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Врз основа на членот 18 точка 21 став 2 од З а -
конот з а Царинската т а р и ф а (.»Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68 и 30/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА О С Л О Б О Д У В А Њ Е Т О ОД П Л А -
Ќ А Њ Е Ц А Р И Н А ЗА С Т О К И Ш Т О СЕ УВЕЗУВААТ 
ПОРАДИ О Т С Т Р А Н У В А Њ Е НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 
ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ Ш Т О ГО СНАЈДЕ Ј У Ж Н И О Т 
ДЕЛ НА Т Е Р И Т О Р И Ј А Т А НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 

Р Е П У Б Л И К А ЦРНА ГОРА 

1, Се утврдува дека земјотресот што го сна јде 
јужниот дел на територијата на Социјалистичка Р е -
публика Црна Гора на 3 ноември 1968 година, според 
своите последици е таков 'што на увозот на предмети 
и опрема во поглед на ослободувањето од царина 
да се применуваат одредбите на членот 18 точка 
21 став 1 од Законот за Царинската тарифа . 

Одредбата од ставот 1 на оваа точка се приме-
нува на предметите и опремата од членот 18 точка 
21 под а) и б) од Законот за Царинската т а р и ф а 
што ќе се увезат од 3 ноември 1968 година до 3 но-
ември 1969 година, к а к о и на предметите од членот 
18 точка 21 под в) од тој закон што ќ е се увезат 
од 3 ноември 1968 година до 3 ма ј 1969 година. 

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

P. п. бр. 142 
6 ноември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Ш п и љ а к , е. р. 

529. 

Врз основа на членот 18 став 2, членот 24 став 
4, членот 57 став 5 и членот 142 од Основниот з а -
кон за безбедноста на сообраќајот на јавните п а -
тишта („Службен лист на СФРЈ" , бр. 14/65, во со-
гласност со сојузниот секретар за стопанство, со-
јузниот секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА З А В О З И Л А Т А Ш Т О 
С О О Б Р А Ќ А А Т НА П А Т И Ш Т А Т А И ЗА Т Е Х -
Н И Ч К И Т Е УСЛОВИ З А ОПРЕДЕЛЕНИ УРЕДИ НА 

ТИЕ В О З И Л А 

I. О П Ш Т И ОДРЕДБИ 

Ч л е н 1 
Со ова ј правилник се пропишуваат уредите на 

возилата, што се од значеше за безбедноста на 

сообраќајот а кои с л у ж а т за управување со во-
зилото, з апирање на возилото, осветлување на п а -
тот, означување на возилото и д а в а њ е знаци на 
други учесници во сообраќајот, к а к о и уредите, 
справите, приборот и ознаките што возилата мо-
раат да ги имаат во сообраќајот на патиштата , и 
ice утврдуваат техничките нормативи и другите 
технички услови на кои мораат да им одговараат 
одделните уреди на возилата што се од значење 
за безбедноста на сообраќајот, како и на јвисоките 
граници на дозволената бука што ја произведуваат 
одделни видови возила во сообраќајот. 

Член 2 
Во сообраќајот на патиштата можат да учеству-

ваат само оние моторни и приклучни возила чии 
уреди, делови и опрема што подлежат на хомоло-
гација , според Спогодбата за п р и ф а ќ а њ е на едно-
образни услови за хомологација и взаемно призна-
в а њ е на хомологацијата на опремата и деловите 
на моторни возила („Службен лису на Ф Н Р Ј " — 
Додатак: Меѓународни уговори и други споразуми, 
бр. 5/62), претходно хомологирани од надлежниот 
орган односно организација . 

Член 3 
На уредите, деловите и опремата на моторните 

и приклучните возила од странска регистрација што 
сообраќаат на територијата на Југославија , како и на 
техничките услови за определени уреди на тие во-
зила, се применуваат само оние одредби на овој 
правилник што се во согласност со соодветните од-
редби на Конвенцијата за друмскиот сообраќај од 
1949 година („Службени лист на Ф Н Р Ј " , Додатак: 
Меѓународни уговори и други споразуми, бр. 13/57). 

Член 4 
К а к о уреди на моторни и приклучни возила 

во сообраќајот на патиштата, во смисла на овој 
правилник, се сметаат; 

1) уредите за управување; 
2) уредите за запирање; 
3) светлосните и светлосносигналните уреди; 
4) уредите што овозможуваат нормална вид-

ливост; 
5) уредите за д а в а њ е звучни сигнали; 
6) уредот за д в и ж е њ е на возилото наназад; 
7) контролните и сигналните уреди; 
8) уредот за одвод на согорените гасови; 
9) влечниот уред за спојување на влечното и 

приклучното возило; 
10) другите уреди и делови на возилото од по-

себно значење за безбедноста на сообраќајот: к а -
росеријата, кабината за возачот и просторот за 
патници, пневматиците, блатобраните, перденциња- . 
та и браниците, приклучоците за сигурносни по ја -
си и уредите за обезбедување на возилото од 
к р а ж б а . 

Член 5 
К а к о опрема за возило во сообраќај на пат иш -

тата, во смисла на овој правилник, се смета: 
1) апаратот за гаснење п о ж а р ; 
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2) знакот за обележување на возилото запрено 
на коловозникот на патот; 

3) опремата за давање прва помош; 
4) другата опрема. 

II. УРЕДИ НА МОТОРНИТЕ И П Р И К Л У Ч Н И Т Е 
ВОЗИЛА 

Член 6 
Односот иа силата на моторот изразена во коњ-

ски сили (според југословенскиот стандард) и на ј -
големите дозволени тежини на возилото изразени 
во тони мора да биде: 

1) за патнички автомобили и моторцикли со 
зафатнина на моторот над 50 с с т -— најмалку 
20 KS/t ; 

2} за автобуси и товарни возила — најмалку 
10 KS/t ; 

3) за товарни возила и за влечни возила, како 
и за автобуси кога влечат приклучно возило — 
најмалку 6 KS/t; 

На погонските тркала на патничките автомо-
били, автобуси, тролејбуси и моторцикли, кога во-
зилото е оптоварено и во мирување на хоризон-
тална рамнина, мора да отпаѓа на јмалку една тре-
тина од најголемата дозволена тежина на возилото 
односно влечниот состав, а на пониските тркала 
на товарни моторни возила и на влечки возила — 
најмалку една четвртина од најмногу дозволената 
тежина на возилото односно влечниот состав. 

Член 7 
Препустот на моторните и приклучните возила 

смее да изнесува најмногу половина од растојанието 
на оските. 

1. Уреди за управување 

Член 8 
Секое моторно возило мора да има сигурен 

уред за управување со возилото со помош на кој 
возачот може лесно, брзо и на сигурен начин да го 
менува правецот на движењето на своето возило. 

Уредот за управување од ставот 1 на овој член 
мора да биде таков што предните тркала на вози-
лото што се наоѓаат во положба н« поголем отклон, 
при движињето на возилото по хоризонтална рамна 
површина, по ослободувањето на тркалото на упра-
вувачот сами да се враќаат кон положбата за пра-
во лини еко движење 

2. Уреди за запирање 

Член 9 
Моторните и приклучните возила мораат да 

имаат соодветни уреди за запирање (во натамош-
ниот текст: систем за кочење) со помош на кој во-
зачот може возилото на сигурен, брз и ефикасен 
начин да го запре, без оглед на степенот на оптова-
рувањето на возилото и наклонот на патот по кој 
се движи возилото, како и возилото во неподвиж-
на положба да го зацврсти на пат со наклон. 

Како систем за кочење од ставот 1 на овој 
член се подразбираат: 

1) работната кочница; 
2) помошната кочница; 
3) паркирната кочница. 
Работната кочница мора да биде таква што да 

Му овозможи на возачот возилото да го запре на 
сигурен, брз и ефикасен начин, без оглед на брзи-
ната на движењето на возилото, оптоварувањето на 
возилото и наклонот на патот. Оваа кочница треба 
да овозможи регулирање од возачкото моето на 
интензитетот на кочењето, а при тоа возачот да не 
го испушта управувачот од раце и таа треба, по пра-
вило, да дејствува подеднакво на тркалата што се 
наоѓаат на истата оска. 

Помошната кочница мора да биде таква што 
да му овозможи на возачот возилото да го кочи од-
носно запре на соодветно отстојание во случај да 
откаже работната кочница. Помошната кочница 
мора да биде поставена така што возачот да може 
лесно и брзо да ја употреби од возачкото место, 
при што едната рака на возачот мора да биде сло-
бодна заради управување со возилото. 

Паркирната кочница мора да биде таква што со 
помош на неа паркираното возило во неподвижна 
положба да може да се зацврсти и во отсуство на 
возачот, на начин нејзините кочни површини да 
бидат задржани во закочена положба со помош на 
соодветен механички уред. Оваа кочница мора да 
биде поставена така што возачот да може да ја 
употреби од возачкото место на моторното возило, 
освен на приклучното возило на кое таквата коч-
ница може да ја активира лице што е надвор од 
возилото. 

Член 10 
Моторните возила наменети за превоз на лица 

односно товари, освен моторциклите, мораат да и-
маат работна кочница, помошна кочница и паркирна 
кочница. 

Работната кочница, помошната кочница и пар-
кирната кочница на моторните возила од ставот 1 
на овој член можат да бидат комбинирани под след-
ните услови: 

1) да постојат на јмалку две команди независни 
една од друга и командата на работната кочница 
да биде независна и одвоена од командата на пар-
кирната кочница; 

2) командата на помошната кочница да биде 
независна од командата на паркирната кочница, 
ако паркирната кочница е од таква конструкција 
што да не може да се пушти во дејство при дви-
жењето на возилото. 

Работната кочница на моторните возила од ста-
вот 1 на овој член мора да дејствува на сите тр-
кала. По исклучок, к а ј возилата што имаат повеќе 
од две оски, тркалата од едната оска не мораат да 
бидат кочени. Бројот на тркалата на возилото на 
кои дејствува работната кочница мора да биде 

еднаков од сите страни на надолжната средишна 
рамнина на возилото. 

Работната кочница и паркирната кочница мо-
раат да произведуваат дејство на кочење на повр-
шина која е со тркалата постојано поврзана со до-
волно цврсти делови. 

