трошоците за работата на адвокатот се 
утврдуваат според тарифата на адвокатската ко-
мора на чие подрачје адвокатот ги презема деј-
ствијата во постапката, ако адвокатот и странката 
не се спогодиле да се примени тарифата на адво-
катската комора на чие подрачје е седиштето на 
канцеларијата на адвокатот. ' 

Кога судот или органот го одмерува надоместо-
кот на трошоците на странката што ја застапува 
адвокатот, секогаш ја применува тарифата на адво-
катската комора на чие подрачје се наоѓа тој суд 
односно орган. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на тарифата 

на адвокатската комора престанува да важи Уред-
бата за наградите и надоместокот на трошоците за 
работа на адвокатите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/59) на подрачјето на адвокатската комора што 
ја има донесено тарифата. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, Уредбата за наградите и надоместокот на тро-
шоците за работа На адвокатите ќе се применува и 
по донесувањето на тарифата на адвокатската ко-
мора во поглед на адвокатските работи што се 
извршени пред донесувањето на тарифата, 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

841. 

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 ИЗМЕНА 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за измена на Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на запос-
лувањето, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1965 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор од 5 ноември 1965 година. 

П. Р. бр. 364 
6 ноември 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 ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА И ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗАПОС-

ЛУВАЊЕТО 

Член 1 
Во Основниот закон за организацијата и финан-

сирањето на запослувањето („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65) во членот 89 ставот 1 се менува и 
гласи: 
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„Формирањето на заедниците и на советот на 
републичките заедници, како и усогласувањето на 
организацијата и работењето на заводите, ќе се 
изврши до 31 декември 1965 година." 

Член 2/ 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

842. 

Врз основа ма членот 2.17 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СОЈУЗ-

НИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА 

' Се прогласува Законот за завршната сметка за 
извршувањето на сојузниот буџет'за 1964 година, 
што го увои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 3 ноември 1965 година п на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 3 
ноември 1965 година. 

И. Р. бр 361 
4 ноември 19-65 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО 

НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА 

Член X 
Се донесува завршна сметка за извршувањето 

на сојузниот буџет за 1964 година. 
Остварените приходи и извршените расходи 

според сојузниот буџет за 1964 година изнесуваат-, 
и ,тоа: 

Приходи - - - - - Динари 780 535,607 393 
Расходи - - - - - Динари 733.753,154.888 

Вишок на приходите над 
расходите - - - — Динари 41.782,442.510 

Член 2 
Од остварениот вишок на приходите над рас-

ходите износот од 902,492.403 динари ќе к се исплати 
на Службата на општественото книговодство на 

име надоместоци и провизии за извршување на 
сојузниот буџет за 1964 година, а износот од 
40.879,950.107 динари се пренесува во сојузниот 
буџет за 1965 година. 

Член Ѕ 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

843. 
Врз основа на членот 36 став 3 од Основниот 

закон за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65) и 
членот 14 став, 3 од Основниот закон за здрав-
ствениот надзор над предметите за општа упо-
треба („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НРМ УВО-
ЗОТ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ И ПРЕД-
МЕТИ З А ОПШТА УПОТРЕБА И ЗА НАЧИНОТ 
НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ОСТВА-
РЕНИ СО ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

ПРЕГЛЕДИ 
1. За здравствен преглед при увоз на прехран-

бени продукти и предмети за општа употреба 
увозникот плаќа надоместок, и тоа: 

1) за денковиќ пратки: 
а) за пратки до 3 денка - 500 динари за еден 

денк; 
б) за истородни пратки над 3 денка - 2.(ВО 

динари за една пратка; 
в) за разнородни пратки над 3 денка - 2.00а 

динари за секој вид пратка; 
2) за вагонски и камионски пратки и за прат-

ки во камионски приколки, без оглед на тежи-
ната на пратката - 2.000 динари по превозно 
средство (вагон, камион, приколка); 

за бродски пратки: 
а) за пратки до 10 тона - 5.000 динари; 
б) за пратки над 10 до 1.000 тона - 1.200 ди-

нари за секои 10 тона; 
в) за пратки над 1.000 тона - 1.000 динари за 

секои 10 тона; 
4) за преглед на остатоци од товари по чи-

стење на брод односно шлеп — 6.000 динари по 
брод односно шлеп. ' N 

2L Ако прегледот се врши ноќе или вон ре-
довното работно време на санитарниот инспектор, 
износите на надоместоците од точката 1 на оваа 
одлука се зголемуваат за 506/в. 

Како преглед ноќе се подразбира преглед што 
санитарен инспектор го врши од 19 до 6 часот од 
1 април до 31 октомври, односно од 17 до 7 часот 
од 1 ноември до 31 март. 

3. Ако увозникот благовремено не ги подготви 
прехранбените продукти или предметите за општа 
употреба за преглед по поднесената пријава за 
пристигање на пратката, а санитарниот инспектор 
што го врши здравствениот преглед излезе на 
местото на истоварот во определеното време, увоз-
никот е должен на име денгуба на санитарниот 
инспектор да плати износ од 1.000 динари по час. 

4. Износите на надоместоците од точ. 1 до 3 на 
оваа одлука се уплатуваат во корист на посебна 
сметка на Сојузниот секретаријат за здравство и 
социјална политика односно во корист на посеб-
ната сметка на оној орган на санитарната инспек-
ција во републиката што ќе го овласти Сојузниот 
санитарен инспекторат за вршење здравствени 
прегледи. 

5. Износите на надоместоците наплатени спо-
ред оваа одлука, ќе се користат: 

1) за опрема и оспособување на о б ј е к т што 
служат за спречување на внесување заразни бо-
лести во Југославија и за лекување на карантин-
ски болести; 

2) за изградба односно купување, закупнина, 
и одржување на работните простории потребни 
за спроведување на санитарниот надзор на гра-
ницата; 

3) за набавка и одржување на опрема (канце-
лариска и лабораториска, моторни чамци, автомо-
били и други превозни средства), за лабораториски 
испитувања, како и за подмирување на другите 
трошоци што ќе ги предизвика спроведувањето на 
санитарниот надзор на границата; 
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4)" за изградба на станови за санитарните ин-
спектори што го спроведуваат надзорот на гра-
ницата ; 

5) за надоместок на трошоците за спроведу-
вање санитарниот надзор на границата на органите 
на санитарната инспекција што ќе ги овласти 
Сојузниот санитарен инспекторат согласно со чле-
нот 17 од Основниот закон за санитарната инспек-
ција („Службен ^ лист на СФРЈ", бр. 10/65), ако 
средствата што ќе ги остварат овластените органи 
според одредбите од оваа одлука не се доволни 
за подмирување на трошоците за спроведување 
на санитарниот надзор; 

6) за лични доходи, надоместок за прекувре-
мена работа, патни трошоци во врска со спрове-
дувањето на санитарниот надзор и за награду-
вање на санитарните инспектори и други лица 
што учествуваат во спроведувањето на санитар-
ниот надзор на границата, во височината и на 
начинот што се определени со правилникот на 
органот на управата надлежен за работите на 
санитарниот надзор на границата; 

7) за подмирување на другите трошоци во-
врска со спроведувањето и унапредувањето на 
санитарната заштита на границата во рамките на 
правата и должностите на федерацијата 

6. Износите на надоместоците наплатени спо-
ред оваа одлука во корист на посебната сметка 
на Сојузниот секретаријат за здравство и соци-
јална политика се користат според претсметката 
што секоја година ја донесува сојузниот секретар 
за здравство и социјална политика. 

Износите на надоместоците наплатени според 
оваа одлука во корист на посебната сметка на 
органот на санитарната инспекција во републи-
ката овластен од страна на Сојузниот санитарен 
инспекторат, се користат според претсметката што 
старешината на тој орган секоја година ја доне-
сува во согласност со општите мерила што ги 
определува сојузниот секретар за здравство и 
социјална политика. 

Средствата од ст. 1 и 2 на оваа точка што ќе 
останат непотрошени во текот на една година, 
можат за истите намени да се потрошат во наред-
ната година. 

7. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука/ престанува да важи Одлуката за 
надоместоците за вршење здравствен преглед при 
увозот на прехранбени продукти („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 17/64). 

8. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1966 година. 

Р. п. бр. 156 
30 септември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
Петар Стамболиќ, с. р. 

844. 

Врз основа на членот 28 став 1 од Законот за 
утврдување на способноста за пловидба на помор-
ските бродови и пловилата за внатрешна пловид-
ба („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64 и 47/65), со-
јузниот секретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА ПЛОВИЛАТА 

ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Пловилата за внатрешна пловидба (во поната-

мошниот текст: пловилата) мораат да ги имаат 
уредите и опремата пропишани со овој правил-
ник. 

Член 2 
Одредбите од овој правилник се применуваат 

на нови пловила, на пловила во градба и на по-
стојните пловила, ако за постојните пловила со 
овој правилник не е определено поинаку. 

Член 3 
Одделни изрази употребени во овој правил-

ник ги имаат овие значења: 
1) товарен брод е пловило од челична или 

друга конструкција, освен дрвената, наменето за 
превоз на стоки со повеќе од 20 t депласман, што 
нема сопствен механички задвижен уред; 

2) моторен товарен брод е пловило наменето 
за превоз на стоки, со повеќе од 20 t депласман, 
што има сопствен механички задвижен уред; 

3) дрварица е пловило наменето за превоз на 
стоки, од дрвена конструкција, со повеќе од 20 t 
депласман, што нема сопствен механички задви-
жен уред; 

4) дереглија е пловило до 20 t депласман, што 
нема сопств,ен механички задвижен уред, освен 
бродарицата и пловечката направа; 

5) бродарица (скела) е пловило наменето за 
превоз на луѓе, добиток и возила од еден на друг 
брег на пловниот пат, со со-пствен механички за-
движен уред или без таков уред; 

6) пловечка направа е техничко пловило со 
механичка постројка за технички - работи (багер, 
елеватор, дигалка, макари и др.), кое може да биде 
со сопствен механички задвижен уред или без 
таков уред; 

7) влекач е брод што влече други пловила; 
8) Потискувач е брод што потискува" други 

пловила; 
9) товарен брод за потискување (баржа) е то-

варен брод што се движи со дејство од поти-
снуван; 

10) моторен чамец е пловно средство до 20 t 
депласман, што има сопствен механички задви-
жен уред; 

11) танкер е пловило наменето за превоз на 
течни горива, што нема сопствен механички за-
движен уред; 

12) моторен танкер е пловило наменето за пре-
воз на течни горива, што има сопствен механички 
задвижен уред; 

13) ново пловило е пловило на кое кобилица-
та му е поставена по денот на влегувањето во 
сила на овој правилник; 

14) пловило во градба е пловило на кое коби-
лицата му е поставена пред денот на влегувањето 
во сила на овој правилник, но кое е уште во 
градба. 

Како опрема, во смисла на овој правилник, се 
подразбираат средствата на опрема, приборот и 
резервните делови на опрема. Средствата на оп-
рема можат да бидат во вид на подвижни или не-
подвижни уреди. 

Член 4 
Заради безбедна пловидба, пловилата мораат, 

според својот вид, големина, намена и задвижна 
постројка, да имаат уреди и опрема: 

1) за укотвување; 
2) за приврзување; 
3) за команда и кормиларење; 
4) за сигнализација и навигација; 
5) за влеча; 
6) за обезбедување од потопување и за спа-

сување; 
7) за спречување, откривање и гаснење на 

пожари; 
8) за задвижување; 
9) 'за електрично осветление; 

10) за општа намена. 

Член 5 
Количините и мерите што за одделни уреди 

и делови на опрема се определени со овој пра-
вилник се минимални "количини и мери за уреди 
и делови на опрема на одделни видови пловила. 
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Ако на пловило се наоѓаат уреди или опрема 
во број поголем отколку што е определено со овој 
правилник, и тие уреди и опрема мораат да им 
одговараат на условите пропишани со овој пра-
вилник односно со други соодветни прописи што 
се применуваат на пловило, Ако не им одговараат 
на прописите, тие уреди и опрема не смеат да се 
држат на пловило. 

Член 6 
Уредите и опремата определени со овој пра-

вилник мораат да бидат секогаш во исправна со-
стојба и да се наоѓаат на пловилото додека е тоа 
во употреба. 

Отстранети или загубени уреди односно да-
лови од уреди и опрема мораат веднаш да се за-
менат со нови, а во случај на оштетување — вед-
наш да се поправат или заменат. 

Член 7 
Пловило што нема уреди и опрема што им од-

говараат на одредбите на овој правилник не мо-
же да се огласи способно за пловидба. 

Отстапувања во поглед на примената на од-
делни одредби од овој правилник можат да се вр-
шат само во случаите и под условите што се опре-
делени во правилникот. 

II. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА УКОТВУВАЊЕ 

Главна котва 
Член 8 

Секое пловило со повеќе од 10 t депласман 
мора да има главна котва. 