Ако моторните возила од ставот 1 на овој член 
се впрегнуваат како влечни со приклучни возила, 
мора во случај на откажување на кочниците на 
која и да било оска од приклучното возило да биде 
обезбедено непречено кочење со влечното возило, 

Моторните возила наменети за превоз на патни-
ци со најголема дозволена тежина над 7 t и товар-
ните моторни возила со најголема дозволена те-
ж и н а над 10 t, мораат да имаат вградени регула-
тори за непрекинато п р е о д у в а њ е на интензитетот 
на кочењето сразмерно на оптоварувањето на во-
зилото. 

Моторните возила од ставот 6 на овој член мо-
раат да имаат издувен забавувач односно некој 
друг забавувач за долготрајно забавување на во-
зилото. 

Структурата на кочниот преносен механизам на 
моторните возила со најголема дозволена тежина 
над 10 t мора да има такви технички својства и 
кочниот преносен механизам мора да биде поставен 
така што, во случај на откажување на дејството 
на кочницата на која и да било оска, да обезбеду-
ваат непречено кочење на другите оски. 

Член 11 
Мотсрцпклите со бочна приколка или без неа 

мораат да имаат два независна система за кочење 
со посебни команди, од кои едниот дејствува н а ј -
малку на задното а другиот на предното тркало 
па моторцикл©?'. 
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Член 12 
Моторните трицикли чии тркала се симетрично 

распоредени во однос на надолжната средишна 
рамнина на возилото и чија најголема дозволена те-
жина не преминува 1 t, мораат да имаат два не-
зависна система за кочење, од кои едниот дејствува 
на предниот односно на предните тркала а другиот 
на задниот односно на задните тркала. 

Моторните трицикли од ставот 1 на овој член 
мораат да имаат и паркирна кочница. 

На моторните трицикл и чија најголема дозво-
лена тежина преминува 1 t согласно се применуваат 
одредбите на членот 10 од овој правилник. 

Член 13 
Приклучното возило чија најголема дозволена 

тежина не преминува 0,75 t не мора да има систем за 
кочење, ако тежината на влечното возило е на ј -
малку два пати поголема од вкупната тежина на 
приклучното возило. 

Приклучното возило чија најголема дозволена 
тежина преминува 0,75 t мора да има работна коч-
ница и паркирна кочница кои дејствуваат на сите 
тркала од приколката односно полуприколката. 

По исклучок, ако приклучното возило има по-
веќе од две оски, тркалата на едната оска не мо-
раат да бидат кочени. 

На работната кочница на приклучното возило 
се однесува одредбата на членот 10 став 3 од овој 
правилник. 

Работната кочница на приклучното возило мо-
ра да биде таква што возачот да може во текот на 
возењето да ја пушти во дејство од возачкото место со 
помош на команда со која ја пушти во дејство р а -
ботната кочница на влечното возило. На приклуч-
ното возило чија најголема дозволена тежина не 
преминува 1,5 t, освен на полуприколката, работ-
ната кочница може да биде изведена со инерциона 
команда. 

Инерциона команда можат да имаат и приклуч-
ните возила чија најголема дозволена тежина е до 
3,5 t, ако нивната брзина на движењето не преми-
нува 30 кт,/час. 

Работната кочница на приклучното возило тре-
ба да е таква во што помала мера да влијае врз 
ефикасноста на кочењето на влечното возило и врз 
неговата стабилност. 

Приклучното возило чија најголема дозволена 
тежина е над 0,75 t и со чие кочење се командува 
од влечното возило, мора да има автоматска команда 
на системот за кочење која го запира приклучното 
возило во случај на насилно кинење на уредот за 
кочење за спојување. На приклучното возило со 
инерциона команда мора да постои и помошна на-
крсна приклучна врска (синџир, ј а ж е и ел.) која 
во случај на кинење на главната врска спречува 
рудата да падне наземи односно приклучното 
возило да скршне во страна. 

Едноосна приколка чија најголема дозволена 
тежина не преминува 1,5 t, не мора да има автомат-
ска команда на системот за кочење под услов по-
кра ј главната врска да има и помошна врска (син-
џир, ј а ж е и ел.) која може да спречи рудата во 
случај на лом да ја допре почвата. 

Едноосната приколка чија оска е оптоварена 
на 1,5 t и која со влечното возило е споена преку 
круг товар потпрен истовремено на влечното во-
зило и на приколката (стебла, цевки, шини итн.), 
мора да има работна кочница. 

Приклучните возила наменети за превоз на 
патници чија најголема дозволена тежина премину-
ва 7 t и приклучните возила наменети за превоз на 
товар, чија најголема дозволена тежина преми-
нува 10 t кога се впрегнати со влечното возило, 
мораат да имаат вграден и регулатор за непреки-
нато природување на интензитетот на кочењето 
сразмерно со оптоварувањето на возилото. 

Возилата од ставот 10 на овој член мораат да 
имаат дваводен пневматички пренос ен механизам 
на системот за кочење и забавувач за долготрајно 
забавување на возилото. 

3. Светлосни и светлосносигнални уред* 

Член 14 
Како светлосни уреди на моторно возило, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат: 
1) светлосните уреди за осветлување на патот; 
2) светлосните уреди за означување на возилото. 
Како светлосно-сигнални уреди на моторно во-

зило, во смисла на овој правилник, со подразбираат 
уредите за давање светлосни знаци. 

Член 15 
Возилата не смеат да имаат светлосни и свет-

лосно-сигнални уреди што даваат светла на црве-
на боја наместена така што да светат напред, ниту 
тие уреди што даваат светла на бела боја наместени 
така што да светат наназад. 

Член 16 
Истовидни светлосни и светлосно-сигнални у-

реди што се вудвоени на моторното возило со три 
или повеќе тркала, мораат да бидат поставени 
симетрично во однос на надолжната вертикална рам-
нина на возилото и мораат да бидат од иста голе-
мина и боја и да дејствуваат истовремено со еднак-
ва сила. 

По исклучок, покажувачите на правецот и свет-
лата за означување на паркираното возило не мо-
раат да дејствуваат истовремено. 

Член 17 
Светлосните уреди на возилото мораат да бидат 

поврзани така што светлата за осветлување на па-
тот и светлата за означување на возилото, што се 
сместени на предниот дел на возилото, да можат 
да бидат запалени само истовремено со светлата 
за означување на возилото и со светлото за освет-
лување на регистарската таблица, што се сместени 
на задниот дел на возилото. 

Светлосните уреди за стоп-светла и светлосно-
-сигналните уреди за означување на правецот на 
движењето на возилото (во натамошниот текст: по-
кажувани на правецот) мораат да бидат поврзани 
така што светлата што ги даваат тие уреди да мо-
ж а т да бидат запалени само ако претходно е вклу-
чен системот за пуштање на моторот во работа. 

Светлосни уреди за осветлување на патот 

Член 18 
Моторните возила со четири и повеќе тркала 

и моторните возила со три тркала што се поширо-
ки од 1 т , мораат да имаат на јмалку по две светла 
за осветлување на патот. Моторните возила што на 
рамен пат не можат да развијат брзина поголема 
од 10 km/час, можат да имаат само обично светло 
без особините што ги имаат светлата за осветлува-
ње на патот. 

М о т о р ц и к л и ^ со или без приколка, моторните 
трицикли што не се пошироки од 1 m и инвалид-
ската моторна количка, можат да имаат само по 
едно светло за осветлување на патот. 

Светлосните уреди за осветлување на патот мо-
раат да бидат изработени така што да можат да го 
осветлуваат патот со голем и соборен светлосен 
сноп од бела или бледожолта боја. 

Светлосниот уред за осветлување на патот со 
асиметричен светлосен сноп може да биде поставен 
само на возила со четири или повеќе тркала (на 
возила со две траги). 

Ако согореното светло за осветлување на па -
тот е посебно изведено, тоа мора да биде поблиску 
на надворешниот габарит на возилото отколку го-
лемото светло за осветлување на патот. 

Внатрешните рабови на светлечките површини 
на собореното светло за осветлување на патот, мо-
раат еден од друг да бидат оддалечени на јмалку 
0.6 т . 
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Оддалеченоста иа горниот раб на ефижасната 
светлечка површина од собореното. светло за освет-
лување на патот не смее да биде помала од 0,5 m 
ниту поголема од 0,2 m од површината на патот. 

Член 19 
Светлосните уреди за осветлување на патот 

можат да бидат изведени така што да даваат по-
себно: 

1) големи светла* 
2) соборени светла (средни светла); 
3) комбинирани големи и. соборени светла. 
Светлата за осветлување на патот можат да 

бидат и so комбинација со предното светло за оз-
начување на возилото, ако: 

1> таквата комбинација не влијае врз светлос-
ните карактеристики на големото светло односно на 
собореното светло за осветлување на патот и иа 
светлото за означување на возилото; 

2) местото на кое се вградува или наместува 
предното светло за означување на возилото гм ис-
полнува условите од членот 25 став 2 на овој пра-
вилник. 

Член 20 
Моторните возила што на ра мега пат не можат 

да развијат брзина на движењето поголема од 
30 km/час, можат да имаат само соборени светла 
за осветлување на патот. 

Член 21 
Кога ќе се запалат големите светла за осветлу-

вање на патот, мора автоматски да се запали кон-
тролната сина ламба на контролната табла во ка -
зината на возачот. 

Светлата за осветлување на патот мораат да 
бидат поврзани така што преминувањето од голе-
ша© светло »а согореното светло и обратио да е 
истовремено и непосредно. 

Член: 22 
На возилото може да се вгради и светло за 

осветлување на патот при возење наназад, во бела 
или бледожолта боја. 

Оддалеченоста на горниот раб од ефикасната 
светлечка површина на светлото за осветлување ва 
патот при возење наназад, може да изнесува н а ј -
многу 1 ш, а оддалеченоста на долниот раб од е ф и -
касната светлечка површина на таквото светло мо-
ж е да нанесува најмалку 0.25 ш од површината на 
патот. 

Светлото за осветлување на патот при возење 
наназад мора да има прекинувач што се вклучува 
само по пат на рачичката на менувачот кога таа 
ќе се стави во положба за возење наназад, и тоа 
ако системот за пуштање на моторот во работа е 
претходно вклучен. 

Член 23 
На моторните возила можат, освен пропишани-

те светла за осветлување на патот, да се вградат и 
две односно едно неподвижно светло за магла во 
бела или бледожолта боја. 