Тежината на главната котва мора да изнесу-
ва, и тоа: 

1) за пловило над 10 до 100 t депласман: 
G = 0,9 D + 10; 

2) за пловило без сопствено задвижување, над 
100 t депласман, освен баржата: G = 0,35 D + 65; 

3) за моторен влекач со пропулзија на про-
пелер, над -100 t депласман, и за баржа: G = 1,5 
(0,35 D + 65); 

4) за брод со пропулзија на тркала, над 100 t 
депласман: G - 2 (0,35 D -f 65); 

5) за брод со пропулзија на пропелер, над 100 t 
депласман, освен потискувач и моторен влекач: 
G = 1,25 (0,35 D +65) ; 

6) за потискувач, над 100 t депласма,н: G = 4,5 
(0,3'5 D J + 6 5 ) , со тоа што секој потискувач да мора 
да има по две такви, главни котви, а ако потиску-
вачот е опремен и со уред за влеча — и котва на 
носот, во тежина определена за моторен влекач. 

Во формулите за пресметување на тежината 
на котвата од ставот 2 на овој член ознаката „G" 
е тежина на котвата во kg, а ознаката „D" е де-
пласман во тони. 

Ако пловило има две главни котви, нивната 
поединечна тежина не може да биде помала од 
60% од тежината на главната котва определена 
во точ. 1 до 5 на ставот 2 од овој член. 

Сметковната тежина на главната и другите 
котви се заокружува на 10 kg ка ј тежина над 100 
kg, а за котви до 100 kg — на 5 kg, и тоа така што 
ка ј котва во тежина над 100 kg се заокружува на 
10 kg разликата од 5 kg или поголема, а ка ј котва 
во тежина до 100 kg - на 5 kg разликата од 2,5 
kg или поголема. 

Котвено витло 
Член 9 ^ 

Секое пловило што има главна котва во те-
жина над k 50 kg мора да има котвено витло. 

Котвеното витло мора да ,им одговара на овие 
услови: 

1) да е сигурно во задвижување, така што ве-
ригата да не може да слизне од верижникот и да 
нема преголемо триење при минување низ водеч-
ките елементи од котвеното грло до витлото; 

2) да е од таква конструкција која го спре-
чува враќањето на котвата при дигање; 

3) да има копец за вклучување и исклучува-
ње на барабанот за намотување на веригата од-
носно верижникот; 

4) да има сигурна кочница; 
5) да е способно да ја извлекува помошната и 

главната котвена верига; 
6) моторното задвижување на витлото мора да 

биде такво што да обезбедува брзо и сигурно по-
дигање на котвата; 

7) рачното витло не смее на рачката да има 
сила поголема од 15 kg. 

Котвено витло на моторно задвижување мо-
раат да имаат бродови чија котва е во тежина 
над 360 kg. Витлото на моторно задвижување 
мора да има и резервно рачно задвижување. 

Помошна котва к резервна котва 
Член 10 

Помошна котва мора, да има секое пловило со 
повеќе од 20 t депласман, и тоа: 

1) над 20 до 500 t депласман - една котва; 
2) над 500 t д^пласман — две котви. 
Ако пловилото има само една помошна котва, 

нејзината тежина мора--да изнесува 20% од тежи-
' ната на главната котва. Ако пловилото има две 

помошни котви, тежината на една помошна котва 
мора да изнесува 20% од тежината на главната 
котва, а телшната на другата — 15% од тежината 
на главната котва. Максималната тежина на една 
помошна котва не смее да биде поголема од 120 kg. 

Една резервна коава мора да има секој брод 
со повеќе од 50 t депласман. Тежината на резер- . 
вната котва мора да изнесува 80% од тежината 
на главната котва. 

Пловилото не мора да има резервна котва ако 
има две главни, котви според одредбата на членот 
8 став 4 од овој правилник. 

Котвенн вериги 
Член 11 

Димензиите на алките од главната котвена ве-
рига мораат" да им одговараат на техничките пра-
вила на Југословенскиот регистар на бродовите. 

Должината на веригата мора да изнесува: 
Lg = 1,5 La(m), каде што „La" означува најголе-
ма должина на трупот на пловилото. За потиску-
вач должината на веригата мора да изнесува 
Lg = 2,5 La(m). 

Помошна котвена верига за главната котва 
мора да има секое пловило со повеќе од 50 t де-
пласман, освен за котва. со зглоб. Димензиите на 
помошната котвена верига мораат да им одгова-
раат на техничките правила на Југословенскиот 
регистар на бродовите. Должината на помошната 
верига мора да изнесува: Lp = 1,5 La + 10(m). 

Пловило чија главна котва има тежина над 
50 kg мора да има зглоб за котва (вртуљ) за се-
која котвена верига. Составните делови на пред-
ниот , вклучувајќи го и вртуљот, мораат да им 
одговараат на важечките технички прописи. 

Верига-врска за котва мора да има секое пло-
вило за секоја главна котва, освен за котва со, 
зглоб. 

Верига кочница со виљушка за главна и по-
мошна котвена верига мора да има секое пловило 
со повеќе од 15 t депласман. 

Резервни полуалки за секоја котвена верига 
мораат да имаат пловилата, и тоа: 

1) до 250 t депласман — една полуалка; 
2) над 250 до 500 t депласман - две полуалки; 
3) над 500 t депласман — три полуалки. 

III. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ПРИВРЗУВАЊЕ ' 

Уреди 
Член 12 

Пловилата мораат да имаат на носот, од ле-
' вата и десната страна, уреди за приврзување, што 
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служат за: примање и врзување на влечници и 
меѓувлечници, врзување на потискувач со баржа, 
врзување низ бок на друго пловило, врзување за 
брег, врзување на потпирачи а, по потреба, и на 
главна котвена верига, и тоа: 

1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и 
пловечка, направа: 

— над 10 до 50 t депласман - еден приврзник 
(битва); 

— над 50 t депласман - еден чифт приврз-
ници со алка за потпирач а, по потреба, на една 
страна уште еден приврзник за главна котвена 
верига; 

2) баржа - еден чифт приврзаници, еден при-
врзник на челната страна, како и едно притегно 
-витло; 

3) скела - ед,ен приврзник; 
4) влекач, моторен товарен брод, моторен тан-

кер, патнички брод и моторен чамец: 
— до 50 t деплаеман — еден приврзник; 
— над 50 t депласман — еден чифт приврз-

ници со алка за потпирач; 
5) потискувач — еден чифт приврзници, три 

радли, две притегни витла и еден двоен крстат 
приврзник во симетралата на носот од бродот. 

Пловилата на средниот дел од трупот кон но-
сот, од левата и десната страна, мораат да имаат 
уреди за приврзување, што служат за: врзување 
низ бод на друго пловило, врзување за брег, вр-

' зување на меѓувлечници а, по потреба, и врзува-
ње на потпирачи, и тоа: 

1) товарен брод, танкер и дрварица што имаат 
повеќе од 500 t депласман — еден приврзник; 

2) баржа — еден амбус; 
3) бродови со пропулзија на пропелер, освен 

потиекувачи: 
— над 50 до 100 t депласма,н - еден приврз-

ник или амбус; 
— над 100 t депласман - еден приврзник; 
4) брод со пропулзија на тркала - еден чифт 

приврзници со- зевалица а, по потреба, и со при-
тегне витло; 

5) потискувач - еден амбус. 
Пловилата мораат да имаат на средниот дел 

од трупот кон крмата, од левата и десната страна, 
уреди за приврзување, што служат за: врзување 
низ бок на друго пловило, врзување 'за брег, вр-
зување на меѓувлечници а, по потреба, и врзу-
вање на потпирачи, и тоа: 

1) товарен брод, танкер и дрварица: 
над 250 до 500 t депласман — еден приврз-

ник или амбус; 
— над 500 t депласман - еден приврзник; 
2) баржа - еден амбус; . 
3) бродови со пропулзија на пропелер, освен 

потискувачи: 
— над 50 до 100 t депласман — еден приврз-

ник или амбус; 
— над 100 t депласман — еден чифт приврз-

ници; 
4) брод со пропулзија на тркала — еден чифт 

приврзници' со зевалица а, по потреба, и со при-
тегне витло; 

5) потискувач — еден амбус. 
Пловилата мораат да имаат на крмата, од ле-

вата и десната страна, уреди за приврзување, што 
служат за: врзување низ бок на друго пловило, 
врзување за брег, врзување за меѓувлечници како 
и врзување на потпирачи, и тоа: 

1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија 
и пловечка направа: 

— над 10 до 50 t депласман — еден приврз-
о к ; 

— над 50 t депласман — еден чифт приврз-
ници со алка за потпирач; 

2) баржа — еден чифт приврзници, еден при-
врзник на челната страна, како и едно притегне 
витло;" 

' 3) скела — еден прившник; 
4) влекач, моторен т о т о в и брод, моторен тан-

кер, патнички брод и моторен чамец: 

ч— до 50 t депласман - еден приврзник; 
4— над 50 t депласман — еден чифт приврзни-

ци со алка за потпирач; 
5) потискувач — еден чифт приврзници. 

Опрема 

Член 13 
Пловилата мораат да ја имаат следната опре-

ма за приврзување, и тоа: 
1). исфрлан со ј аже во должина 30 m/6 mm: 
а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија 

и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t де-
пласман, и тоа: 

— над 20 до 250 t депласман — еден исфрлан; 
— над 250 t депласман — два исфрлани; 
6) скела со повеќе од 20 t депласман — еден 

исфрлан; 
в) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер, моторен чамец и патнички брод, 
и тоа: 

— до 100 t депласман — еден исфрлан; 
— над 100 до 250 t депласман — два исфр-

лани; 
— над 250 t . депласман — три исфрлани; 
2) кол дрвен окозан: 
а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија,4 

скела и пловечка направа што имаат повеќе од 
20 t депласман, и тоа: 

— над 20 до 50 t депласман - еден кол; 
— над 50 t депласман — два кола; 
б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер, моторен чамец и патнички брод 
што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа: 

— над 10 до 20 t депласман — еден кол; 
— над 20 до 250 t депласман — два кола; 
— над 250 t д еп л асман — три кола; 
3) калем за јаже; 
а) товарен брод, танкер и пловечка направа 

што имаат повеќе од 250 t депласман, и тоа: 
— над 250 до 800 t депласман — два калема; 
— над 8G0 t депласман — три калема; 
б) влекач, потпалувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер и патнички брод — три калема; 
- 4) една кавиља: 

а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка 
направа што имаат повеќе од 50 t депласман; 

б) влекач, потискувач, моторен товарен 'брод, 
моторен танкер и патнички брод што имаат по-

- веќе од 20 t депласман; 
5) една макара челична, двојна: 
а) товарен, брод, танкер, дрварица и пловечка 

направа што имаат повеќе од 100 t депласман; 
6) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер, што имаат повеќе од 250 t де-
пл асман; 

б) еден токмак: 
а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка 

направа што имаат повеќе од 50 t депласман; 
б) влекач, почекуван , моторен товарен брод, 

моторен танкер и патнички брод што имаат по-
веќе од 20 t депласман; 

7) спојница обична (кламфа): 
. а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија 

и пловечка направа што имаат повеќе од 20 t де-
пласман, и тоа: 

— над 20 до 250 t депласман — две спојници; 
— ,над 250 до 1000 t депласман — четири спој-

ници; ' 
— над 1000 t депласман - шест спојници; 
б) влекач, моторен товарен брод, моторен тан-

кер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t де-
пласман, и тоа: 

— над 50 до 250 t депласман — четири спој-
ници; 

— над 25.0 до 500 t депласман - шест спој-
ници; 

— над 500 t депласман — осум спојници; 
8) одбојник (балон): 
а) товарен брод, танкер и пловечка направа, 

и тоа: 
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— до 250 t депласман — еден одбојник; 
— над 250 t депласман — два одборника; 
б) влекач, моторен товарен брод, моторен тан-

кер и патнички брод што имаат повеќе од 20 t 
депласман, и тоа: 

— над 20 до 100 t депласман - - еден одбојник; 
— над 100 t депласман —- два одбојника; 
в) потисхувач, и тоа: 
— до 250 t депласман — два одборника; 
— над 250 t депласман — четири одборника; 
9) два потпирачи оковани: 
— секое пловило со повеќе од 50 t депласман, 

Освен потискувачот, скелата и баржата; . 
10) постамент за потпирачи: 
а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка 

направа што имаат повеќе од 250 t депласман; 
б) ,влекач, моторен товарен брод, моторен тан-

кер и, патнички^брод што имаат повеќе од 50 t 
депласман; 

11) постамент за јаже: 
— секое пловило со повеќе од 100 t депласман 

— според бројот на јажињата; 
12) јаже челично за врзување на пловило: 
а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија 

и пловечка направа, и тоа: 
— до 10 t депласман — едно јаже од 25 m/8 mm; 
— над 10 до 20 t депласман — две јажиња од 

по 25 т /10 mm; 
— над 20 до 50 t депласман — две јажиња од 

по 50 т / 1 2 mm; 
— над 50 до 250 t депласман - едно јаже од 

100 т /16 mm и едно јаже од 100 т / 1 8 mm; 
— над 250 до 500 t депласман — едно јаже од 

150 т / 2 2 mm, едно јаже од 150 т / 1 6 mm и едно 
јаже од 150 т /12 ram; 

— над 500 t депласман - две јажиња од по 150 
m/22 mm, едно јаже од 150 т / 2 0 mm, едно јаже 
од 150 т / 1 6 mm и едно јаже од 250 т / 1 2 mm; 

б) баржа ШТО има повеќе од 1000 t депласман 
— едно јаже од 240 т / 2 4 ф т и четири јажиња 
од 35 rn/24 ' mm; 

в) влекач, моторен товарен брод, моторен, тан-
кер, моторен чамец и патнички брод, и тоа: 