Светлата за магла не смеат да се поставуваат 
на височина поголема од онаа на која се поставени 
светлата за осветлување на патот. Оддалеченоста на 
долниот раб на светлечката површина од светлото за 
магла од површината на патот изнесува на јмалку 
С.25 т . Надворешниот раб на светлечката површина 
од светлото за магла не смее да биде по-веќе од 
0,5 гп оддалечен од бочно најиздадената точка на 
возилото. 

ГТрекинувачст на светлото за магла мора да 
биде поврзан така што светлото за магла да може 
да се вклучи само кога се вклучени соборените 
светла за осветлување на патот. 

Член 24 
Подвижното светло за истражување (рефлек-

тор) смее да се постави само на возило на органите 

на внатрешните работи, »а возило на службата за 
итна помош, на возело на противпожарната с л у ж -
ба, на возило за одржување на електричните и т е -
лефонските и телеграфските инсталации, на возило 
за одржување на патот и на возило за помош на 
патот. Ова светло може да биде вклучено само па 
пат на прекинувачот со кој се вклучува и светлото 
за означување на возилото. 

Ако светлото од ставот 1 на овој член е поста-
вено така што да може да се осветлува патот зад 
возилото, светлосниот сноп не смее да го осветлува 
патот зад возилото на должина поголема од 10 га. 

Светлосни уреди за означување на возилото 

Член 25 
Моторните возила, освен моторциклите без боч-

на приколка, мораат да имаат две предни светла 
за означување на возилото, во бела или бледожолта 
боја. Овие светла мораат ноќе при добра видливоста 
да бидат јасно видливи од спротивниот правец, на 
возењето на оддалеченост од на јмалку 150 вл. 

Надворешниот раб на светлечката површина 
на предното светло за означување на моторните во-
зила од ставот 1 на овој член не смее да биде по-
веќе од 0,4 m оддалечена од бочно најизд адена та 
точка на возилото. Оддалеченоста на долниот раб 
од светлечката површина на таквото предно светло 
не смее да биде помала од 0,4 т , а оддалеченоста 
на горниот раб не смее да биде поголема од 1,55 m 
од површината на патот. 

Предните светла за означување на моторните 
возила од ставот 1 на овој член можат да се ком-
бинираат со големите светла и со соборените светла 
за осветлување на патот. 

Предните и задните светла за означување »а 
моторните возила од ставот 1 на овој член и свет-
лата за осветлувале на патот мораат да бидат 
меѓусебно поврзани така што со истиот прекинувач 
да можат да се постигнат следните комбинации на 
вклучување: 

1) самостојно истовремено вклучување на пред-
ното м задното светло за означување на возилото; 

2) вклучување на големото светло или на сого-
реното светло за осветлување на патот, со тоа што 
истовремено да се вклучуваат и светлата за озна-
чување на возилото односно тие светла да не се 
исклучуваат ако биле вклучени. 

Член 26 
Моторциклите мораат да имаат предно светло 

за означување на возилото-, во бела или бледожолта 
боја, вградено во уредот за осветлување на патот 
односно во неговата вертикална рамнина. 

Моторциклите со бочна приколка мораат на 
надворешната страна на приказната да имаат и 
светла во бела или бледожолта боја за означување 
на приколката. Надворешниот раб на светлечката 
површина од тоа светло ве смее да биде повеќе од 
0,2 ш оддалечен од бочно на ј издадената точка на 
приколката. 

Член 27 
Приклучното возило чија вкупна широчина пре-

минува 1,8 ш, или кое од секоја страна е за ОД ш 
пошироко од влечното возило, или чии најоддале-
чени точки по широчината се оддалечени за повеќе 
од 0,4 ш од надолжните рамнини што минуваат низ 
светлечкото поле на задните светла за означување 
на влечното возило, мора на предната страна да 
има две светла за означување на возилото. Овие 
светла мораат да бидат во бела или бледожолта 
боја и ноќе при добра видливост мораат да бидат 
јасно видливи на оддалеченост од на јмалку 150 т . 

Светлата за означување на приклучното возило 
се поставуваат на начинот пропишан во членот 25 
став 2 на овој правилник. 
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Член 28 
Моторните и приклучните возила, освен мотор-

циклите без бочна приколка, мораат на задната 
страна да имаат две идентични црвени светла за 
означување на возилото. Овие светла мораат ноќе 
т!ри добра видливост да бидат јасно видливи на 
оддалеченост од на јмалку 150 т . 

Задните светла за означување на возилата од 
ставот 1 на овој член мораат да бидат вградени 
така што долниот раб на светлечката површина 
да е на јмалку 0,4 m а горниот раб на светлечката 
површина најмногу 1,9 m оддалечен од површината 
на патот. Овие светла мораат да бидат вградени 
така што да се што повеќе разда лечени едно од 
друго, со тоа што надворешниот раб на светлечката 
површина да не биде оддалечен повеќе од 0,4 m 
од бочно нај издадената точка на возилото. 

Моторциклжте без бочна приколка мораат на 
задната страна да имаат едно светло за означување 
на возилото, во црвена боја. Ова светло може да 
биде во комбинација со стоп-светлото и со светлото 
за осветлување на регистарската таблица. 

Моторцикл ите сб бочна приколка мораат на зад-
ната страна на приколката да имаат и светло во 
црвена боја за означување на приколката, кое не 
смее да биде повеќе од 0,2 m оддалечено од бочно 
на ј издадената точка на приколката. Ова светло мо-
ж е да биде во комбинација со предното светло за 
означување на приколката. 

Ако задната страна на приколката што ја 
влече моторцикл е без бочна приколка потесна од 
0,8 гп, таа не мора да има задно светло за означу-
ваше на возилото туку само триаглест катадиоптер. 

Член 29 
На моторните и приклучните возила можат да 

се поставуваат паркирни светла. 
Паркирните светла се вградуваат на следниот 

начин: 
1) едно паркирно светло на бочната страна на 

возилото, кое спрема предната страна на возилото 
дава светлина во бела или бледожолта боја а спре-
ма задната страна на возилото светлина во црвена 
боја, со тоа што оддалеченоста на долниот раб на 
ефикасната светлечка површина не смее да биде 
помала од 0,4 m ниту поголема од 1,9 m од површи-
ната на патот; 

2) едно посебно задно паркирно светло во бела 
или бледожолта боја, со тоа што оддалеченоста на 
долниот раб од ефикасната светлечка површина да 
не смее да биде помала од 0,4 m ниту поголема од 
1,9 гп од површината на патот; 

3) едно паркирно светло вградено заедно со кое 
и да било задно светло во црвена боја и едно свет-
ло вградено заедно со предното светло за означу-
вање на возилото во бела односно бледожолта боја 
или со светлото за осветлување на патот. 

Член 30 
Автобусите, тролеј бусите, влекачите, возилата-

ладилници, фургон-возилата и другите моторни и 
приклучни возила чи ја вкупна височина преминува 
2,8 т , мораат да имаат габаритни светла и тоа: 

1) две светла во бела боја насочени нанапред 
— на предниот горни дел на возилото; 

2) две светла во црвена боја насочени наназад 
— на задниот горни дел на возилото. 

Габаритните светла се поставуваат над или под 
највисокиот дел на возилото, со тоа што отстојани-
ето на тие светла од највисокиот дел на возилото 
да не смее да биде поголемо од 0,15 ш. Надвореш-
ниот раб на ефикасната светлечка површина на 
габаритното светло не смее да биде повеќе од 0,4 m 
оддалечен од бочно на ј издадената точка на вози-
лото. Габаритните светла мораат ноќе при добра 
видливост да бидат јасно видливи на оддалеченост 
од најмалку 150 ш. 

Член 31 
Светлото за осветлување на задната регистар-

ска таблица на возилото мора да биде во бела боја 
и изведено така што простирањето на светлината по-
таблицата да е рамномерно и без темни или изра-
зито светли места. ' 

Светлината што се одбива од регистарската таб-
лица не смее да блескоти ниту изворот на светлоста 
смее да биде директно видлив за учесниците во 
сообраќајот што се движат зад возилото. 

Светлото за осветлување на задната регистар-
ска таблица може да биде наместено над, под или 
од страната на регистарската таблица, така што но-
ќ е при долга видливост да е можно да се читаат 
ознаките и броевите од оддалеченост од на јмалку 
20 ш. 

Светлото за осветлување на задната регистарска 
таблица мора да биде поврзано на истиот прекину-
вач со кој се вклучуваат и светлата за означување 
на возилото. 

Член 32 
Моторните возила мораат да имаат катадиоп-

тери од пропишаната боја, со тоа што ефикасната 
рефлектувачка површина на секој од нив да изне-
сува на јмалку 20 cm2, ако со овој правилник не е 
определено поинаку. 

Катадиоптерите мораат на возилото да бидат 
прицврстени вертикално на површината на патот, 
и мораат ноќе при добра видливост да бидат јасно 
видливи на оддалеченост од на јмалку 100 m ако се 
осветлени со големи светла за осветлување на патот. 

Катадиоптерот може да биде вграден во ком-
бинација со други светла, ако не ги влошува нив-
ните оптички особини. 

Моторните возила со две траги или со повеќе 
траги мораат на задната страна да имаат два к а -
тадиоптера во црвена боја, кои не смеат да бидат 
во триаглеста форма. 

Моторните возила со една трага мораат на зад-
ната страна да имаат еден катадиоптер во црвена 
боја, кој не смее да биде во триаглеста форма. 

Катадиоптерите од ставот 4 на овој член мораат 
да бидат симетрично наместени на задната страна 
на возилото и што повеќе оддалечени еден од друг, 
и тоа спрема надворешните бочни рабови на вози-
лото. 

Надворешниот раб на ефикасната рефлектувач-
ка површина на катадиоптерот не смее да биде по-
веќе од 0,4 m оддалечена од бочно најиздадената 
точка на возилото. Оддалеченоста на долниот раб од 
ефикасната рефлектувачка површина на катадиоп-
терот не смее да биде помала од 0,4 m а оддалече-
носта на горниот раб не смее да биде поголема од 
1,2 m од површината на патот. 

Приклучните возила мораат на задната страна 
да имаат два катадиоптера во црвена боја, во форма 
на рамностран триагол чии страници се на јмалку 
0,15 m (триаглести катадиоптери). Врвот на овие 
Кјатадиоптери мора да биде свртен нагоре. Надво-
решниот раб од ефикасната рефлектувачка повр-
шина на триаглестиот катадиоптер не смее да би-
де повеќе од 0,4 m оддалечена од надворешниот раб 
на приклучното возило. Оддалеченоста на дол-
ниот раб од ефикасната рефлектувачка по-
вршина на триаглестиот катадиоптер не смее 
да биде похмала од 0,4 т , а оддалеченоста 
на врвот од катадиоптерот не смее да биде 
поголема од 1,2 m — од површината на патот. 

Приклучните возила цораат од предната страна 
да имаат два катадиоптера во бела боја, кои не 
смеат да бидат во триаглеста форма. Во поглед на 
ефикасната рефлектувачка површина, видливоста 
и положбата на возилото овие катадиоптери мораат 
да ги исполнуваат условите пропишани во ст. 1, 2, 
3 и 6 од овој член. 

Член 33 
Жолто ротационо светло мораат да имаат во-

зилата за одржување на електричните и телефон-
ските и телеграфските инсталации, возилата за 
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одржување на патот и возилата за помош на патот. 
Овие светла се поставуваат на највисоката точка на 
возилото и мораат да бидат видливи од сите страни. 

Светлосно-сигнални уреди за давање светлосни 
знаци 

Член 34 
Моторните и приклучните возила, освен мотор-

ц и к л и ^ , моторциклите со бочна приколка и инва-
лидските моторни колички, мораат да имаат на зад-
ната страна најмалку две црвени стоп-светла, што 
се вклучуваат ири употребата на работната кочница 
на возилото. 

Моторциклите и моторциклите со бочна прикол-
ка, како и инвалидските моторни колички, мораат 
да имаат на јмалку по едно стоп-светло. 

Моторциклите со зафатнина на моторот до 50 
с с т не мораат да имаат стоп-светло. Ако таквите 
моторцикли имаат стоп-светло, тоа мора да ги ис-
полнува условите предвидени за стоп-светлото на 
моторцикл со зафатнина на моторот над 50 с с т . 

Моторните возила што на рамен пат не можат 
да развијат брзина на движењето поголема од 
20 km/час не мораат да имаат стоп-светла, а ако ги 
имаат тие светла мораат, зависно од бројот на тра-
гите на возилото, да ги исполнуваат условите пред-
видени за стоп-светлата на такви возила. 

Стоп-светлата мораат да бидат ноќе при до-
бра видливост јасно видливи на оддалеченост од 
на јмалку ЗОО m. 

Стоп-светлата мораат да бидат симетрично по-
ставени со тоа што оддалеченоста на долниот раб 
од ефикасната светлечка површина да не смее да 
биде помала од 0,4 m ниту поголема од 1,9 m од 
површината на патот. Стоп-светлата можат да би-
дат изведени посебно во непосрена близина на дру-
гите задни светла, или заедно со нив како една 
целина. 

Член 35 
Моторните и приклучните возила, освен мотор-

цикл от и моторциклот со бочна приколка, мораат 
да имаат покажувани на правецот. Покажуваните 
на правецот мораат да бидат ноќе при добра 
видливост јасно видливи на оддалеченост од н а ј -
малку ЗОО m. Покажуваните на правецот не смеат 
ноќе да ги заслепуваат другите учесници во сообра-
ќајот. 

Зачестеноста на трепкањето на покажувачот на 
правецот треба, по правило, да изнесува 90 периоди 
во минута, со тоа што се дозволени отстапувања та-
ка што зачестеноста на трепкањето да изнесува н а ј -
малку 60 односно најмногу 120 периоди во минута 
(90 ±30 периоди во минута). По вклучувањето на 
покажувачот на правецот светлоста мора да усле-
ди најдоцна за една секунда, а по исклучувањето 
на покажувачот на правецот престанокот на рабо-
тата мора да уследи најдоцна за 1,5 секунди. 

Бројот на чифтовите на покажуваните на пра-
вецот се определува со оглед на големината на во-
зилото од ставот 1 на овој член и на видливоста на 
покажувачот на правецот во просторот (геометри-
ска видливост). 

Возилата од ставот 1 на овој член мораат да. 
имаат, и тоа: 

1) по два покажувана на правецот — на пред-
ниот, дел на возилото, и на задниот дел на вози-
лото, или 

2) по два покажувана на правецот — на пред-
ниот дел на возилото, на боковите на возилото и на 
задниот дел на возилото. 

Покажуваните на правецот можат да се вгра-
дат заедно со другите светла на возилото така што 
да претставуваат една целина, под услов со тоа 
да не се влијае штетно врз светлосните особини на 
таа целина и на пропишаната геометриска видли-
вост на покажувачот на правецот. 

Светлоста што ја даваат покажуваните на пра-
вецот мора да биде во портокалова (амбер) боја. 

Вклучувањето на покажувачот на правецот и 
контролата на неговата работа мораат да бидат 

обезбедени по пат на светлосна или звучна контрол-
на направа во кабината на возачот. 

Оддалеченоста на горниот раб од ефикасната 
светлечка површина на покажувачот на правецот 
смее да изнесува најмногу 1,9 т , а оддалеченоста на 
долниот раб најмногу 0,4 м — од површината од 
патот. Оддалеченоста на покажувачот на праве-
цот од бочно најиздадената точка на возилото може 
да изнесува најмногу 0,4 т . Меѓусебното растојание 
на внатрешните рабови на светлечките површини мо-
ра да изнесува на јмалку 0,6 т . 

Приклучните возила мораат само на задната 
страна да имаат чифт покажувач!! на правецот, ко ј 
мораат да ги исполнуваат условите предвидени за 
покажуваните на правецот на задната страна на 
моторното возило. 

4. Уреди што овозможуваат нормална видливост 

Член 36 
К а к о уреди на возило што овозможуваат нор-

мална видливост во сообраќајот на патот се под-
разбираат: • 

1) ветробранско стакло и надворешни прозорски 
стакла на кабииата и каросеријата; 

2) уред за бришење на ветробранот (во натамош-
ниот текст: бришач на ветробранот); 

3) уред за квасење на надворешната страна на 
ветробранското стакло (во натамошниот текст: пе -
рач на ветробранот); 

4) огледало кое на возачот му овозможува наб-
људување на патот и сообраќајот зад возилото (во 
натамошниот текст: возачко огледало). 

Член 37 
Сите застаклени површини на моторните или 

приклучните возила мораат да бидат од сигурносно 
стакло така што во случај на лом опасноста од те-
лесна повреда на возачот, патниците и минувачите 
да е сведена на најмала мера. Ваквото стакло мора 
да биде отпорно на атмосферски и топлотни вли ја -
нија. 

Ветробранското стакло мора, покрај условите 
од ставот 1 на овој член, да ги исполнува и след-
ните услови: 

1) да е изработено од материја доволно проѕирна 
чија проѕирност не се менува; 

2) да не покажува никаква позначителна де-
формација на предметите што се гледаат низ него; 

3) во случај на прскање да ја з адржи , проѕир-
носта што на возачот му е потребна за да го продол-
ж и сигурното управување на возилото на оддале-
ченост потребна за сигурно запирање на возилото. 

Член 38 
Моторното возило што има ветробранско стак-

ло, мора да има и бришани на ветробранот. По ис-
клучок, бришачи на ветробранот не мора да има 
моторцикл на кој ветробранското стакло е од такви 
димензии и форма што возачот да може да го наб-
људува патот пред возилото и не гледајќи низ вет-
робранското стакло. 

Бришаните на ветробранот мораат да бидат си-
гурни и мораат да овозможуваат под сите времен-
ски услови што поголема видливост низ ветробран-
ското стакло. Работата на вклучените бришани на 
ветробранот не смее да го ангажира возачот. 

Член 39 
Моторното возило што има затворена кабина и 

бришани на ветробранот, мора да има и перач на 
ветробранот. 

Член 40 
Моторните возила мораат да имаат возачко ог-

ледало, и тоа: 
1) патнички автомобил до четири седишта (ме-

ста) и моторцикл — на јмалку едно возачко огле-
дало; 
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2) патнички автомобил со пет или повеќе се-
дишта — најмалку две возачки огледала, од кои 
едно сместено внатре во каросеријата а друго над-
вор од каросеријата на левата страна на возилото; 

3) автобус и тролејбус — на јмалку две возачки 
огледала од двете надворешни страни на предниот 
дел на возилото и едно возачко огледало внатре 
во каросеријата; 

4) товарен автомобил — најмалку две возачки 
огледала од двете надворешни страни на предниот 
дел на возилото. 

Возачкото огледало мора да биде поставено та -
ка што на возачот да му овозможува набљудување 
на патот и на сообраќајот зад возилото и кога во 
возилото се наоѓа најголемиот дозволен број лица 
односно и кога возилото е натоварено. Возачкото 
огледало мора да биде зглобесто врзано за л е ж и ш -
тето на својот носач така што да може да се по-
стави во која и да било положба заради набљудува-
ње на патот и на сообраќајот зад возилото и во з а -
земената положба да остане и при нормални пот-
реси за време на движењето на возилото. Возач-
кото огледало поставено внатре во каросеријата на 
патничкиот автомобил, мора да се наоѓа на место 
на кое возачот може од своето седиште да го при-
способува со рака. 

Површината на возачкото огледало мора да има 
такви оптички карактеристики што да не предизви-
кува значителна деформација на сликата и бојата 
на предметите и да не е подложна на штетно д е ј -
ство на атмосферските прилики. 

Површината на возачкото огледало што р е ф -
лектира слика може да биде рамна или благо изда-
дена (конвексна). Радиусот на издаденоста на кон-
вексната површина на возачкото огледало не смее 
да биде помал од 80 cm. 

Големината на ефикасната површина на возач-
кото огледало мора да изнесува, и тоа: 

1) на огледалото сместено внатре во .каросери-
јата и надвор од каросеријата на патничкиот авто-
мобил до 4 седишта (места) — на јмалку 60 cm2; 

2) на огледалото сместено надвор од каросери-
јата на други моторни возила — на јмалку 150 cm2 

ако површината им е издадена, односно на јмалку 
ЗОО cm2 ако површината им е рамна; 

3) на огледалото на моторцикл — на јмалку 
50 ст*. 

Ако на патничкиот автомобил постои само ед-
но возачко огледало, тоа се поставува на соодветно 
место внатре во каросеријата на возилото, а ако е 
тоа со оглед на конструкцијата на каросеријата 
неизводливо — се поставува од левата страна на 
возилото. 