— до 20 t депласман — едно јаже' од 25 т /14 
mm; 

— над 20 до 50 t даил асман - две јажиња од -
25 т /14 mm; 

— над 50 до 100 t депласман - . едно јаже о д / 

120 т / 1 2 mm и три јажиња од 75 m/20- mm; 
— над 100 t депласман - едно јаже од 250 

т / 1 2 mm. и четири јажиња од 150 m/22 m m ; . 
г) потискувач, и тоа: 
— До 250 t депласман - едно јаже од 

150 m/22 mm, едно јаже од 150 m/V2 mm и четири 
јажиња од 35 m/24 mm; 

— над 250 t депласман - едно јаже од 150 
m/22 mm, едно јаже од 150 т / 1 2 mm и осум ја-
жиња од 35 m/24 mm; 

13) конопно јаже за потпирач: 
а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија 

и пловечка направа, и тоа: 
— до 250 t genлаеман - две , ј ажиња од 5 

m/28 mm; 
— 250 t депласман - две јажиња од 10 

т / 3 5 mm; 
б) влекач,^ моторен товарен ч брод, моторен тан-

кер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t 
депласман — две јажиња од 10 m/35 mm; 

14) едно конопно јаже за ,макара (прага) од 50 
т / 1 6 mm: 

а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка 
направа што имаат повеќе од 100 t депласман; 

б) влекач, потиснуван, моторен товарен брод 
и моторен та,нкер,што имаат повеќе од 250 t де-
пласман; 

15) чакле: 
а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија; 

скела и пловечка направа што имаат повеќе од 
10 t депласман, и тоа: 

— над 10 до 250 t дел л асман — едно наиле; 
— над 250 t депласман — две чаклиња; 

б) влекач, потпалувач, моторен товарен брод, 
моторен танкер, моторен чамец и патнички брод, 
и тоа: 

- до 250 t депласман - - едно чакле; 
- над 250 t депласман - - две чаклиња; , 
16) една котва -во тежина 5 kg за помошни 

работи на пронаоѓање потонати предмети и сл. 
'(„котва мачка"): секое пловило со повеќе од 50 t 
депласман; 

17) една дурија: 
а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија 

и пловечка направа што имаат повеќе од 250 t 
депласман; 

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 
моторен танкер и патнички брод што имаат по-
веќе од 100 t депласман; 

18) одбиван — окован (штица): 
а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка 

направа, што имаат повеќе од 50 t депласман, 
и тоа: 

— над 50 до 500 t депласман - ^ еден одбиван; 
— над 500 t депласман — два одбивани; 
б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер и патнички брод што имаат по-
веќе од 20 t депласман, и тоа: 1 

- над 20 до 100 t депласман — еден одбивач; 
— над 100 t депласман — два одбивани. 

IV. УРЕДИ И ОПРЕМАТ ЗА КОМАНДА 
И КОРМИЛАРЕЊЕ 

Член 14 
Командните и кормиларските уреди мораат да 

им одговараат на видот, намената и снагата на 
задвижната постројка на пловилото и да даваат 
полна сигурност во поглед безбедноста на плови-
лото и пловидбата. 

Кормиларскиот уред мора да овозможува лес-
но ракување! 

Член 15 
КомаНдното и кормиларското место мораат да' 

бидат заштитени. од влијание од звук и светлост 
што ' би можеле да ја попречуваат безбедната 
пловидба. 

Видикот од кормиларското место мора да биде 
слободен на површината на водата во сите прав-
ци, така што на отстојание од најмалку 30 m од 
пловилото да се видливи сите предмети на ,водата. 

Член'16 
Пловилата што имаат кормиЈларски уред на 

моторно задвижување мораат да бидат снабдени 
со резервен погон за кормиларење. 

Член 17 
Секој брод до 20 t депласиран мора да имацен-

трализирана команда (непосредно ракување со 
кормилото и моторот од едно место). 

Член 18 
Бродови што немаат централизира^ команда 

мораат да ,имаат соодветни уреди односно направи 
што обезбедуваат одржување врска помеѓу ко-
мандата и машинското одделение бродски теле-
граф, догласна цевка, телефон, интерфон, ѕвонец, 
сигнално светло, и сл.), л тоа најмалку два од 
тие уреди односно направи. 

Член 19 
Секој брод чија задвижена постројка создава 

бука поради која акустич,но договарање со ко-
мандата не е сигурно, мора да има на командирот 
мост бродски телеграф. 

Бродови со повеќе од 250 t депласман мораат 
да имаат два бродски телеграфи, по еден на обете 
бочни страни на командантот мост, со тоа џгго 
влекачи те, по потреба, мораат да имаат уште еден 
бродски телеграф на задниот дел од командниот 
мост ка ј уредот за влеча. 



Страна 1708 - Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 17 ноември 1965 

Член 20 
Влекач со повеќе од 250 t депласиран и секој 

потиснуван мораат да имаат интерфон со звучник 
кој може да дава звук во сите правци, транзис-
торски довикуван или друго ефикасно акустично 
средство што може да пренесува команда на са-
миот брод и надвор од него. 

\ 

Член 21 
Наклономер (инклинатор) на командирот мост 

мора да има секој брод со повеќе од 50 t деплас-
ман, а други пловила — ако е тоа потребно со 
оглед на нивниот стабилитет, 

^ Член 22 
Довикуван мораат да имаат, и тоа: 

- 1) товарен брод, танкер и дрварица што имаат 
повеќе од 50 t депласман — еден дозикувач; 

2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 
моторен танкер, моторен чамец и пловечка на-
права што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа: 

- над 10 до 100 t депласман - еден дови-
куван; 

— над 100 t депласман — два довикувачи. 

Член 23 
Еден термометар мораат да имаат: 
1) товарен брод, танкер и пловечка направа 

што имаат повеќе од 500 t депласман; 
2) влекач, потискувач, моторен товарен ^ брод, 

моторен танкер и патнички брод. 

Член 24 
Ако пловило има уред за соборување на ви-

сокиот оџак и катарката, овој уред мора да биде 
наполно осигурен во поглед^ на функционирањето 
и приспособен за брзо и лесно ракување. 

V. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈА И 
НАВИГАЦИЈА 

Сигнални уреди и опрема 

Член 25 
Пловилата мораат да бидат опремени со си-

гнални оптички уреди pi средства (светилки,. ба-
лони, знамиња и др.), како и со сигнални звучни 
направи, што овозможуваат давање оптички и 
звучни сигнали определен^ со прописи што со-
држат правила за пловидбата. 

Член 26 
Покрај сигналните светилки потребни за вр-

шење на службата пловилото мора да има и ре-
зервни сигнални светилки 

Сигналните светилки мораат да им одговараат 
на југословенските стандарди. 

Член 27 
Светилките на катарката мораат да бидат така 

поставени што светлата да бидат видливи во про-
пишаниот правец и кога е катарката соборена. 

Член 28 
Брод со повеќе од 50 t депласман и пловечка 

направа мораат да имаат бродски ѕвонец. 
"Бродскиот' ѕвонец на потискувачот може да 

биде подвижен. 
, Сирена (пишталка) која овозможува јасно 

давање на пропишаните звучни сигнали со по-
требна јачина мора да има секој брод. 

Уреди и опрема за навигација 

Член 29 
Водомер (лец) мораат да имаат,, и тоа: 
1) пловечка направа со повеќе од 20 4 депла-

сман — еден водомер; 

2) други пловила со повеќе од 10 t депласман: 
— над 10 до 50 t депласман — еден водомар; 
— над 50 t депласман — два водомера. 
За пловило до 250 t депласман обележената 

должина на водомерот мора да изнесува најмалку 
2,5 т , а за пловило над 250 t депласман — на ј -
малку 3,5% т . Водомерот мора да има поделоци 
Обоени бело — црвено — црно. .. 

Рефлектор од соодветна конструкција и ја-
чина мора да има секоЈ брод, и тоа: 

— до 100 t депласман — еден рефлектор; 
— над 100 t депласман — два рефлектора. 
Секој брод со повеќе од 10 t депласман мора 

да -има бродски часовник, а еден доглед — секој 
брод со повеќе 'од 50-1 депласман, 

VI. УРЕД И ОПРЕМА ЗА ВЛЕЧА 

Член 30 
Секој брод што влече други пловила мора да 

има уред и опрема за влеча. 

Член 31 -
Уредот за влеча се состои од опорник, стегач, 

влечно витло и заштитни лакови. 
Опорникот мора да им одговара на следните 

услови: 
1) да е добро прицврстен за конструкцијата 

на' трупот или за зајакната надградба; 
. 2) да е поставен така што да не ја намалува 

маневарската способност на влекачот и да не го 
намалува стабилитетот на бродот над дозволените 
граници; 

3) заради намалување на триењето при ис-
пуштање и вовлекување на влечниците, да е 
опремен со радли или валци преку кои минуваат 
влечниците. 

Стегачот мора да им ' одговара на следните 
услови: 

1) конструктивно ,така да е приспособен што 
влечникот и' под најголемо дозволено оптовару-
вање да не може да излегува кога е затворен 
стегачот; 

2) да овозможува брзо врзување на влечни-
ците; 

3) да овозможува брзо и несмеќавано вовле-
кување на влечниците; 

4) да овозможува испуштање на влечникот без 
тргање и кога е влечникот оптоварен.' 

Влечното витло мора да им одговара на след-
ните услови: 

1) ако е на моторно задвижување, мора да 
биде од таква снага што да овозможува едновре-
мено вовлекување на обата влечника без застој 
и кога влечниците се под извесно ,оптоварување; 

2) калемите за намотување на влечниците, 
освен ка ј витло со рачен погон; мораа- /^а имаат 
уред за редење навивки за да се спречи замрсу-
вање при испуштање на влечниците, а калемите 
за намотување нз влечниците ка ј секое витло — 
кочница за регулирање на рамномерно испуштање 
на влечниците. 

Заштитните лакови мораат да им одговараат 
на Следните услови: 

1) по бројот и конструкцијата да овозможуваат 
несмеќавано извлекување и вовлекување на влеч-
ниците од бродот, како и несмеќавано лизгање на 
влечниците преку задниот дел на бродот; 

2) да им даваат полна заштита на членовите 
на посадата при лизгање и истегање на влечниците; 

3) да се снабдени со преклопни кукачки за др-
жење на влечниците кога маневрирање^ го бара 
тоа. 
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Член 32 
На влекач чија снага на задвижната построј-

ка изнесува до 200 К Ѕ или на влекач нзд 200 КЅ 
кој е 'наменет за манипулација во пристаниште' 
(боксер), уредот за влеча може да се состои од 
кукачка за влечење, која мора да им одговара на 
следните услови: 

'1) да е добро прицврстена за конструкцијата 
на трупот или за за јакната надградба; 

2) да е поставена така што да не ја намалува 
маневарската способност на влекачот и да не го 
намалува неговиот стабилитет над дозволените 
граници; 

3) да може да се задвижува хоризонтално за 
90о на секоја страна и за потребен вертикален 
агол; 

4) да е снабдена со пружини за . намалување / 
на тргањето; 

5) да^ може лесно да се ископча од командно-
то место. 

Член 33 
Секој брод што влече други пловила, чија за -

ДЕижна постројка има повеќе од 75 КЅ мора да 
има јаже челично — влечник 

Бродовите од ставот 1 на овој член чија за-
движна постројка има до 1700 КЅ мораат, ако со 
претсметката одобрена од страна на органот од-
носно установата овластена за вршење прегледи 
не е определено поинаку, да има влечници во 
следниот број, квалитет и димензии: 

1) брод над 75 до 150 КЅ - еден влечник од 
80 т /16 т , т од најмалку 114 жици, секоја во ј а -
чина при кинење 130 kg/mm2', 

2) брод над 150 до 500 ЌЅ — два влечника од 
200 т / 2 2 mm од најмалку 114 жици, секоја во 
јачина при кинење 130 kg/mm2; 

3) брод над 500 до 1000 КЅ - два влечника 
од 250 т / 2 4 mm од најмалку 114 жици, секоја во 
јачи,на при кинење 130 kg/mm2; 

4) брод над 1000 до 1500 КЅ - два влечника 
од 350 т/2'3 mm од најмалку 144 жици, секоја во 
јачина при кинење 160 kg/mm2; 

5) брод над 1500 до 1700 К Ѕ - два влечника 
од 350 т / 2 8 mm од најмалку" 144 жици, секоја во 
јачина при кинење 160 kg/mm2. 

Ако се употребуваат ј ажиња што во поглед 
на квалитетот не им одговараат на условите од 
ставот 2 на ОВОЈ член, димензиите на ЕлечницИте 
на бродовите до 1700 КЅ се определуваат со пре-
сметува,ње така што вЈ1ечниците да бидат во ј а -
чина која и одговара најмалку на јачината на 
влечниците од ставот 2 на овој член. 

Бродовите чија снага на задвижната построј-
ка изнесува повеќе од 1700 КЅ мораат Да имаат 
влечници во бројот и димензиите определени со^ 
претсметката одобрена од страна на Југословен-
скиот регистар на бродовите. 