Ако возачкото огледало сместено надвор од к а -
росеријата на возилото ја преминува најголемата 
дозволена широчина на моторното возило (2,5 т ) , 
таа мора да биде поставено на носач со зглоб кој 
овозможува со притисок на носачот на огледалото 
истото да се врати во дозволената широчина на во-
зилото. 

5. Уреди за давање звучни сигнали 

Член 41 
Моторното возило мора да има на јмалку еден 

уред за давање звучни сигнали. Уредот за давање 
звучни сигнали мора да дава еднолични звуци со 
непроменлив интензитет. 

Моторните возила наменети за службата на ит-
на помош, противпожарната служба или службата 
на органите на внатрешните работи и моторните 
возила на воените сообраќајни единици или вое-
ната полиција, можат, освен уредите за давање 
звучни сигнали, да имаат и посебен уред за давање 
сигнали од низа тонови на разни височини. 

Командата на уредот за давања звучни сигнали 
мора да биде поставена така што да му е пристапна 
на возачот од неговото седиште. 

6. Уред за движење на возилото наназад 

Член 42 
Секое моторно возило, освен моторциклот, мора 

да има и степен на пренос кој овозможува движење 
на возилото наназад. По исклучок, оваа одредба не 
се однесува на моторните возила со три тркала што 
се симетрично распоредени во однос на надолжната 
оска на возилото, ако нивната најголема дозволена 
тежина не преминува 600 kg. 

7. Контролни и сигнални уреди 

Член 43 
Моторните возила мораат да ги имаат вгра-

дени <јл едните к о н т р о л у и сигнал еш уреди: 
1) патничките авломобили: 
— брзиномер со патомер и светилка за освет-

лување; 
— контролна сина ламба за големо светло; 
— светлосен или звучен сигнал^затор за кон-

трола на работата на покажувачот на правецот; 
2) автобусите, освен автобусите во градскиот оо-

обоаќа ј : 
— брзиномер со патомер и светилка за осветлу-

вање, ако не е вграден во тахографот: 
— контролна сина ламба за големото светло; 
— светлосен или звучен сигнализатор за кон-

трола на работата на покажувачот на правецот; 
— тахограф што ја регистрира брзината, вре-

мето и минатиот пат; 
— покажувач на расположивиот притисок на 

пневматскиот или хидрауличниот уред на работната 
кочница, ако тој уред е постојано под притисок; 

3) автобусите во градскиот сообраќај: 
— сите уреди предвидени за автобусите во точ-

ката 2 на овој член освен тахографот; 
— светлосен сигнал за контрола на положбата 

на вратите, што не се во видното поле на возачот; 
— сигнален уред за примање на сигнали од 

кондуктерот; 
4) тролејбусите во градскиот сообраќај: 
— сите уреди предвидени за автобусите во град-

скиот сообраќај во точката 3 од овој член; 
— уред за контрола на и з о л и р а н о с т од елек-

трична струја. 
5) товарните автомобили: 
— брзиномер со патомер и светилка за осветлу-

гање, ако не е вграден во тахографот; 
— контролна сина ламба за големото светло; 
— светлосен или звучен сигвализатор за кон-

трола на работата на покажувачот на правецот; 
— покажувач на расположивиот притисок на 

пневматскиот или хидрауличниот уред на работната 
кочница, ако тој уред е постојано под притисок; 

— тахограф кој ја регистрира брзината, време-
то и минатиот пат, ако товарното возило има н а ј -
голема дозволена тежина над 5 t ; 

— уред за сигнализација на недозволениот при-
тисок на пневматикот на оние тркала што не се 
вудвоени на приклучните возила чија најголема 
дозволена тежина преминува 5£ а брзината на 
движењето 30 km/час; 

6) специјалните и работните возила: 
— контролни уреди предвидени за товарните 

автомобили во точката 5 на овој член, освен тахо-
графот; 

— уред за контрола на работата на механизмите 
вградени на возилото; 

7) моторцикл ите: 
— брзиномер со патомер и светилка за осветлу-

вање; 
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— контролна сима ламба за големото светло, 
освен моторцикл от со мотор со зафатнина до 50 ссш. 

8. Уред за одвод на согорените гасови 

Член 44 
Излезот (изводот) на издувната цевка на уре-

дот за одвод на согорените гасови не смее да биде 
насочен надолу ниту во десната страна на моторно-
то возило. 

На издувната цевка од ставот 1 на овој член 
мора да се наоѓа уред за придушување на звукот 
иа согорените гасови, кој не може да се исклучи. 

9. Влечен уред за спојување на влечното 
и приклучното возило 

Член 415 
Влечниот уред за спојување на влечното и при-

клучното возило, освен к а ј моторциклот со бочна 
приколка, мора да биде поставен во надолжна си-
метрична вертикална рамнина на возилото и изве-
ден зглобесто така што да овозможува подвижност 
на приклучниот уред во сите насоки во просторот. 

Местото на оскичката за квачење на дишлата 
на приколката не смее да биде вовлечено подлабоко 
од 0,25 m од задниот раб на каросеријата односно 
од рамката на возилото. Оскичката на влечниот 
уред за спојување со помош на која се квачи во-
зилото мора да има осигурувач што оневозможува 
при нормална употреба раздвојување на впрегна-
тите возила. 

Влечпиот уред за спојување на влечното и при-
клучното возило мора да биде со еластична врска 
прицврстено за зајакнатиот дел на влечното возило. 

10. Други уреди и делови на возило 

Член 46 
Каросеријата на моторното и приклучното во-

зило мора според својата конструкција, квалитетот 
и видот на материјалот, како и опременоста да ft 
одговара на намената на возилото и да обезбедува 
сигурност на патниците и возачот за време на возе-
њето. 

Каросеријата на автобусот и тролејбусот мора 
да биде изградена на посебен долен построј кој во 
поглед на еластичноста (амортизирање) да ги испол-
нува условите предвидени за превоз на патници. 

Задната страна на каросеријата на автобусот и 
тролеј бу сот со кои се врши превоз на патници во 
градскиот сообраќај и тролната опрема на тролеј -
бусот, мораат да бидат изведени така што никој 
да не може да се качи на задната надворешна стра-
на на возилото и да виси за време на возењето. 

Скалите на возилата со кои се врши заеднички 
превоз на патници мораат да бидат изведени така 
што да обезбедуваат сигурен влез и излез на пат-
ниците. 

Издадените делови и украсивте предмети на 
предниот надворешен дел на возилото не смеат да 
имаат остри рабови. Ако постои украсна фигура на 
горната површина на предниот надворешен дел на 
возилото, таа мора за возилото да биде еластично 
прицврстена. 

На предната и задната надворешна страна на 
возилото не смеат да се ставаат никакви рекламни 
табли. 

Член 47 
Во автобусите, тролејбусите и приклучните во-

зила со кои заедничкиот превоз на патниците се 
врши и во стоечки став. слободната површина наме-
нета за едно стоечко место мора да изнесува на јмал-
ку ОД 5 т 2 . 

Внатрешниот простор на кабината за возачот и 
просторот за патниците мораат да бидат опремени 
така што под нормални услови во текот на возење-
то или за време на мирување на возилото да е ис-
клучено нанесување повреди на возачот односно на 

патниците во возилото. Прибором алатот, уредот и 
опремата мораат да бидат добро прицврстени. 

Просторот за возачот и за патниците во мотор-
ните и приклучните возила мора да има внатрешно 
осветлување. 

Отворот на налевката за полнење на резервоа-
рот со гориво не смее да се наоѓа во кабиеата на 
возачот или во просторот за патници. 

Член 48 
Автобусите, тролеј бу сите и приклучните возила 

со над 25 места, со кои се врши заеднички превоз 
ра патници, мораат на десната страна да има.ат 
на јмалку две врати. Вратите мораат да бидат изве-
дени така што да е оневозможено нивно ненамерно 
отворање за време на возењето и да ги обезбедуваат 
патниците од повреда односно од евентуално испад-
нување од возилото. 

Автобусите, тролејбусите и приклучните возила 
со над 25 места, со кои се врши заеднички превоз 
на патници, мораат освен вратите од ставот 1 на 
овој член да имаат и помошна врата за изл"ез на 
патниците во случај на опасност односно други 
неопходни потреби. Широчината на помошната вра-
та мора да изнесува на јмалку 0,6 m а височината 
на јмалку 1,2 т . Помошната врата мора да се наоѓа 
на левата страна на возилото, и тоа на такво место 
што да им е пристапна на патниците во случај на 
опасност односно друга неопходна потреба, а според 
својата конструкција таа мора да биде таква што 
да не може ненамерно да се отвори. Возилата од 
овој став не мораат да имаат помошна врата, ако 
од двете бочни страни имаат по еден прозорец со 
површина на јмалку 0,8 X 0,6 m и ако се тие про-
зорци погодни за излез во случај на опасност. Овие 
прозорци мораат да бидат означени со натпис дека 
служат за излез во случај на опасност. 

Ако бочната врата на моторните возила, освен 
на товарните возила, излегува при отворање надвор 
од габаритот на возилото, мора да има брава поста-
вена спрема задниот дел на возилото а шарките на 
вратата поставени спрема предниот дел на возилото. 

Член 49 
Бравите на вратите мораат да бидат двостепени, 

и тоа така што вториот степен да го спречува отво-
рањето на вратата, ако вратата не е потполно .зат-
ворена. Бравите мораат да имаат направа со која 
се осигуруваат од внатрешната страна така што 
лесно да се фиксираат во сигурносната положба. 
Бравата на вратата што се наоѓа покрај возачот, 
како ниту бравата на вратата на товарните возила, 
не мора да биде на ваков начин осигурена. 

Вратите, капаците и другите видови затворувачи 
на отворите за влез во затворена каросерија на то-
варно возило односно за влез во внатрешноста на 
цистерна на возило-цистерна, мораат да имаат бра-
ва што може да се отвора одвнатре, па и кога е од-
надвор заклучена. 

Капаците на сите надворешни страни на мотор-
ните и приклучните возила мораат да бидат изве-
дени односно осигурени така што да е оневозможе-
но самите да се отворат за време на возењето, па 
ниту при посилни потреси. 

Член 50 
Автобусите, тролеј бу сите и приклучните вози-

ла со кои се врши заеднички превоз на патници, 
мораат да имаат уред за проветрување изведен та -
ка што за време на возењето притисокот на возду-
хот во внатрешноста на каросеријата да не може 
да биде понизок од надворешниот атмосферски 
притисок. Просторот на затворените каросерии на-
менет на возачот и на патниците мора да биде 
граден така што да е обезбеден од навлегување и 
натрупување на гасови штетни по здравјето на 
луѓето. 

Член 51 
Акумулаторот мора да биде добро прицврстен 

во своето лежиште и мора да има соодветна надво-
решна издувка надвор од просторот за возачот и 
патниците. 
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Автобусите и тролеј бу сите со над 25 места, со 
кои се врши заеднички превоз на патници мораат 
на главниот кабел од електричната инсталација да 
имаат прекинувач со кој се прекинуваат сите струј-
ни кола во возилото. Рачичката на прекинувачот 
мора да биде во дофат на раката на возачот. 

Член 52 
Наслоните на предните седишта на патничките 

автомобили, што се подвижни, мораат да имаат оси-
гурувачи за зацврстување кои можат само рачно да 
се исклучат. 

Член 53 
Кабината за возачот на моторно возило мора 

да ги исполнува следните услови: 
1) во поглед димензиите, видливоста, степенот 

на вибрацијата. изолацијата од бука, греењето, вен-
тилацијата и заптивеноста да ги исполнува усло-
вите што му обезбедуваат нормална работа на во-
зачот и на неговите помошници; 

2) седиштето на возачот да е широко на јмалку 
0,45 m и тоа според својата конструкција и мате-
ријалот од кого е градено да му овозможува на во-
зачот за долго време удобно седење за управувачот; 

3) предната и бочните страни на кабина!^ да 
имаат заетаклени површини. 

Член 54 
Моторните возила мораат да имаат уред за од-

мрзнување и одмаглување на ветробраиот и уред 
за греење и проветрување на кабината за возачов 
л просторот за патниците. 

Отворите за влез на воздух во кабината за во-
зачот, што се во состав на уредот за греење и про-
ветрување, мораат да бидат изведени така што да 
е оневозможено загадување на воздухот, што навле-
гува однадвор, на согорени гасови и прав што го 
предизвукува самото возило. 

Член 55 
Возилата мораат да бидат опремени со пневма-

тици чии особини ги исполнуваат условите пропи-
шани со стандардите, зависно од најголемата до-
зволена брзина на движењето на возилото и од н а ј -
големата дозволена тежина на возилото на кое се 
поставени пневматиците. 

На иста оска на возилото пневматиците мораат 
да бидат исти според видот, носивоста и димен-
зиите. 

Длабочината на шарките на газечкиот слој на 
пневматиците по обемот и широчината на протекто-
рот не смее да изнесува помалку од 1 mm. На боковите 
на пневматикот не смеат да бидат такви оштету-
вања што да се гледа платното, ниту меурење по-
ради одвојување на заштитниот слој на гумата од 
платното. 

Член 56 
Моторните и приклучните возила што можат 

да развијат брзина на движењето поголема од 
30 km/час, освен теренските возила, мораат да и -
маат блатобрани над сите тркала. 

К а ј впрегнати возила, тркалата на првата оска 
на приклучното возило не мораат од предната стра-
на да бидат покриени со блатобран!!. Горната четвр-
тина на пречникот на задните тркала на влекачот 
со ползчгриколка, не мора да биде покриена со 
блатобран!!. Блатобраните к а ј повеќеосни возила 
можат да бидат заеднички за група на тркала на 
иста страна на возилото. 

Блатобраните мораат да бидат поставени така 
што да ја покриваат широчината на тркалата на 
возилото. Положбата и големината на блатобраните 
мораат да бидат такви што да спречуваат отфрлу-
вање на кал кон предната горна и задната горна 
страна, сметајќи од оската на тркалата на вози-
лото. Од предната страна, во правецот на д в и ж е -
њето на возилото, блатобранот мора да ја покрива 

на јмалку горната третина на пречникот на трка-
лото. Од задната страна блатобранот мора да ја 
покрива на јмалку половината на пречникот на тр-
калото на оптовареното возило. 

К а ј моторните возила со една трага, предниот 
блатобран мора да го покрива тркалото во лак од 
15 степени пред вертикалата проврела низ оска-
та на предното тркало. 

Член 57 
На задната страна на блатобранот на задните 

тркала на моторни и приклучни возила, освен мо-
торциклот, мора да биде прицврстено перденце изра-
ботено од погоден еластичен материјал. При рамно-
мерно оптоварено возило до неговата Најголема 
дозволена тежина перденцето мора да досега до 1/6 
од пречникот на тркалото, мерено од површината на 
патот. Перденцето мора да биде симетрично поста-
вено во однос на вертикалната рамнина на пневма-
тикот и мора да биде на јмалку 5 cm поширока од 
пневматикот. 

Член 58 
Патничките автомобили мораат на својата пред-

на и задна страна да имаат браници. Другите мо-
торни- возила на четири или повеќе тркала мораат 
да имаат браници најмалку на својата предна 
страна. 

Браниците мораат да бидат поставени така што 
да претставуваат најиздаден дел од возилото и не 
смеат да имаат остри рабови. 

Височината на предните и задните браници на 
возилото мерена од површината на патот, мора да 
биде еднаква на предната и задната страна при 
рамномерно оптоварување на возилото во состојба 
на мирување. 

Член 59 
Патничките автомобили мораат да имаат вгра-

дени приклучоци за врзување на сигурносните по-
јаси, и тоа на јмалку за првиот ред на седиштата. 

Член 60 
Патничките автомобили мораат да имаат уред 

за обезбедување на возилото од кражба, со кој се 
спречува вртење на тркалото на управувачот или 
поместување на рачичката на менувачот. Овој уред 
мора да биде пригоден така што да не може да се 
вклучи кога возилото се наоѓа во движење. 

III. УРЕДИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ТРАКТОРИ И 
НИВНИ П Р И К О Л К И 

1. Земјоделски трактор 

Член 61 
Одредбите за уредите на земјоделските тракто-

ри се однесуваат само на оние видови земјоделски 
трактори што на рамен пат не можат да развијат 
брзина на движењето поголема од 30 km/час и кои 
имаат две оски и тркала со пневматици (во натамош-
ниот текст: земјоделски трактор). 

Врз земјоделските трактори кои на рамен пат 
развиваат брзина на движењето поголема од 30 km 
на час согласно се применуваат одредбите од чл. 
6 до 60 на овој правилник. 

Член 62 
Земјоделскиот трактор мора да има работна 

кочница и паркирна кочница кои мораат да ги 
исполнуваат условите пропишани во членот 9 ст. 
3 и 5 и членот 10 став 2 од овој правилник. 

Земјоделски трактор може да се кочи само на 
две тркала на иста оска, под услов силата на коче-
њето да е рамномерно распоредена на двете тркала. 

Член 63 
Земјоделскиот трактор мора да ги има следните 

светлосни и светлосно-сигналпи уреди: 
1) соборени светла за осветлување на патот; 
2) светла за означување на возилото; 
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3) етоп-светла; 
4) катадиоптери; 
5) покажувани на правецот; 
6) светла за осветлување на регистарската таб-

лица. 
За соборените светла за осветлување "на патот, 

светлата за означување на возилото, стоп-светлата, 
катадиоптерите, покажувачите на правецот и свет-
лата за осветлување на регистарската таблица од 
ставот 1 на овој член, согласно важат условите 
предвидени за таквите уреди на моторните возила 
во чл. 15, 16, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 34 и 35 од овој 
правилник. 

Член 64 
Земјоделскиот трактор мора да има светлосен 

или звучен сигнализатор за контрола на работата 
на покажувачот на правецот, ако возачот не може 
директно да види на јмалку по еден покажувач на 
правецот од секоја страна на возилото. 

Член 65 
Земјоделскиот трактор мора да има уред за да -

вање звучни сигнали, кој ги исполнува условите 
предвидени за таквиот уред на моторното возило во 
членот 41 од овој правилник. 

Член бб 
Земјоделскиот трактор мора да има уред за од-

вод на согорените гасови, кој ги исполнува усло-
вите предвидени во членот 44 на овој правилник. 

Член 67 
Земјоделскиот трактор што има затворена к а -

бина за возачот, мора да има на јмалку едно во-
зачко огледало. Тоа треба да му овозможи на во-
зачот од своето седиште да има преглед на патот 
и на сообраќајот зад тракторот. 

Ако на земјоделскиот трактор постојат ветро-
брански и надворешни стакла и бришани на ветро-
бранот, во поглед на нив согласно важат условите 
предвидени за таквите уреди на моторните возила 
во чл. 37 и 38 од овој правилник. 

Член 68 
Земјоделскиот трактор чија тежина преминува 

0,35 t, мора да има и степен на пренос кој овозмо-
жува движење на тракторот наназад. 

2. Приколка 

Член 69 
Приколката чија најголема дозволена тежина 

не преминува 1,5 t односно чи ја најголема дозволе-
на тежина не е поголема од најголемата дозволена 
тежина на земјоделскиот трактор за кој е приклу-
чена, не мора да има работна кочница и паркирна 
кочница. 

Другите приколки што ги влечат земјоделски 
трактори мораат да имаат работна кочница и пар-
кирна кочница според одредбите на членот 13 ст. 2 
до 6 на овој правилник. 

Член 70 
Во поглед на светлата за означување на при-

колката што ја влече земјоделскиот трактор, стоп-
-светлата. покажуваните на правецот и катадиопте-
ритг согласно важат одредбите на чл. 27, 28, 32, 34 
до 6 на овој правилник. 

IV. УРЕДИ НА З А П Р Е Ж Н И ВОЗИЛА 

Член 71 
Запрежното возило мора да има рачна кочница 

која дејствува на јмалку врз тркалата на едната 

оска. Ако запрежното возило го влече рогат доби-
ток, таквото возило може наместо рачната коч-
ница да има нагазио стопало за кочење, врзано за 
неподвижниот дел на возилото. 

Член 72 
Ноќе односно за време на намалена видливост 

запрежното возило мора на својата лева страна да 
има две светла, и тоа: на предната страна светло 
во бела боја а на задната страна светло во црвена 
боја. Овие светла мораат на возилото да бидат по-
ставени така што да се потполно видливи за дру-
гите учесници во сообраќајот. 

Белото светло од ставот 1 на овој член мора да 
биде видливо само за учесниците во сообраќајот 
што се наоѓаат пред запрежното возило, а црвеното 
светло — само за учесниците во сообраќајот што се 
наоѓаат зад запрежното возило. 