При5-6 пресметување на димензиите на влечни^ 
ците се зема дека статичната влечна сипа (при 
проба во место) на бродот е најмалку 10 kg'KSi 
односно 12 kg/KSe и степенот на сигурноста — 
најмалку 2, каде што „KSi" е индицирана снага 
на брод на парно задвижување, а „КЅе" ефек-
тивна снага на брод на моторно задвижување^ 

Ј а ж е челично — за тег за влечник мора да 
има секој влекач со повеќе од 100 t деплаеман, 
освен влекачите чиј уред за влеча се состои од 
кукачка за влечење (член132) ; и тоа едно ј аже од 
35 m/24 mm од најмалку 114 жици, секоја ; во ј а -
чина при кинење 130 kg/mm2. 

VII. УРЕД!? И ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ОД ПОТОПУВАЊЕ И ЗА СПАСУВАЊЕ 

Отвори за минување и отвори за контрола на 
трупот на пловило 

Член 34 
Отворите за минување и други отвори на не-

пропусна преграда на пловило мораат да имаат 

врата или капак со затинач и со соодветни затво-
рачи, кој во случај на проникнување на вода мо-
ж а т лесно и брзо херметички да се затворат. Вра-
тите односно ка-пац-Јте на отворите за минување 
мораат да бидат конструирани така што да можат 
да се отвораат од обете страни, 

Подот и бочните внатрешни облоги во п р о с т -
раните за посадата и патниците, како и во складо-
вите, мораат да имаат доволен број отвори со 
капаци, за да се овозможи ефикасна, контрола на 
исправноста на трупот на пловилото и брзо спасу-
вање на пловилото во случај на проникнување на 
вода. 

Пумпи за спасување 

Член 35 
Секој брод со повеќе од 250 t депласман мора 

,да има пумпа за спасување, од капацитет на јмал-
ку 25 т 8 ч а с . 

Пумпата за спасување мора да биде само вци-
цна и да има приклучоци што овозможуваат цр-
пење на вода од бродот на кој е сместена и од 
други пловила — за случај на спасување на дру-
ги пловила. 

Вцицните црева на пумпата за спасување мо-
раат да бидат армирани, во должина 20 m и во 
пречник кој му одговара на капацитетот на пум-
пата, и да. има заштитна мрежа на крајот и си-
гурни споеви. Цревата мораат да стојат на обезбе-
дено и лесно пристапно место, а во нивната близина 
мора да се наоѓа потребен алат за монтажа. 

Секое пловило со повеќе од 20 t депласман 
мора да има таложна пумпа. 

Уред за сондирање вода во товарниот простор, 
како и уред за спуштање на цревата од пумпата 
за спасување во товарниот простор, мор-а да има 
товарен брод со повеќе од 100 t депласман и мото-
рен товарен брод со повеќе од 50 t депласман. 

Прибор за обезбедување од потопувале 

Член 36 
Пловилата мораат, да бидат опремени со след-

ниот прибор' за обезбедување од потопување, 
и тоа: 

У) со еден визир - сонда: товарен брод со 
повеќе од 100 t депласман и моторен товарен брод 
со повеќе од 50 t делласман; 

2) со десет затиначни завртки: секое пловило 
со повеќе од 30 t депласман што има корито со 
заковки; 

3) со една црпалка: дгреглија, скела, пловеч-
ка направа што имаат депласиран до 20 t, како и 
моторен чамец; 

4) со една поњава за спасување: влекач, по-
ти скува ч, моторен товарен брод, моторен -танкер 
и патнички брод кој има повеќе од 100 t депла-
сман. 

Поњавата за спасување мора да биде во два 
пласта (двојна) и опремена со ј ажиња за привр-
зување, а нејзината големина сразмерна со голе-
мината на пловилото. \ 

Венци и појаси за спасување 

Член 37 
Венци за спасување, со ј а ж е во должи,на 30 

m и во пречник 6 mm, мораат да имазт: 
1) товарен брод, панкер, дрварица и 4 пловечка 

направа ' што - имаат повеќе од 50 t депласман, 
и тоа: 

- над 50 до 1000 t депласман — еден венец; 
— над 1000 t депласман - два венца; 
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2) скела со повеќе од 10 t депласман, и тоа: 
— над 10 до 20 t депласман - едеќ венец; 
— над 20 t депласман — два венца; 
3) влекач^ потискувач, моторен товарен брод 

и моторен танкер што^ имаат повеќе од 20 t де-
пласман, и тоа: 

— над 20 до 50 t депласман — еден венец; 
— над 50 t депласман — дв-а вен ца; 
4) патнички брод и моторен чамец. што имаат 

повеќе од 10 t деплземан, и тоа: 
— над 10 до 20 t депласман — еден венец; 
— над 20 до 500 t депласман - два венца; 
— над 500 t депласман — четири венци. 
Венци за спасување, Вез јаже, мораат да имаат: 
1) товарен брод, танкер, дрварица, д е р е п и ј а 

и пловечка направа што имаат повеќе од 250 до 
1000 t депласман — еден венец: 

2) влекач, моторен товарен брод, моторен тан- . 
кер и потискувач, што имаат повеќе од 20 t де-
пл а еман, и тоа: 

— над до 50 t депласман - еден венец; 
— над 50 t депласман — два венца; 
3) патнички брод - еден венец на секои десет 

метра должина на бродот. 

Член 38 
Појаси за спасување мораат да имаат: 
1) товарен брод, танкер и дрварица што имаат 

повеќе од 5 0 ' t депласман, и тоа: 
— над 50 до 250 t депласман — два појаса; 
— над 250 до 500 t депласман — три појаси; 
— над 500 t депласманч - четири појаси; 
2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер, моторен чамец и пловечка на-
права што имаат повеќе од 10" t депласман — еден 
појас на секој член на посадата; 

3) патнички брод - еден појас на секој член 
на посадата, а ако условите за сместување го до-
зволуваат тоа и по еден појас на секој патник. 

Член 39 
Венецот за спасување (со ј а ж е или без јаже) 

мора да им одговара на следните услови: 
1) да е ' о д 'цврста плута или од друг еквива-

лентен материјал; 
2) да е во состојба да се одржи на вода шест 

часа под оптоварување од 14,5 kg железо; 
3) да не дејствуваат на него штетно нафта и 

нафтини производи; 
4) ако е изработен од пластичен или синтети-

чен смес, мора да содржи пливачки својства И 
издржливост во допир со вода, нафта и нафтини 
производи како и при промени во температурата 
на кои може да наиде на пловните патишта; 

5-) не смее да биде исполнет со рогоза, стру-
ганки, мелена плута или со некој друг иситнет 
материјал; ^ 

6) способноста за пливање на венецот не смее 
да зависи од воздушните комори што мораат да 
се надуваат; 

7) да е во мошне уочлива боја и на него со 
големи букви да е означено името односно ознаката 
на пловилото на кое му припаѓа венецот и при-
стаништето на уписот на пловилото, ^ 

Јажето на венецот за спасување мора да биде 
цврсто приврзано по обемот 

Венците за -спас.ување мораат да бидат сме-
стени така што да можат брзо да се исфрлат и не 
смеат во никој случај да бидат трајно прицвр-
стени. 

Член 40 
Појасот за спасување мора да им одговара на 

следните услови: 
1) да е изработен стручно и од добар мате-

ријал; " ^ 
2) да е во состојба да се одржи на вода шест 

часа под оптоварување од 7,5 kg железо; k 
3) да е конструиран така што со сигурност да 

може да се прицврсти низ човечкото тело, да мо-

ж е да се носи од ^ едната и од другата страна и 
што е Ј можно повеќе да е отстранета опасноста од 
неговото неисправно наместување; 

4) да е во состојба по влегувањето во вода да 
го сврти телото во положба на сигурно пливање 
и да го постави од вертикална во полулежечка 
грбна положба; 

5) ^а има придржуван за глава, така што гла-
вата на онесвестено лице да се одржува над вода 
и телото да мине од вертикална во полулежечка 
грбна положба: 

6) да не дејствуваат на него штетно нафта и 
нафтини производи; 

7) да е во мошне уочлива боја; 
8) да е опремен со одобрена 'свиралка, која за 

појасот е цврсто приврзана со врвка. 
Појас за спасување чија способност за пли-

вање зависи од надуваноста може да и биде одо-
брен за употреба на посадата на сите пловила, 
освен на патничките и на танкерите, под следни-
те услови: 

1) да има две одделени воздушни комори, кои 
заедно се во состојба да се одржат на вода шест 
часа под оптоварување од 15 kg железо, а секоја 
од нив да се одржи сама на вода шест часа под 
оптоварување од 7,5 kg ж-елезо; 

2) да може да се надува механички или со 
уста; 

3) да им одговара на условите од точката 1 и 
точ. 3 до 8 на ставот 1 од овој член, па и кога 
една од воздушните комори не е надувана. 

Појасите за спасување мораат да бидат сме-
стени така што да се Лесно пристапни, а местото^ 
на сместувањето мора да биде јасно означено. 

Појасите наменени за патниците стојат на 
горните делови од пловилото, на погодни места 
од кои членовите на посадата можат да им ги 
даваат на патниците. Тие појаси можат да стојат 
и во затворен простор, под услов службата за спа-
сување да е организирана така што да можат 
брзо да се издаваат. 

VIII. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, 
О Т К Р И В А Њ Е И ГАСНЕЊЕ П О Ж А Р 

1. Општи одредби 

Член 41 
Уредите и опремата за гаснење пожар мораат 

да стојат на лесно пристапно место, за да можат 
брз-er и лесно да се употребат. Тие, како и местото 
на кое стојат, мораат да бидат означени со црве-
на^ боја. Начинот на нивната употреба atopa да 
биде јасно означен на нив или на местото на џое 
стојат. 

Уредите и опремата за гаснење пожар осет-
ливи на мраз и топлина мораат да бидат зашти-
тени на соодветен начин ^ 

. Член' 42 
Видовите и типовите на уреди и апарати за 

гаснење пожар j што се употребуваат на пловила, 
мораат Да бидат одобрени од Југословенскиот ре-

гистар на бродовите. 

2. Уреди и опрема за гаснење пожар 

Пумпи 

Член 43 
Секој брод со повеќе од 100 t депласман мора 

да има моторна, парна или електрична пумпа за 
гаснење пожар, со капацитет од на јмалку '25 т 3 

на час при притисок од 50 m воден столб, која од 
млазницата исфрла млаз вода во пречник од на ј -
малку 12 m m на оддалеченост од на јмалку 12 т . 
Пумпите на патнички ,бродови што . превезуваат? 
повеќе од 300 патници мораат да, бидат способни 
да исфрлаат едновремено два силна млаза вода 
во кој и да е дел на бродот. 
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Таложна,. циркулациона или друга пумпа за 
бродска служба може да се употреби како пумпа 
за гаснење пожар, ако им одговара на условите 
пропишани со овој правилник за пумпата за гасне-
ње пожар. 

Пумпа за течно гориво не смее да се употреби 
како пумпа за гаснење пожар. 

Цевки за вода и приклучоци со прибор 
/ 

Член 44 
Противпожарните водови мораат да бидат по-

ставени така што да се заштитени од оштетување. 

Член 45 
Хидрантите мораат да бидат поставени така 

што пожарните црева да можат лесно да се при-
копчаат за нив. 

На бродовите што можат да товарат товар на 
палуба, хидрантите мораат да бидат распоредени 
така што секогаш да се лесно пристапни. 

Хидрантите мораат да имаат вентили што ово-
зможуваат да се симне пожарното црево и за вре-
ме додека работи пумпата. Бројот и распоредот 
на хидрантите на пловилото мора да биде таков 
што да биде овозможено гаснење на пожар со 
вода со пожарно црево во должина 15 m и со во-
ден млаз од 12 mm на секое место на бродот. 

Член 46 
На бродови со задвижување на течно гориво 

млазници^ за гаснење пожар во машинските про-
стории мораат да распрснуваат вода во вид на 
дождовни капки (заштитен млаз). 

Член 47 
Пречникот на противпожарниот цевовод мора 

да биде толкав што да обезбедува соодветна ко-
личина вода за едно односно за две пожарни 
црева и да му одговара на капацитетот на пум' 
пата за гаснење пожар. 

Пожарио 'црево ' 

Ј Член 48 
Пожарното црево мора да биде двојно свит-

кано така што обете негови спојници да се нао-
ѓаат од надворешната страна на свитканото црево. 

Пожарните црева не смеат да бидат гумирани. 
Спојниците на пожарните црева мораат да 

имаат соодветни гумени затиначи. До спојниците 
мора да се наоѓа прибор за нивно стегање, ако е 
потребно. 

Член 49 
Пожарните црева на пловилата мораат да 

стојат ве шкафче со стаклена врата која не може 
да се заклучи, во непосредна близина на хидран-
тот (пожарна станица), и секогаш да бидат зашти-
тени од влага и невреме. 

Пожарната станица мора да биде видно озна-
чена со црвена боја и да има реден број. 

Член 50 
Пожарно црево мораат да имаат пловилата 

што имаат пумпи за гаснење пожар, и тоа: 
1) танкер со повеќе од 500 t депласман — едно 

црево од 60 т ; 
2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе 
од 100 t деп л асман, и тоа: 

— над 100 до 250 t депласман — едно црево 
од 15 т ; 

— над 250 до 500 t депласман — две црева од 
15 т ; 

— над 500 t депласман — три црева од 15 т . 

'Апарати за гаснење пожар 

Член 51 
Апаратите за гаснење пожар (екстинктери) 

можат да бидат преносливи или непреносливи. 
За секој апарат за гаснење пожар мора да 

постои упатство за неговата употреба и потврда 
со податоци за полнењето односно прегледот из-
дадена од овластеното лице што го извршило пре-
гледот односно полнењето. 

На пловилата што имаат апарати за гаснење 
пожар полнети со отровни средства, членовите на 
посадата мораат да бидат предупредени дека нив-
ната употреба во затворен простор е опасна по 
животот. 

Член 52 
Апаратите за гаснење пожар, ако е можно, 

треба да стојат на места на кои нема да бидат 
изложени на влага или на температура што е под 
или над температурата пропишана за односниот тип 
апарати. 

Член 53 
Ако апаратите за гаснење пожар можат да се 

полнат на пловило, пловилото мора да има материја 
за резервно полнење. Таа материја мора да стои на 
суво и лесно пристапно место. 

Член 54 
Рачните апарати за почетно гаснење пожар 

(пренослив екстинктер), според намената на која 
и служат, можат да бидат со течност, со пена, со 
јаглен-диоксид или1 со некоја друга одобрена ма-
терија. 

Капацитетот на преносливите екстинктери, по 
правило, не смее да биде поголем од 13,5 1 ниту 
помал од 9 1. Преносливи екстинктери можат да 
се заменат со екстинктери од помал капацитет под 
услов нивниот вкупен капацитет да му биде ед-
наков на капацитетот на заменетите екстинктери. 

Член 55 
Пловилото, според видот и депласманот мора 

да има преносливи екстинктери од соодветен вид 
и тип, во следниот број, и тоа: 

1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија 
и пловечки направи што имаат повеќе од 50 t 
депласман, и тоа: 

— над 50 до 250 t депласман - еден екстинк-
тер; 

— над 250 до 1000 t депласман — два екстинк-
тера; 

— над 1000 t депласма,н — три екстинктери; 
2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер, моторен чамец и патнички брод 
,што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа: 

— над 10 до 50 t депласман — еден екстинк-
тер; 

— над 50 до 100 t депласман — два. екстинк-
тера; 

— над 100 до 250 t депласма,н — три естинк-
тери; 

— над 250 до 500 t депласман — пет екстинк-
тери; 

— над 500 t депласман — десет екстинктери. 
Пловилата што имаат електрична инсталација 

со задвижување под 100 W не мораат да имаат 
екстинктери особено определени за гаснење по-
ж а р предизвикан со електрична струја. 

Член 56 
Преносливите екстинктери мораат да бидат 

сместени на следниот начин: 
1) во просториите за посада и ^патници и во 

работните простории што се наоѓаат над главната 
палуба, а чија должина изнесува до 20 т , мора 
да се наоѓа по еден пренослив екстинктер, а за 
секои започнати 20 m должина — уште по еден 
таков екстинктер, и тие мораат да бидат разме-
стени онака како што ќе определи органот одно-
сно установата овластена за (преглед на плови-
лото. 
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Во просториите од ставот 1 на оваа точка што 
се наоѓаат под главната палуба, на секои започ-
нати 10 m должина на просторијата мора да се 
наоѓа по еден пренослив екстинктер; 

2) во секоја просторија на пловилото во која 
се наоѓа разводна табла или електрична вклопка, 
мора да се наоѓа по еден екстинктер за гаснење 
електрични уреди, а ка ј главната разводна табла 
со вкупна снага на генератор над 100 kW — два 
такви екстинктери; 

3) на бродови со котли што се палат со јаглен 
во машинско одделение мора да се наоѓа еден 
пренослив екстинктер со пена, од одобрен тип; 

4) на бродови со котли што се палат со течно 
гориво мораат да се наоѓаат по два преносливи 
екстинктери со пена во, секоја просторија во која 
се наоѓа било кој дел на уред за течно гориво; 

5) на бродови со задвижеа постројка со вна-
трешно согорување мораат да се наоѓаат во ма-
шинското одделение, и тоа: 

а) на бродови до 20\) КЅ - еден пренослив 
екстинктер со пена; 

6) на бродови над 200 до 500 КЅ - два пре-
носливи екстинктери со пена; 

в) на бродови над 500 КЅ - три преносливи 
екстинктери со пена; 

б) во непосредна близина на секоја просторија 
со лесно запалив материјал мора да се наоѓа еден 
пренослив екстинктер со пена; 

7) во секоја просторија во која се наоѓа пове-
ќе од еден апарат за користење гас во близината 
на тие апарати мора да се наоѓа соодветен апарат 
за гаснење пожар, а на пловилата што превезу-
ваат опасни товари - и кога имаат само еден 
апарат за користење гас; 

8) еде,н од преносливите екстинктери намене-
ти за употреба во определена просторија мора да 
се наоѓа во близината на влезот на таа просто-
рија, 

Ако бројот на преносливите екстинктери 
определен во членот 55 од овој правилник не му 
одговара на бројот на преносливите екстинктери 
потребни за просториите наведени" во ставот' 1 на 
овој член, органот односно установата овластена 
за преглед на пловилото ќе му го определи на, 
пловилото бројот и видот на екстинктерите по-
требни според одредбите од овој член. 

Уреди за гаснење пожар на моторни танкери 

Член 57 
Моторните танкери мораат да имаат непрено-

сливи (фиксни). уреди за гаснење пожар со пена 
со спроводни цевки - во просториите во кои се 
наоѓа течно гориво. 

Сандак со песок 

Член 58 
" Бродовите со ^котли што се палат со течно го-

риво, како и бродовите со задвижна постројка со 
внатрешно согорување, мораат да имаат во секоја 
просторија за палење односно во машинскиот про-
стор сандак полн со песок или со струганки им-
прегнирани со сода или со д,руг одобрен матери-
јал. Пловилата што превезуваат течно гориво чмо-
раат да имаат уште два такви сандаци на палу-
бата, к а ј станбената просторија (на носот и на 
крмата. 

Сандакот има капак на кој е видно означено 
дека содржи песок однос,но друг материјал за 
гаснење пожар. Л о к р а ј сандакот мора да се наоѓа 
лопатче за растурање на тој материјал. 

Зависно од силата на задвижиата постројка 
на бродот зафатнината на сандакот мора да из-
несува, и тоа: 

1) ка ј брод до 200 КЅ - 50 dm8; 
2) к а ј брод над 200 до 500 КЅ - 100 dm3; 

,,' 3) ка ј брод над 500 К Ѕ - 200 dm3, со тоа што 
наместо еден сандак од таа зафатнина да може 
да има два сандаци со вкупна зафатнина од 
200 dm3. 

На пловилата што превезуваат течно гориво 
зафатнината на сандаците мора да изнесува 50 
dm3 на секои 10 m до^лжина^ на пловилото. 

Товарен брод со повеќе од 500 t депласман 
мора да има еден сандак со зафатнина од 150 dm5. 

Противпожарна секира 

Член 59 
Противпожарна секира мораат да имаат пло-

вилата,5 и тоа: 
1) товарен брод, танкер и пловечка направа 

што имаат повеќе од 250 t депласман, и тоа: 
— над 250 до 500 t депласман — една секира; 
— над 500 t депласман — две секири; 
2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 

моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе 
од 50 t депласман, и тоа: 

— над 50 до 250 t депласман — една секира; 
— над 250 до 500 t депласман — две секири; 
— над 500 t депласман — три секири. 

; 3. Превентивни мерки 

Член 60 
Опасни и запаливи товари мажат да се сме-

стуваат само во простории чија конструкција е 
непропустлива за течност и гасови. Непропустлив 
за течност и гасови мора да биде и секој уред за 
натовар и истовар на товари. 

Член 61 
На пловила што превезуваат лесно запаливи 

материи (со запаливост до 30о С) мораат да се нао-
ѓаат соодветни заштитни средства против искрење 
на челичните јажиња и другите челични предмети 
што се употребуваат на палубата и во складовите 
на тие материи. 

Член 62 
Секој брод со погонско гориво со запаливост до -

30о С мора да има во моторниот простор покривка 
за гаснење пожар или слично средство, како и нат-
пис за забрана на пушењето. 

Член 63 
^На пловила што превезуваат течни горива за-

брането е да се употребува отворен огин и отворено 
светло. 

На пловилата од ставот 1 на овој член дозво-
лено е само електрично осветление од инсталација 
монтирана на начинот пропишан за тој вид пло-
вило, или осветление од сигурносна рачна елек-
трична батериска ламба. 

Член 64 
На пловила што превезуваат течни горива, како 

и во машинското одделение на бродови со движење 
на лесно запаливо течно гориво, електричните уреди 
и апарати што при употребата искрат мораат да 
бидат изолирани на соодветен начин заради от-
странување на опасноста од пожар., 

Член 65 
Сите издишеш цевки на товарните простори за 

запаливи течности мораат да имаат заштитна ме-
тална мрежа заради спречување на минувањето 
на ,пламен или искра. ^ 

Член 66 
Капаците на кофердамите мораат херметички 

да го затвораат влезот, а проветрувањето на кофер-
дамите се врши низ издишните цевки што имаат 
заштитни м р е ж и ч к а 
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Член 67 
Натовар и истовар на запаливи течности смее 

да се врши само со пумпни уреди цврсто споени со 
соодветниот цевовод на пловилото. 

Член 68 
Танкер со повеќе од 500 t депласман и секој 

потискувач мораат да имаат по една подвижна 
пумпа за ладење на палубата. 

Член 69 
Танкер и моторен танкер мораат да имаат табла 

со натпис за забрана на пушењето, истакната на 
средината од палубата. Таблата е во соодветна го-
лемина и на неа на обете страни, на бела подлога, 
напишана е со црвени букви, на еден од јазиците на 
народите на Југославија, а од странски јазици -
најмалку на руски и̂  француски јазик, натписот: 
„Пушењето е забрането". 

Ако е со посебни прописи предвидено пловилата 
од ставот 1 на ОВОЈ член да носат знак за забрана 
на пушењето, таблата за забрана на пушењето го 
има, наместо натписот, знакот определен со тие 
прописи. 

IX. ЗАДВИЖНИ УРЕДИ И ОПРЕМА . 

Уреди 

Член 70 
Задвижниот уред мора да биде таков што да 

овозможува брзо задвижување на бродот напред 
и назад, лесно запирање на бродот и работа на 
бродскиот мотор без оптоварување. 

Член 71 
Задвижните машини и нивните делови, пар-

ните котли, постројките за движење со гасовито 
гориво и складовите за гориво мораат да бидат 
составени така што да е отстранета опасноста од 
експлозија, пожар или труење. Главните и помош-
ните машини мораат да бидат вградени така што 
нивната работа да не може да влијае штетно врз 
конструкцијата на бродот. 

Машинското одделение мора да биде доволно 
пространо, добро осветлено и проветруваш. 

Подот ка ј огништето и блиските предмети не 
смеат да бидат од запалив материјал. 

Член 72 
Испушите цевки на погонските простории и 

оџаците на пловило за превоз на течни горива и 
слични материи мораат да имаат направа која го 
спречува искрењето. 

Член 73 
Парните котли и цевките за пара, жешка вода 

и жешки гасови мораат да бидат изолирани. 

Член 74 
Резервоарите за течно гориво и нивните цево-

води мораат да бидат добро затнати, а излезите 
на годишните цевки мораат да се наоѓаат надвор 
од бродот. 

Цевоводот на течно гориво мора да има зашти-
тена положба. 

Резервоарите за течно гориво што не се дел од 
конструкција на пловило туку имаат посебна кон-
струкција, мораат да бидат прицврстени за да не 
можат да се движат, но така што при тоа да не 
се користат како зајакнување на трупот на пло-
вилото. 

Кога температурата на палењето на задвижното 
гориво е под 30о С, во машинското одделение може 
да се наоѓа само количина гориво потребна за едно-
дневна употреба (дневни резервоари). 

Цевоводот на "горивото мора да биде пригоден 
така што да може да се затвора и надвор од про-
сториите во кои е сместено горивото. 

Цевоводите во машинското одделение мораат 
да бидат обоени со бојата што ја означува матери-
јата што се спроведува, и тоа' 

1) со црна - за течно гориво; 
2) со кафеава (сепија) — за масло за подмачку-

вање; 
3) со сина — за водена пара; 
4) со бела - за компримиран воздух; 
5) со зелена — за речна вода; 
6) со жолта (окер) - за вода за пиење; 
7) со црвена — за таложница (вцицен вод); 
8) со сива - за други материи. 

Член 75 
Пумпите за полнење дневен резервоар со за-

движи о гориво смеат да се користат само за таа 
цел. Ако температурата на палењето на горивото 
е под 30о С, пумпите мораат да бидат надвор од 
просторијата во која е моторот, добро заштитени 
и лесно пристапни. 

Член 76 
Садот со гас под притисок над 0,5 воздушен 

натпритисок мора да биде изграден и опремен спо-
ред соодветните технички прописи. 

Член 77 
Цевките за воздух под притисок, компримиран 

гас или течно гориво мораат да имаат славина кај 
излезот од резервоарот и да се пристапни по целата 
должина. 

Член 78 
Буката на задвижните уреди, а особено онаа 

што ја предизвикуваат излезни гасови, мора да 
биде придушена со погодни уреди и во никој случај 
не смее да го попречува примањето на звучни си-
гнали од други пловила. 