Наместо двете светла од ставот 1 на овој член 
запрежното возило на својата лева страна може да 
има само едно светло поставено така што за учес-
ниците во сообраќајот што се наоѓаат пред з а п р е ж -
ното возило да е видливо како бело светло а за 
учесниците во сообраќајот што се наоѓаат зад за-
прежното возило видливо како црвено светло. 

Светлата од ставот 1 на овој член мораат да 
бидат такви што ноќе при добра видливост да мо-
жат да се видат на оддалеченост од на јмалку 150 ш. 

Ч л е н 73 
Запрежните возила мораат да имаат два ката -

диоптера во црвена боја, симетрично поставени на 
задната страна од возилото така што ноќе при 
добра видливост да се видливи од оддалеченост од 
на јмалку 100 m кога се осветлени со големото свет-
ло на моторното возило. 

Долниот раб на рефлектирачката површина на 
катадиоптерот не смее да биде помалку од 0,3 m 
ниту повеќе од 0,7 m оддалечен од површината на 
патот. Ефикасната рефлектирачка површина на 
катадиоптерот мора да изнесува на јмалку 20 cm*. 

V. УРЕДИ НА ВЕЛОСИПЕДИ И НА ВЕЛОСИПЕДИ 
СО ПОМОШЕН МОТОР 

Член 74 
Велосипедите и велосипедите со помошен мотор 

мораат за секое тркало да имаат на јмалку по една 
кочница. Кочниците мораат да бидат независни, со 
тоа што кочницата на предното тркало мора да биде 
рачна. 

Член 75 
Велосипедите и велосипедите со помошен мотор 

мораат да имаат едно светло за осветлување на 
патот, прицврстено за предниот дел на возилото. 

Оддалеченоста на долниот раб на ефикасната 
површина на светлото од ставот 1 на овој член не 
смее да биде помала од 0,4 m а оддалеченоста на 
горниот раб поголема од 1,2 m — од површината на 
патот. 

Член 76 
Велосипедите и велосипедите со помошен мотор 

мораат на двете страни на секоја педала да имаат 
два катадиоптера во портокалова боја. 

На задниот дел на велосипедот и на велосипе-
дот со помошен мотор мора да биде вграден ката -
диоптер во црвена боја, чи ј долен раб не смее да 
биде оддалечен повеќе од 0,4 m од површината на 
патот. Ефикасната рефлектирачка површина на к а -
та диоптерот мора да понесува на јмалку 20 cm2. Ако 
овие возила имаат задно светло за означување, 
ефикасната рефлектирачка површина на катадиоп-
терот мора да изнесува на јмалку 8 cm2. 



Број 47 — Страна 951 

Член 77 
Велосипедите и велосипедите со помошен мотор 

мораат да имаат уред за давање на звучен сигнал. 

VI. ОПРЕМА НА ВОЗИЛО 

Член 78 
Сите моторни возила, освен патничките авто-

мобили и моторциклите, мораат да имаат апарат за 
гаснење пожар. 

Член 79 
Сите моторни возила, освен моторциклите, мо-

раат во сообраќајот на патот да имаат посебен знак 
за обележување на возилото запрено на коловоз-
никот на патот. 

По два знака од ставот 1 на овој член мора да 
има: 

1) товарно возило и автобус, ако влечат при*-
клучно возило; 

2) моторно возило што се наоѓа на крајот на 
колоната, ако моторните возила се движат во орга-
низирана колона. 

Знакот од ставот 1 на овој член има форма на 
рамностран триаголник, со рабови во црвена боја 
чија должина изнесува на јмалку 40 cm, а широ-
чина најмалку 5 cm. Рабовите на знакот мораат да 
бидат прев лечени со рефлектирачка материја во 
широчина од на јмалку 2 cm, или изработени така 
што да можат по целата должина да се осветлат со 
сопствен извор на светлина. Знакот мора да биде 
изработен од цврст материјал и на начин што му 
©возможува стабилно да стои во вертикална по-
ложба. 

Член 80 
Моторните возила, освен моторцмклите со за -

фатнина на моторот до 50 с с т , мораат да имаат 
опрема за давање прва помош (кутија на прва по-
мош за моторни возила), во согласност со југосло-
венскиот стандард. 

Член 81 
Моторните и приклучните возила чија најголе-

ма дозволена тежина преминува 5 t. мораат да 
имаат две клинести подметка 

Автобусите и тролеј бу сите од членот 48 став 2 
на овој правилник мораат на видно место да имаат 

поставен чекан за разбивање на стаклото во случај 
на опасност. 

Член 82 
Моторните и приклучните возила мораат на 

пристапно место да имаат метална плочичка на која 
од страна на производителот се втиснати податоци 
за возилото, и тоа: марка, тип, година на изработката 
тип и број на моторот, тип и број на рамката и те-
жината на празното возило. Товарните возила и 
автобусите мораат на плочичката, покрај наведе-
ните податоци, да имаат втиснати и податоци за 
најголемата дозволена тежина и за бројот на се-
диштата. Секоја измена на податоците за возилото 
извршена на плочичката, мора да биде пријавена 
и регистрирана к а ј органот на внатрешните ра -
боти надлежен за регистрацијата на моторните и 
приклучните возила. 

Ако возилото се испорачува некомплетно, врз 
металната плочника се втиснуваат оние податоци 
за возилото што се познати до моментот на испора-
ката. Другите податоци за возилото се втиснуваат 
на плочичката по комплетирањето на возилото. 

Член 83 
Ознаката на типот на возилото и бројот на рам-

ката мораат да бидат втиснати на самата рамка или 
на кој и да било дел на возилото кое не може да 
се симне. 

Ознаката на типот и бројот на моторот мораат 
да бидат втиснати на уочли©о место на куќичката 
на моторот. 

VII. ОДРЕДБИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАГАДУ-
ВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ 

Член 84 
Моторот на моторно возило треба да е така 

конструиран и така да се регулира и одржува што 
при работата на трајно оптоварен мотор да не про-
изведува согориви гасови потемни од бојата што е 
забележена со број 2 на Рингелмановата скала. 

По исклучок, моторот од ставот 1 на овој член 
може да испушта согорени гасови во потемна боја 
од бојата што е обележена со број 2 од Рингелма-
новата скала, и тоа само при работа на ладен мотор 
во траење од најмногу 3 минути. 

VIII. НОРМАТИВИ НА ТЕХНИЧКАТА ИСПРАВНОСТ НА УРЕДИТЕ НА ВОЗИЛАТА 
Член 85 

Нормативите на ефикасноста на системите за кочење на моторните и приклучните возила се: 
\ Максимална е ши на ак» тргањето (кр) Минимален моментен коефициент на кочењето (%) 
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Коефициентите на кочењето од оваа табела в а ж а т за соодветните вредности на силата на акти-
вирањето. 

Нормативите од табелата дадени во ставот 1 од 
овој член важат за возилата што се движат и тоа 
под следните услови: 

1) површината по која се движат да е рамна, 
сува и со современо коловозне перде; 

2) за време на движењето на возилото да не 
дува посилен ветер; 

3) температурата на дискот или надворешните 
површини на барабанот да не изнесува повеќе од 
100°С; 

4) брзината на почетокот на кочењето да изне-
сува на јмалку 50 km/час за патничките автомобили, 
на јмалку 40 km/час за другите моторни возила, а 
за оние моторни возила што не можат да ги по-
стигнат тие брзини — 80*Vo од нивната максимална 
брзина. 

Нормативите в а ж а т и кога испитувањето на 
моторното и приклучното возило се врши во место. 

Нормативите в а ж а т без оглед дали моторното 
или приклучното возило е оптоварено или не. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 13 ноември 1968 
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Член 86 
Паркирната кочница на моторното возило од-

носно на приклучното возило кога е тоа одвоено од 
влечното возило, мора да обезбеди неподвижност на 
возилото оптоварено до полната носивост на наклон 
од 16°/ft, а при тоа возилото да не е кочено на друг 
начин. 

Паркирната кочница на впрегнати возила мора 
да обезбеди неподвижност на целата група на на-
клон од 8%, а при тоа групата да не е кочена на 
друг начин. 

За да се обезбедат нормативите од ст, 1 и 2 на 
овој член силата со која се дејствува врз коман-
дата на паркирната кочница не смее да биде по-
голема од 40 кр за патничките автомобили и зем-
јоделските трактори, ниту поголема од 60 кр за 
другите моторни возила. . 

Член 87 
Светлосниот сноп на собореното светло за освет-

лување на патот не смее да биде подолг од 30 гп, 
а светлосниот сноп на големото светло за осветлу-
вање на патот не смее да биде покус од 100 ш и 
тоа при рамномерно оптоварено моторно возило на 
водорамна површина. 

Ако на моторното возило се поставени светла 
за магла, светлосниот сноп на тие светла не смее 
да биде подолг од 15 т . 

Член 88 
Уредот за давање звучни сигнали на моторното 

возило, мора да произведува звук со јачина на ј -
малку: 

1) на моторцикл без акумулатор — 80 dB (деци-
бела); 

2) на моторцикл со акумулатор — 87 dB; 
3) на други моторни возила — 92 dB. 
Велосипедите и велосипедите со помошен мотор 

мораат да имаат уред за давање звучен сигнал, к а -
ко што е ѕвонче, труба или сирена, чија јачина на 
звукот не смее да изнесува помалку од '70 dB. 

Уредот за давање звучни сигнали на возилата 
не смее да произведува звук со јачина над 105 dB. 

Член 89 
Највисоките граници на дозволената надвореш-

на бука што одделни видови возила смеат да ја 
произведуваат со работата на своите мотори се: 

1) за возила со две тркала, и тоа за: 
а) велосипеди со помошен мотор и моторцикли 

со зафатнина на моторот до 50 с с т — 78 dB (А); 
б) моторциклите со двотактен мотор со з а ф а т -

нина од 50 до 125 с с т — 82 dB (А), а моторциклите 
со зафатнина на моторот над 125 с с т — 84 dB (А); 

в) моторциклите со четиритактен мотор со за-
фатнина од 50 до 125 ссш — 82 dB (А), со зафатнина 
од 125 до 500 с с т — 84 dB (А), а со зафатнина над 
500 с с т — 86 dB (А); 

2) за моторни возила со три тркала со зафатни-
на на моторот над 50 с с т — 85 db (А); 

3) за моторни возила со четири и повеќе тркала 
и тоа за: 

а) патнички автомобили — 84 dB (А); 
б) товарни автомобили* и автобуси од најголема 

дозволена тежина до 3,5 t — 85 dB (А), од 3,5 до 
12 t и со' мотор со јачина до 200 КЅ — 89 dB (А), 
а со мотор со јачина над 200 К Ѕ — 92 dB (А). 