Опрема 

Член 79 
Бродовите мораат да имаат машински прибор 

кој им одговара на видот и големината на задвиж-
и л е машини и кој, според својот состав, овозмо-
жува редовно интервенирање на машините во 
движење заради отстранување помали дефекти 
И заменување на неисправните делови со резервни. 

Бродовите со мотор со внатрешно согорување и 
бродовите со дизелелектрично задвижување мораат 
да имаат од машински прибор особено: една гар-

нитура рачен браварски алат, една фабричка гар-
нитура клучеви за секоја машина и соодветен при-
бор за електрични уреди. 

Бродовите со парно задвижување мораат да 
имаат од машински прибор особено: една гарниту-
ра рачен браварски алат, една гарнитура клучеви 
и прибор за бпслужување и одржување на к о с о в -
ската постројка. 

Секој брод мора да има за потребите на пого-
нот, покрај друг прибор: една дигалка на рачно 
задвижување од соодветна носивост, една пробна 
електрична ламба и еден часовник. 

Член 80 
Секој брод мора да има шема па цевоводот и 

шема на електричната инсталација. 
Секој брод на моторно задвижување мора да 

има фабричко упатство за работа, за ракување и 
одржување на машините. 

Член 81 
Бродовите мораат да имаат потребна количина 

резервни делови, според видот и големината ,на за-
движените машини. 

Бродовите со лропулзија на тркала мораат да 
имаат резервни лопати, носачи на лопати и екс-
цен!арени лостови. 

Среда, 17 ноември 1965 
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X. ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ И ОПРЕМА 

Член 82 
Електрични уреди и опрема мора да има 

секој брод со повеќе од 10 t депласман, чија зад-
вижна постројка има повеќе од 10 КЅ. 

Член 83 
Електричните уреди и опрема на пловилата 

мораат да им одговараат на условите пропишани со 
техничките правила на Југословенскит регистар на 
бродовите за електричните уреди на пловилата. 

Член 8^ 
На постојните пловила на кои електричните 

инсталации не се изведени според важечките тех-
нички правила на Југословенскиот регистар на бро-
довите или според југословенските стандарди секо-
ја преправка на инсталациите ќе се врши според 
техничките правила на Југословенска регистар на 
бродовите. 

XI. УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ОПШТА НАМЕНА 

Член 85 
Пловилата мораат да го имаат следниот броена 

чамци опремени со верига за врзување, со едно ве-
сло крмица, со едно завозно весло и со ед,на цр-
палка, и тоа: 

1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија, 
скела и пловечка направа што имаат повеќе од 20 
t ден л асман — еден чамец; 

2) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 
моторен танкер и патнички брод што имаат повеќе 
од 20 t депласман, и тоа: 

— над 29 до 500 t деплаеман - еден чамец; 
— над 500 t дегогасман - два чамца, 
Чамецот по конструкција и димензии мора да 

им одговара на општите услови пропишани за ча-
мец и на својата намена. Тој мора да носи ознака 
на пловилото на кое му припаѓа и на него мора 
да биде назначен бројот на лица што смее да ги 
превезува. 

Едни скали за чамец мораат да имаат: товарен 
брод, танкер и пловечка направа што имаат по-
веќе од 250 t депласман, како и влекач, потискувач 
и патнички брод што имаат повеќе од 100 t депла-
сман. 

Член 86 
Скела (за врска со копно и со други пловила) 

мораат да имаат пловилата, и тоа: 
1) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија и 

пловечка направа што имаат повеќе од 30 1 депла-
сман, и тоа: 

— над 20 до 100 t депласман — една скела 
од 4 т ; 

— над 100 до 500 t депласман — една скела 
од 8 т ; 

— над 500 t депласман — 2 скели од 6 т ; . 
2) влекач, потиснуван, моторен танкер,, моторен 

товарен брод, моторен чамец и патнички брод што 
имаат повеќе од 10 t депл асман, и тоа: 

— над 10 до 100 t депласман — една скела 
од 4 т ; 

— над 100 до 250 t депласман — една скела 
од 6 т ; 

— над 250 t депласман — две скели од по 6 т . 
Ногари за скела мораат да имаат: товарен брод, 

танкер, дрварица, пловечка направа, моторен това-
рен брод и моторен танкер што имаат повеќе од 
250 t депласман, и тоа: 

— над 250 до 500 t депласман — едни ногари; 
— над 500 t депласман — две ногари. 
Еден чифт постаменти за скела мораат да 

имаат: товарен брод, танкер, дрварица, пловечка 
направа, влекач, моторен товарен брод, моторен 

танкер и потиснуван што имаат повеќе од 250 t 
депласман. 

Спојувач за скели мораат да имаат: 
1) товарен брод, потиснуван, танкер, дрварица, 

пловечка направа и скела што имаат повеќе од 250 
t депласман, и тоа: 

— над 250 до 500 t депласман — еден спојуван; 
— над 500 t депласман — два спојувача; 
2) влекач, моторен товарен брод и моторен тан-

кер што имаат повеќе од 100 t депласман — еден 
спојуван. 

Член 87 
Покрај приборот пропишан во чл. 85 и 86 на 

овој правилник пловилата мораат да го имаат и 
следниот прибор: 

1) две затезни весла со виљушка: дереглија, 
моторен чамец и скела што имаат до 20 t депла-
сман; 

2) едно весло крмица: дереглија и скела што 
имаат до 20 t депласман, како и моторен чамец; 

3) ведро за вода, со јаже: 
а) товарен брод, танкер, Дрварица, дереглија и 

пловечка направа што имаат повеќе од 20 t депла-
сман, и тоа: 

— РШД 20 до 250 t депласман - едно ведро; 
— над 250 t депласман — две ведра; 
б) скела со повеќе од 20 t депласман — едно 

ведро;, 
в) влекач, потиснуван, моторен товарен брод, 

моторен танкер, моторен чамец и патнички брод 
што имаат повеќе од 10 t депласман, и тоа: 

— над 10 до 100 t д еп л асман — едно ведро; 
— над 100 t депласман - две ведра; 
4) рачна светилка: 
а) товарен брод, танкер, дрварица, дереглија, 

пловечка направа и скела, и тоа: 
— до 250 t дел л асман — една светилка; 
— над 250 t депласман — две светилки; 
б) влекач, моторен товарен брод, моторен тан-

кер и патнички брод,, и тоа: 
— до 250 t депласман — една светилка; 
— над ^50 t д еп л асман — две светилки; 
в) потиснуван, и тоа: 
— до 250 t денласман — три светилки; 
— над 250 t депласиран — четири светилки; 
г) моторен чамец — една светилка; 
5) една мраз одршка со рачка: товарен брод, 

танкер, дрварица и пловечка направа што имаат 
повеќе од 250 депласман; 

6) стругалка: 
а) товарен брод, танкер и пловечка направа што 

имаат повеќе од 100 t депласман — една стругалка; 
б) влекач, потиснуван, моторен товарен брод и 

патнички брод што имаат повеќе од 20 t депла-
еман, и тоа: 

— над 20 до 100 t депласман — една стругалка; 
— над 100 до 250 t депласман — две стругалка, 
— над 250 t депласман — четири стругалка 
7) секач плоскат: 
а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка 

направа што имаат повеќе од 100 t депласман — 
еден секач; 

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 
моторе,н танкер и патнички брод што имаат по-
веќе од 20 t депласман, и тоа: t 

— над 20 до 50 t депласман — еден секач; 
— над 50 t депласман — два секача; 
8) еден ло-ст челичен: товарен брод, танкер и 

пловечка направа, што имаат повеќе од 500 t до-
п л а т е н , како и влекач, моторен товарен брод, и 
моторен танкер што имаат повеќе од 100 t депла-
сндн; 

9) еден чекан челиче,н: товарен брод, танкер, 
-дрварица и пловечка направа што имаат повеќе од 
50 t депласман, како и влекач потискувач, моторен 
товарен брод, моторен танкер, моторен чамец pi пат-
нички брод; 
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10) едно длето за дрво: товарен брод, дрварица 
и пловечка направа што имаат повеќе од 50 t де-
пл асман; 
" 11) еден завинтувач: товарен брод, танкер, др-

варица и пловечка направа што имаат повеќе од 
50 t депласман; влекач, потискувач, моторен това-
рен брод, моторен танкер и патнички брод што 
имаат до 20 t депласман, како и моторен чамец; 

12) една махљица (стругалка): товарен брод, 
танкер, дрварица, дереглија и пловечка направа 
што имаат повеќе од 20 t депластлан, како и влекач, 
потискувзч, моторен товарен брод и патнички брод 
што имаат повеќе од 50 t депласман; 

13) една тесличка: товарен брод, танкер, дрва-
рица, дереглија и пловечка направа што имаат по-
веќе од 20 t депласман, како и влекач, п о т и с к у в а , 
моторен товарен брод и патнички брод што имаат 
повеќе од 50 t депласман; 

14) едни клешти обични: товарен брод, танкер, 
дрварнца, дереглија, пловечка направа, влекач, 
попрекувач, моторен товарен брод, моторен танкер 
и патнички брод што имаат повеќе од 20 t депла-
сман; 

15) еден француски клуч: товарен брод и тан-
кер што имаат повеќе од 100 t депласман, како и 
влекач, потиснуван, моторен товарен брод, моторен 
танкер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t 
депласман; 

16) клуч за под: 
а) товарен брод и танкер што имаат повеќе од 

500 t депласман — еден клуч; 
б) влекач, моторон товарен брод, моторен тан-

кер, патнички брод и пловечка направа што имаат 
повеќе од 20 t депласман, и тоа: 

— над 20 до 50 t депласмзн - еден клуч; 
— над 50 -до 250 t дел л асман - два клуча; 
— над 250 t депласман — три клуча; 
17) една пила за дрво: товарен брод, танкер, др-

варица, пловечка направа, влекач, потискувач, мо-
торен товарен брод, моторен танкер и патнички 

,брод што имаат повеќе од 50 t депласман; 
18) една пила за мраз: товарен брод, танкер, 

дрварица, пловечка направа, влекач^ -потискувач, 
моторен товарен брод, моторен танкер и патнички 
брод што имаат повеќе од 50 t депласман; 

19) една секира за дрво: товарен брод, танкер, 
др в з.рнца и пловечка направа што имаат повеќе 
од 50 t д е м а еман; 

20) секира за мраз: 
а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка 

направа што имаат повеќе од 50 t депласман — 
една секира; 

б) влекач, потискувач, моторен товарен брод, 
моторен танкер и патнички брод што , имаат повеќе 
од 20 t депласман, и тоа: 

— над 20 до 100 t депласман — една секира; 
— над 100 t депласман — две секири; 

21) лопата дрвена за снег: 
а) товарен брод, танкер, дрварица и пловечка 

направа што имаат повеќе од 50 t депласман, и тоа: 
— над 50 до 590 t депласман — една лопата; 
— над 500 t депласман — две лопати; 
б) влекач, моторен товарен брод, моторен тан-

кер и патнички брод што имаат повеќе од 50 t де-
пласман — една лопата; 

в) потискувач — две лопати, 

XII. ПРЕГЛЕД НА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА 

Член 88 
Со прегледите на пловилата што ги Ерши ор-

ганот односно установата овластена за преглед на 
пловилата се утврдува дали пловилото има уреди и 
опрема што се пропишани со овој правилник и 
дали тие уреди и опрема им одговараат на сите 
услови од овој правилник. 

При секој преглед мора претходно да се испита 
дали се благовремено и успешно отстранети сите 
недостатоци утврдени со претходниот преглед. 

На пловило што ги нема уредите и опремата 
пропишани со свој правилник или чии уреди и 
опрема не им одговараат на сите услови од овој 
правилник не може да му се издаде уверение за 
способност на пловилото за пловидба (член 27 од 
Законот за исправите и книгите на поморските бро-
дови и на пловилата за внатрешна пловидба — 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/64). 

Член 89 
Органот односно установата овластена за пре-

глед на пловилата може да одобри пловилото, на -
место со одделни пропишани уреди или делови на 
опрема, да биде опремено со други соодветни уреди 
односно делови на опрема под услов да не биде со 
тоа намалена сигурноста на пловилото и на пло-
видбата. 

Одобрение во смисла на ставот 1 од овој член 
може да се даде: 

1) кога пловидбата се врши на нов начин, по-
ради што одделен пропишан уред или дел од оп-
рема не му одговара на пловилото; 

2) кога одделен пропишан уред или дел од оп-
рема не му одговара на пловилото поради неговата 
посебна намена или новата конструкција на плови-
лото или"на неговите уреди. 

Во случаите од ставот 2 на овој член органот 
односно установата овластена за преглед на плови-
лото му го определува на пловилото рокот за проб-
но испитување, во кој се утврдз^ва дали е сигурно-
ста на пловилото и на пловидбата обезбедена со 
други соодветни уреди односно делови на опрема и 
истовремено му дава на пловилото привремено 
ослободување со кое се определува да не мора пло-
вилото да биде опремено со уреди и опрема пропи-
шани со овој правилник за време на траењето на 
пробното испитување. 

Пробното испитување не може да трае подолго 
од една година. 

Член 90 
Органот односно установата овластена за пре-

глед на пловилото може да одобри пловилото да 
биде без одделни пропишани уреди или делови на 
опрема под услов со тоа да не биде намалена си-
гурноста на пловилото и на пловидбата. 

Одобрение во смисла на ставот 1 од овој член 
мбже да се даде: 

1) кога пловидбата се врши на нов начин, по-
ради што одделни уреди или делови од опрема ќе 
му се потребни на пловилото; ( 

2) кога пловилото наменето за пловидба во оп-
ределени пошироки граници врши само локална 
пловидба, поради што на пловилото не му се по-
требни одделни пропишани уреди или не е потреб-
но "да се наоѓаат постојано на пловилото од,дел-
ни пропишани делови на опрема; 

3) кога е вршење претежен број помали по-
правки и замена на неисправни делови со резервни 
обезбедено во сервисни работилници погодно по-
ставени за тоа, поради што на пловилото ќе му се 
потребни одделни пропишани делови прибор наме-
нети за вршење на поправките односно не му се 
потребни одделни пропишани резервни делови. 
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Член 91 
Одобрението од чл. 89 и 90 на овој правилник 

го дава Југословенскиот регистар на бродовите за 
пловилата за чиј преглед е овластен тој, а за дру-
гите пловила — капетанијата на пристаниште ако 
со републички прописи не е определено одобрение-
то да го дава друг орган на управата надлежен за 
работите на безбедноста на пловидбата. 

Одобрението мора да биде образложено и да со-
држи особено податоци: дека пловилото може да 
биде опремено со други соодветни уреди или де-
лови на опрема односно дека пловилото може да 
биде без одделни пропишани уреди или делови на 
опрема од причините определени во чл. 89 и 90 на 
овој правилник, како и во поглед на кои одредби 
од овој правилник и под кои услови се дозволува 
тоа отстапување за пловилото. Одобрението со тие 
податоци мора да биде запишано во книгата за 
прегледи и надзор. 

Кога ќе престанат причините од чл. 89 и 90 на 
овој правилник поради кои е одобрено да може 
пловилото да биде опремено со други соодветни 
уреди или делови на опрема односно да може да 
биде без одделни пропишани уреди или делови на 
опрема, во поглед на опременоста на пловилото со 
уреди и опрема треба да се применуваат соодвет-
ните одредби од овој правилник што се однесуваат 
на уредите и опремата што мора да ги има одно-
сното пловило. 

XIII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 92 
За постојните пловила органот односно устано-

вата овластена за вршење прегледи ќе утврди при 
првиот преглед по влегувањето во сила на овој 
правилник, кои уреди и делови на опрема на пло-
вилото не им одговараат на одредбите од овој пра-
вилник и ќе го определи рокот во кој тие уреди и 
делови на опрема мораат да се доведат во состојба 
што им одговара на одредбите од овој правилник. 

При определувањето на рокот од ставот. 1 на 
овој член органот односно установата овластена за 
вршење прегледи ќе ја цени важноста на потреб-
ните измени за безбедност на пловилата и пловид-
бата и обемот на тие измени. Ако постојните уре-
ди и опрема на пловилото им одговараат на пора-
нешните прописи односно технички правила, може 
да се определи и подолг рок, кој не може да биде 
подолг од шест години од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Во особено оправдани случаи органот односно 
установата овластена за вршење прегледи на пло-
вилото може по исклучок од одредбите на ст. 1 и 
2 на овој член, на образложено барање на носи-
телот на правото за користење односно сопстве-
никот на пловилото, да го ослободи овој од обвр-
ската од ставот 1 на овој член-'под услов да биде 
обезбедена сигурноста на пловилото и на пловид-
бата. 

Ослободувањето дадено за пловило според од-
редбата од ставот 3 на овој член мора да биде об-
разложено и запишано во книгата за прегледи и 
надзор. 

Член 93 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 1842/65 
12 октомври 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 

845. 

Врз основа на членот 16 став 2 од Законот за 
патните исправи на југословенските државјани 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65) и членот 146, 
во врска со членот 50 од Законот за народната од-
брана („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65), држав- -
ниот секретар за народна одбрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЧКИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ВОЕНАТА ОБВР-
СКА ЗА ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА ОБВР-
ЗНИЦИТЕ-РЕГРУТИ ЗАРАДИ ПОСТОЈАН ПРЕС-
ТОЈ И ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ЗА ТИЕ 

ПАТУВАЊА 

1. На обврзник-регрут што сака да поднесе ба-
рање за добивање виза за патување во странство 
заради постојан престој, надлежната команда на во-
ениот округ нема да му издаде одобрение предви-
дено со^членот 50 од Законот за народната одбрана, 
ако постојат следните пречки во поглед на воената 
обврска, и тоа: 

1) ако пред поднесувањето на барањето за из-
давање одобрение му е доставена покана за слу-
жење на воениот рок; 

2) ако е против него поведена кривична постап-
ка поради кривичното дело неоѕвивање на покана 
или одбегнување на воената служба (член 339 од 
Кривичниот законик). 

По исклучок, нема да се смета дека постои пре-
чка во поглед на воената обврска ако поканата за 
служење на воениот рок му е доставена на обврза 
ник-регрут кој се иселува од Југо,слав-ија заедно со 
своето семејство или сака да се отсели при родите-
лите кои постојано престојуваат во странство. 

2. На обврзник-регрут кој избегал во странство 
.и на обврзник-регрут кој ЕО странство сака наместо 
виза за привремен престој да доби-е виза за пос-
тојан престој, надлежната команда на воениот округ 
може, по исклучок, да му издаде одобрение за по-
стојан престој во странство, ако издавањето на одо-
брение го предложи надлежното дипломатско одно-
сно конзуларно претставништво на Југославија во 
странство. 

3. На обврзник-регрут за кој не постојат преч-
ките од точката 1 на оваа наредба за добивање виза 
за патување во странство заради постојан престој, 
надлежната команда на воениот округ ќе му издаде 
одобрение за постојан престој во странство. Изда-
деното одобрение важи една год,ина. 

Ако постојат пречки за издавање одобрение за 
постојан престој во "странство, органот Од ставот 1 
од оваа точка ќе донесе образложено решение со 
кое ќе го одбие барањето. 

4. На војник не може да му се издаде одобре-
ние за постојан престој во странство. 

5. За воен обврзник односно лице што си го 
отслужило воениот рок или е ослободено од слу-
жење на воениот рон поради неспособност за воена 
служба, Не постојат пречки во поглед на воената 
обврска за издавање виза за патување во странство 
заради постојан престој. 

Воен обврзник што, сака да отпатува во стран-
ство заради постојан престој е должен, во смисла 
на членот 76 од Законот за народната одбрана, пред 
добивањето на патните исправи да се одјави кај 
надлежниот општински орган на управата за на-
родна одбрана за што тој орган му издава потврда. 
Воениот обврзник му ја доставува таа потврда на 
органот надлежен за издавање патни исправи. 

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

Р. в. п. бр. 83 
5 ноември 1965 година 

Белград Државен секретар 
за на!родна одбран,а 
генерал на армија, 
Иван Гошњак, с. р. 
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846. 

Врз основа на членот 13 став 2 од Законот за 
југословенското државјанство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/64), државниот секретар за народна 
одбрана издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЧКИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ВОЕНАТА ОБВР-
СКА ЗА ОТПУСТ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРЖАВ-

ЈАНСТВО 

1. На обврзник-регрут што поднесол барање за 
отпуст од југословенско државјанство надлежниот 
орган нема да му даде отпуст, од државјанство, ако 
постојат следните пречки во погледна воената обвр-
ска, и тоа: 

1) ако поред поднесувањето на барањево за отпуст 
од југословенско државјанство му е доставена по-
кана за служење на воениот рок; 

2) ако е против него поведена кривична постап-
ка поради кривичното дело "неоѕвивање на покана 
или одбегнување на воената служба (член 339 од 
Кривичниот законик); 

3) ако избегал во странство. 
По исклучок, нема да се смета дека постои пре-

чка во поглед на воената обврска ако поканата з-а 
служење на воениот рок му е доставена на обврз-
ник-регрут кој се иселува" од Југославија заедно со 
своето семејство или сака да се отсели при родите-
лите кои постојано престојуваат во странство. 

2. На воен обврзник што поднесол барање за 
отпуст од југословенско државјанство надлежниот 
орган нема да му даде отпуст од државјанството, 
ако постојат следните пречки во поглед на воената 
обврска, и тоа: 

1) ако е упатен ,на воена вежба; 
2) ако, со оглед на должностите што ги вршел 

во Југословенската^ народна армија а што ќе ги 
определи Државниот секретаријат за народна од-
брана, со неговиот отпуст од државјанството и со 
иселувањето би можела да биде загрозена- воена 
тајна — за времето додека таа можност постои, а 
на јдолгово една година од денот на отпуштањето 
од Југословенската народна армија; 

3) ако избегал во странство. 
3. На обврзник-регрут односно на воен обврз-

ник кој избегал во странство и на обврзник-регрут 
односно на воен обврзник кој без виза за постојан 
престој останал во странство да престојува пос-
тојано таму, може по исклучок, на предлог од над-
лежното дипломатско односно конзуларно претста-
вништво на Југославија во странство и во согласност 
со Државниот секретаријат за народна одбрана, да 
му се даде отпуст од југословенското државјан-
ство. 

4. На војник не може да му се даде отпуст од 
југословенското државј анство. 

5. Податоци за тоа дали постојат пречки во по-
глед на воената обврска за отпуст од југословенско 
државјанство наведени во точката 1 став 1 под 1, 
во точката 2 под 1 и 2 и во точката 4 од оваа на-
редба дава надлежниот општински орган на упра-
вата за народна одбрана 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Упатството за издава-
ње на уверение дека во воениот поглед нема пречки 
за отпуст од југословенско државјанство („Служ-
бени војни лист", ,бр. 6/63). 

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

Р. в. п. бр. 84 
5 ноември 1965 година 

Белград 
Државен секретар 

за народна одбрана 
генерал на армија, 
Иван Гошњак, с, р. 

847, 

Врз основа на членот 52, во врска со членот 37 
став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство (,Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр, 14/65), во согласност 
со сојузниот секретар за финансии, сојузниот се-
кретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА РАБОТИТЕ НА УВОЗ НА СТРАНСКИ СТО-

КИ ОБУСЛОВЕН СО ИЗВОЗ НА 
ДОМАШНИ СТОКИ 

1. Наредбата за работите на увоз на странски 
стоки обусловен со извоз на домашни стоки („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 9/64) престанува да важи. 

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

П. јбр 5073 
8 ноември 1965 година 

Белград Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, с. р. 

848. 

Врз основа на членот 49а од Законот за девизно-
то работење и за платниот промет чсо" странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 35/65), во спо-
годба со сојузниот секретар за труд, со сојузниот 
секретар за индустрија и трговија и со сојузниот 
секретар за надворешна трговија, сојузниот се-
кретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ 
НА ОПРЕМАТА ШТО СЕ УВЕЗУВА, А КОЈА Е 

НАМЕНЕТА ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА 

1. За плаќање на опремата што се увезува, а 
која е наменета за заштита при работата, стопан-
ските -организации прибавуваат девизни средства 
издавајќи и на Народната банка на Југославија на-
лози за плаќање, што ги извршува банката на то-
вар на нивните жиро-сметки. 

Кон налогот за плаќање на опремата наменета 
за заштита при работата стопанската организација 
е должна да прилошки оцена од стручна установа 
прибавена во смисла на членот 40. од Основниот за-
кон за заштитата при работата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65). 

2. Народната банка на Југославија може, по по-
треба, да побара мислење од органот надлежен за 
донесување прописи за заштитата при работата дали 
опремата што се увезува спаѓа во опрема со чие 
воведување или одржување во стопанската органи-
зација се обезбедува примена на пропишаните мерки 
и нормативи за заштита при работата. 

3 Оваа наредба не се однесува на увозот на 
опрема наменета за заштита при работата кој се 
врши во рамките на програмата за изградба на новак 
инвестициони објекти. Плаќањето на опремата на-
менета за заштита при' работата во тие објекти се 
врш,и во рамките на одобрените девизни средства 
за тие инвестициони објекти. 

4. Технички упатства за извршување на оваа; 
наредба ќе дава Народната банка на Југославије. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден оД 
денот на објавување во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3—10871/1 
5 ноември 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар, 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. ф 
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849. 

Врз основа на членот 1 од Законот за прометот 
на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 16/65) и членот 69 став 2 од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 
49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), како 
и членот 28 став 1 од Уредбата за начинот на ф о р -
мирање на цените и за пресметување на разликата 
во цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 
40/65 и 50/65), сојузниот секретар за индустрија и 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА М А Р Ж И Т Е ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ НА 

ГОЛЕМО И МАЛО 

1. Во Наредбата за маржите во прометот на стоки 
на големо и мало („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/65 и 46/65 во точката 10 по ставот 2 се додава 
нов став 3, кој гласи: 

„Ако е маржата од ставот 2 на оваа точка пропи-
шана во определен износ, републичкиот ^ орган на 
управата надлежен за работите на трговијата може 
таа маржа да ја определи во процент од набавната 
цена, со таа што тој процент да не може да биде 
поголем од процентот кој се добива со ставање во 
однос на досегашната маржа во определен износ 
и набавната цена за жито, производи од жито или 
шеќер, што постоела на 25 јули 1965 година." 

Во истата точка досегашниот став 3 станува став 
4 и во него зборовите: „што ја" се заменуваат со 
зборовите: „по која ја". 

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

Бр. 5876/1 
9 ноември 1965 година 4 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хаки ја Поздерац, с. р. 

850. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ', бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕТЕ-

РИНАРНИ Б И О Л О Ш К И ПРЕПАРАТИ 

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

Адсорбат вакцина на лигавка и 
шап - - - - - - - JUS Н НЗ 135 
Вакцина на Аујескиевата болест 
- сува - - - - - - - JUS Н,ИЗ. 166 
Серум против болеста штенеќак 
к а ј кучињата" - - - - - JUS Н.Н3.173 
Асколи серум - - - - - JUS Н.ИЗ. 175 
Лимфа на овчи сипаници — сува' JUS Н.ИЗ.193 
Алерген за откривање на бруце-
лозни свињи — — — — — JUS Н.ИЗ.196 
Антигон на кокошкин тифус за 
брзо испитување на крв - — JUS Н.ИЗ.197 
Туберкулин говедски за интра-
дермална проба - - - - - JUS Н.ИЗ 198 
Туберкулин птичји - - - ЈТЈЅ rI.H3.199 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение, освен стандардот JUS Н.ИЗ.198 и 
J U S Н.ИЗ. 199, се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1966 година. 

4. 'Југословенските стандарди JUS Н.ИЗ.198 и 
JUS Н.НЗ .Ш се применуваат од 1 март 1966 година. 

Бр. 19—6598 . " 
26 октомври 1935 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за" 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

851, 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист н а ' Ф Н Р Ј " , бр, 16/60 и v30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е EI Е Н И Е 
З А ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛУМИ-

НИУМХИДРОКСИД - ГЕЛ 

1. Во 
издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Алуминиумхидроксид — тел за 
производство на адсорбат-вакци- , 
ни за ветеринарна употреба - JUS Н.НЗГ201 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 

ова решение е објавен во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 март 1966 година. 

Бр. 19—6600 
26 октомври 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

П У Б Л И К А БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републико 
Босне и Херцеговине" во бројот 10 од 17 март 1965 
година објавуваГ . 

Општествен план на Босна и Херцеговина за 
1965 година; 

Закон за стопанско-планските мерки во 1965 
година; 

Закон за Буџетот на СР Б и Х за 1965 година?.1 

Одлука за ослободув;ање на стопанските еди-
ници на казнено-поправните установи од уплату-
вање дел на чистиот приход во Буџетот на СР БиХ. 

Во бројот 11 од 22 март 1965 година објавува: 
Закон за измени на Законот за помошта на 

семејствата на народните херои; 
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Закон за поблиските услови за остварување и 
користење на материјалното обезбедување на вдо-
вици што не се здобиле со право на семејна пен-
зија; 

Закон за поблиските услови под кои, се смета 
дека осигуреникот издржува членови на семеј-
ството; 

Закон за основање околиски комисии како вто-
ростепени за утврдување на пензискиот стаж; 

Закон за заемот за регулирање на обврските 
по кредитите за инвестиции во стопанството; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
земјоделската инспекција; 

Закон за престанок на важењето на Законот з?" 
објавување закони и други општи прописи; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
гробиштата и гробовите на југословенски борци; 

Закон ' за височината на приходот на дома-
ќинствата и начинот на користење и губење на 
правото на заштитен додаток' 

Закон за престанок на важењето на Уредбата 
за подигање и заштита на зелени појаси; 

Закон за престанок на важењето -на Уредбата 
за приватните ѕидарски, каменоделски и дрводелец 
дуќани: 

Закон за престанок па важењето на Законот за 
сузбивање полско штета: 

Закон за престанок на важењето, на Уредбата 
за унапредување и заштита на пчеларството; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
слатководното рибарство; -

Закон за престанок на важењето на Законот за 
овластување ^за донесување прописи за определу-
вање на опасните растителни болести и штетници, 
како и за прогласување подрачја заразени со тие 
растителни болести и штетници; 

Закон за највисоката стопа на придонесот на 
земјоделскиот приход и за највисоката граница на 
личниот придонес за здравствено осигурување на 
земјоделците во 1965 година; 

Упатство за постапката за присилна наплата 
ва придонесите. 
""" 'Во бројот'"125 од"31 март 1905 година објавува: 

Закон за музеите (пречистен текст); 
Закон за одморалиштата за деца и младина 

(пречистен текст)' 
Закон за библиотеките (пречистен текст); 
Одлука зќ задолжување на СР БиХ кај Југо-

словенската инвестициона банка; 
Одлука за процентот по кој од придонесот за 

запослување работници во 1965 година ќе се из-
двојува дел од средствата за Републичкиот завод 
за запослување работници; 

Одлука за определување на процентот од го-
,дишниот износ на придонесот од личниот доход од 
Земјоделската дејност кој ќе се наплатува во од-
делни периоди во 1965 година; 

Наредба за дополнение' на Наредбата/за опре-
делување на местата во кои на домаќинствата 
мо,жат да им се одобруваат кредити заради зго-
лемување капацитети и подобрување на условите 
за сместување и прехрана на туристи. 

Во бројот 13 од^б април 1985 година објавува: 
Одлука за финансирање на Републичката сто-

панска комора и околиските стопански комори во 
1965 година; 

Наредба за елементите за склучување договори 
за укажување здравствени услуги на осигурените 
лица; 

л Објава на "имињата на кандидатите за Репуб-
личкиот собор на Собранието на СР ВиХ. 

Во бројот 14 од 7 април 1985 година објавува: 
Закон за образование на возрасните во стручни 

училишта; 
Закон за установите за претшколско воспиту-

вање; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Републичкиот фонд за кредитирање студенти; 
ње на Издавачката дејност: 

Закон за Републичкиот фонд за унапредување 

Закон за Републичкиот фонд за унапредува-
на културните дејности; 

Закон за Републичкиот фонд за унапредување 
на библиотекарство^; 

Закон за Републичкиот фонд за патишта; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Републичкиот фонд за научна работа; 
Закон за инспекцијата на парните котли; 
Закон за рударската инспекција; 
Закон за измени и дополненија на Законот -за 

изградбата на инвестициони објекти во областа на 
стопанството и општествениот стандард и во ко-
муналната дејност; 

Закон за измени на Законот за спроведување 
на Законот за искористување на селскостопан-
ското земјиште; 

Закон за измени на 3aKOHOf за набтојниците 
на згради; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
работниот однос на куќните помошнички. \ 

Во бројот 15' од 8 април 1965 година објавува: 
Закон за начинот и условите за основање, уки-

нување и работа начустановите за стручно образо-
вание; 

Закон за пасиштата; 
Закон за распределба на средствата наменети 

за јавни патишта; 
Закон за прогласување на подрачјето на Сут-

јеска за национален парк; 
Закон за електроенергетската инспекција; 
З,акон -за Републичкиот општествен фонд за 

школство; 
Закон за Републичкиот фо?1д за унапредува-

ње на кинематогра,фијата; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

основното училиште; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

театрите; 
Закон за измени на Законот за работниот од-

нос на земјоделските работници ка ј приватни 
работодавачи; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
оџачарската дејност; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изградба и користење на хидромелиорационен си-

стeM и за искористување на селскостопанско зем-
јиште на подрачјето на хидромелиорациониот си-
стем ; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
штедење дрво; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за народните одбори на околиите; 

Закон ,за престанок рѓа важењето на Законот 
за народните одбори на општините; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за финансирање на околиските и окружните јав-
ни обвинителства; 

Закон -за преста.нок на важењето на Уредбата 
за ветеринарните станици, амбуланти и испостави; 

Закон за домовите на ученици; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

прогласување на Дваесет " и седми јули за д р ж а -
вен празник на СРБиХ; 

Закон ,за престанок на важењето 'на Законот 
за финансирање на околиските, окружните и ок-
ружните стопански судови; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за фондовите за патишта; 

Закон за престанок, на важењето на Законот 
за држење и носење оружје;4 

Одлука^ за разрешување на судија на Окруж-
ниот суд во Сараево; 

Упатство за начинот на користиње на дотаци-
ја во вид на ослободувањето од плаќање придонес 
односно данок на обврзниците што приходите ги 
употребуваат за одржување на културните споме-
ници; 

Упатство за начинот на намалување на ката-
старскиот приход од земјишта поради намалување 
на приносот. 
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Бо бројот 16 од 9 април 1965 година објавува: 
Закон за републичката управа; 
Закон за самоуправувањето во органите на 

управата; 
Закон за начелата на организацијата" на око-

лиските и општинските органи на управата; 
Закон за организацијата и работата на Извр-

шниот совет; 
Закон за измени и дополненија на Законот за' 

Републичкиот фонд на водите; 
Закон за јавниот ред и мир; 
Закон за основање, укинување, подрачјето и 

седиштето на судовите; 
Закон за постапката за укинување на заед-

ничкото право на сопствеништво на бившите кмет-
ови селишта;^ 

Закон за 'наградите за научна работа и умет-
нички дела; 

Закон за измени и дополненија на- Законот за 
шумите; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
заштита на земјиште од ерозија и за уредување 
порои; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
ловот; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
уредување и користење на градско земјиште; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Стопанската банка на НР БиХ; 

Закон за дополнение на Законот за уплата на 
дел од придонесот за стамбена изградба во 1962, 
1963 и 1984 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Научното друштво на НР БиХ. 

Закон за престанок на важењето, на Законот 
за домовите и училиштата за превоспитување на 
деца; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за надлежноста на народните одбори на општи-
ните и околиите и нивните органи; 

Закон за одбраната од поплава; 
Закон1 за измени 'и дополненија на Законот за 

заштита на водите; 
-Закон за начинот на управување и -располага-

ње со средствата на заедничките резерви на сто-
панските организации; 

Закон за измени и дополненија-, на Законот" за 
јавниот превоз во друмскиот сообраќај; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
заштита на културните споменици; 

Закон за начинот и условите за основање, уки-
нување и работа' на установите за музичко обра-
зование; / 

Закон за престанок на важењето на чл. 2 и 3 
од Законот за укинување на Фондот за социјални 
установи на НР БиХ; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
гимназијата; 

Закон за измени и дополненија.на Законот за 
јавните патишта; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
здравствена заштита и организација на здравстве-
ната служба; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
архивите; ' 

Одлука за престанок на мандатот на пратени-
кот на Просветно-културниот собор во 61 изборна 
еди-ница Лукавац; 

Одлука за престанок на мандатот на пратени-
кот на Просветно-културниот собор во 62 изборна 
единица Орашје; 

Одлука за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Просветно-културниот собор на 
Собранието на СР БиХ во 61 изборна единица Ј1у-
кавац; 

Одлука за распишување дополнителни избори 
за пратеник на Просветно-културниот собор на 
Собранието на СР БиХ во 62 изборна единица 
Орашје 

С О Д Р Ж И Н А : 
. ' Страна 

337. Указ %за прогласување на Основниот за-
кон за самоуправувањето на работните 
луѓе и за средствата за^ работа на органи-
те на внатрешните работи — — — — 1697 
Основен закон за самоуправувањето на 
работните луѓе и за средствата за работа 
на органите на внатрешните работи — — 1697 

838. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за На-
градата на Антифашистичкото веќе на 
народното ослободување на Југославија 1705 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Наградата на Антифашистичкото 
веќе на народното ослободување на Југо-
славија — - - — — ^— '— - - . 1705 

839. Указ за прогласување на Законот за из-
мени на Законот за сојузниот буџет за ' 
1965 година - - - - - - - - - 1706 
Закон за измени на Законот за сојузниот 
буџет за 1965 година — — — — - - 1706 

840. Указ за прогласување на Законот за из-
мена. и дополнение на Законот за адво- , 
катурата — — — — — — — — 1718 
Закон за измени и дополнение на Законот 
за адвокатурата — — — — — — "— 1718 

ј 841/ Указ за прогласување на Законот за из-
мена на Основниот закон за организаци-
јата и финансирањето на запослувањето 1718 
Закон за измена на Основниот закон за ' 
организацијата и финансирањето на за-
послувањето — — — — - — — 1718 

842. Указ за прогласување на Законот за за-
вршната сметка за извршувањето на сојуз-
ниот буџет за 1964 година — — — — 1719 
Закон за завршната сметка за извршува-
њето на сојузниот буџет за 1961 година - 1719 

843. Одлука за височината на надоместоците 
за вршење здравствени прегледи при уво-
зот на прехранбени продукти и предмети 
за општа употреба и за начинот на потро-
шокот на средствата остварени со врше-
ње на здравствените прегледи — — — 1719 

844. Правилник за уредите и опремата на пло-
вилата за 'внатрешна пловидба — — т 1720 

845. Наредба за пречките во поглед на воена-
та обврска за патување во странство на 
обврзниците-регрути заради постојан пре-
стој и за издавање одобренија за тие па-
тувања - - - - - - - - - 1732 

846. Наредба за пречките во-поглед на воена-
та обврска за отпуст од југословенско 
државјанство — — — — — — — 1733 

847. Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за работите на увоз на стран-
ски стоки 'обусловен со извоз на домашни 
стоки - - - - - - - - - 1733 

848. Наредба за начинот и постапката за пла-
ќање на опремата што се увезува, а која 
е наменета за заштита при работата — 1733 

849. Наредба за измена и дополнение на Наред-
бата за маржите во прометот на стоки 
на големо и мало —' — — — — — 1734 

850. Решение за југословенските стандарди за 
ветеринарни биолошки препарати — — 1734 

851. Решение за југословенскиот стандард за 
алуминиумхидроксид — тел — — — 1734 
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