Границите на дозволената надворешна бука на 
возилата се утврдуваат на начинот предвиден во 
Препораката ISO-R-362 од Меѓународната органи-
зација за стандардизација. 

IX. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 90 
Одредбите на чл. 70, 80 и 82 од овој правилник 

ќе се применуваат почнувајќи од 1 мај 1969 година 
на возилата што се во сообраќај. 

Член 91 
Одредбите на членот 22 став 3, членот 32 став 

9, чл. 33 и 40 став 1, чл. 57, 60 и 76 став 1 и чл. 78, 
81, 84, 88 и 89 од овој правилник, како и одредбите 
на членот 43 од овој правилник што се однесуваат 
на тахографот, покажувачот на расположивиот при-
тисок на пневматскиот или хидрауличниот уред на 
работната кочница, светлосниот сигнал за контрола 
на положбата на вратите што не се во видното поле 
на возачот, уредот за сигнализација на недозволе-
ниот притисок на пневматикот на оние тркала што 
не се вудвоени на приклучните возила чија најго-
лема дозволена тежина преминува 5 t а брзината 
30 km/час ќе се применуваат од 31 декември 1969 го-
дина на моторните и приклучните возила што се 
во сообраќај. 

Член 92 
Одредбите на чл. 27 и 35 ст. 2, 3, 5, 6 и 7, чле -

нот. 54 став 1 и членот 64 од овој правилник ќе се 
применуваат почнувајќи од 31 декември 1969 година 
само на возилата што ќе се произведат и вклучат 
во сообраќајот по тој ден. 

Одредбите на членот 8 став 2, членот 10 ст. 5 
до 8, членот 13 ст. 2, 9. 10 и 11, членот 17 став 2, 
членот 23 став 3, членот 25 став 2, членот 30, чле-
нот 37 став 2 точка 3, чл. 39 и 40 ст, 4 и 5, членот 
46 став 3, членот 49 став 2 и чл. 50, 51, 52, 56, 59 и 
60 од овој правилник, како и одредбите на членот 
43 од овој правилник што се однесуваат на сината 
контролна ламба — ќе се применуваат почнувајќи 
од 31 декември 1970 година само на возилата што 
ќе се произведат и вклучат во сообраќај по тој ден. 

Одредбите на чл. 6 и 7 и членот 48 ст. 2 и 3 од 
овој правилник ќе се применуваат почнувајќи од 
31 декември 1971 година само на возилата што ќ е 
се произведат и вклучат во сообраќај по тој ден. 

Член 93 
Одредбите на членот 13 став 10 и членот 43 

точка 5 алинеја 5 од овој правилник не се примену-
ваат на моторните возила на Југословенската на-
родна армија. 

Член 94 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

П — бр. 3444-20/59 
28 октомври 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Сти јаниќ, е. р. 

530. 

Врз основа на членот 17 од Основниот закон за 
прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
1/67 и 30/68), сојузниот секретар за стопанство из -
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО 
МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ САМО 
СО ГАРАНТЕН ЛИСТ И НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА 
КОИ МОРААТ ДА БИДАТ ОБЕЗБЕДЕНИ СЕРВИС-
НО ОДРЖУВАЊЕ И ПОТРЕБНИ РЕЗЕРВНИ ДЕ-

ЛОВИ 

1. Производите што, во смисла на членот 15 
од Основниот закон за прометот на стоки, стопан-
ските организации можат да ги пуштаат во промет 
само ако се снабдени со гарантен лист се: 

I) акустични апарати и оптичко-?,кустгтчни апа -
рати (радио-приемпици, телевизиски приемници, 
магнетофони, д и к т а ф о н ^ магнетоскопи и др.); 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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2) електроапарати (бојлери, шпорети, радијато-
р и , пегли, греалки и др.); 

3) апарати односно уреди за ладење, за греење 
и за климатизација (фрижидери, нафтени и плин-
ски печки, термоакумулациони печки и др.); 

4) други електрични апарати (смукачки на прав, 
апарати за пеглање и стружење на паркет, апарати 
за перење, цедење и сушење на рубелина, апарати 
за перење садови, миксери, апарати за производ-
ство на сокови и дрзгги слични апарати за дома-
ќинство, како и апарати за бричење и стрижење, 
апарати за сушење коса, и др.); 

5) електрични акумулатори и стабилизатор^ 
6) машини за шиење и Машини за плетење; 
7) машини за пишување, машини за сметање и 

апарати за копирање; 
8) телефонски апарати; 
9) патнички и товарни автомобили, комби авто-

мобили, автомобилски приколки, земјоделски трак-
тори и нивни приколки, моторцикли, мопеди, ску-
тери и велосипеди; 

10) машини и уреди за потребите на земјодел-
ството (комбајни, вршалки, триери и елеватори, са-
моодни и приклучни машини за ѓубрење, садење, 
прашење, косење и берење на плодови, и др.); 

11) гуми за сите возила и за земјоделски ма-
шини; 

12) фотографски апарати, апарати за зголему-
вање на фотографии и светломери; 

13) кино и фого-камери; 
14) медицински и слични апарати (апарати за 

подобрување на слухот, апарати за масажа и др.); 
15) часовници чија продавна цена е над 50 ди-

нари; 
16) спортски моторни чамци и мотори за чамци; 
17) спортско и ловечко оружје ; 
18) музички инструменти чија продавна цена 

е над 100 динари; 
19) собни мебел. 
2. Времето на траењето на гарантниот рок за 

производите од точката 1 на оваа наредба го опре-
делува стопанската организација што го издава га-
рантниот лист, ако со посебен пропис за одделни 
производи не е определен .гарантниот рок. 

3. За производите од точката 1 на оваа наредба 
освен за собниот мебел и гумите, стопанската ор-
ганизација мора за времето на траењето на гарант-
ниот рок да обезбеди сервисно одржување и по-
требни резервни делови. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за опреде-
лување на посебните услови под кои можат да се 
пуштаат во промет одделни индустриски произ-
води („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/62). 

5. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на објавувањето во „ С л у ж -
бен лист на СФРЈ" . 

Бр. 15-15361/1 
28 октомври 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

др Боривоје Јелиќ, е. р. 

531. 

Врз основа на членот 165 точка 2 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ" , бр. 31/64, 28/66, 
1/67, 54/67 и 30/68), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА Н У П А Т С Т В О Т О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПРИ-
ХОДИТЕ И ЗА НИВНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО 
БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА 

1. Во Упатството за начинот на искажувањето 
на приходите и за нивното распоредување во бу-
џетот на општествено-политичката заедница („Слу-
жбен лист на СФРЈ" , бр. 49/67) во точката 7. зо 
шемата на приходите во билансот на буџетот по 
формата на приходи: „17. Придонес од превознич-
ката дејност на странски превозници" се додава но-
ва форма на приходи: „18. Придонес на средствата за 
заедничка потрошувачка", а по формата на при-
ходи: „28. Данок на добивка на странски лица што 
вложуваат средства во домашни стопански организа-
ции заради заедничко работење" се додава нова 
форма на приходи: „29. Данок на товарни друмски 
моторни и приклучни возила и комби возила". 

2. Во точката 18. во шемата на општиот распоред 
на приходите во билансот на буџетот, во основ-
ната намена: „01. Дејност на образованието и вос-
питувањето" распоредните групи се менуваат и 
гласат: 
„01-1 01-1-1 Средства распоредени во процент од 

сите или од одделни приходи (освен 
за заедниците на образованието) 

01-1-3 Средства распоредени во процент од 
сите или од одделни приходи на за -
едниците на образованието 

01-2 01-2-1 Средства распоредени во определен 
износ (освен за инвестиции и за з а -
едниците на образованието) 

01-2-3 Средства распоредени во определен 
износ на заедниците на образованието 
Вкупно основната намена 01." 

Во основната намена: „04. Социјални грижи" 
зборовите: „(Расчленување како к а ј основната на-
мена 02)" се менуваат и гласат: 
„04-1 04-1-1 Средства распоредени во процент од 

сите или од одделни приходи (освен 
на фондот за непосредна детска за -

. штита) 
04-1-3 Средства распоредени во процент од 

сите или од одделни приходи на ф о н -
дот за непосредна детска заштита 

04-2 04-2-1 Средства распоредени во определен 
износ за редовната дејност 

04-2-2 Средства распоредени во определен 
износ за посебни намени (освен за ин-
вестициите) 

04-2-3 Средства распоредени во определен 
износ на фондот за непосредна дет- • 
ска заштита 
Вкупно основната намена 04." 

3. Во точката 22 во одредбата под 1 во ставот 
2 во алинејата прва ставот 1 се менува и гласи: 
„— во основната намена: .,01. Дејност образование 
и воспитување" се искажуваат средствата што оп-
штествено-политичката заедница ги обезбедува од 
приходот на буџетот на заедниците на образование-
то и на другите установи од областа на образо-
ванието и воспитувањето како дополнителни сред-
ства за образование и воспитување. 

Во распоредните подгрупи 01-1-3 и 01-2-3 се 
искажуваат средствата што општествено-политич-
ката заедница им ги отстапува на заедниците на 
образованието како дополнителни средства за обра-
зование и воспитување во смисла на членот 2 став 
3 од Општиот закон за финансиските средства за 
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образование и воспитување, во процент од сите 
или од одделни приходи на буџетот, односно сред-
ствата што општествено-политичката заедница им 
ги отстапува на заедниците на образованието во 
определен износ.". 

4. Во точката 23 став 3 во одредбата под 3 на 
крајот точката и запирката се заменуваат со точка 
и по тоа се додава нов став 2, кој гласи: 

„Во распоредните подгрупи 04-1-3 и 04-2-3 се ис-
кажуваат средствата што општествено-политичката 
заедница му ги отстапува на фондот за непосредна 
детска заштита како дополнителни средства во 
смисла на членот 4 од Општиот закон за финан-
сирање на определени форми на општествена з а ш -
тита на децата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67 
и 54/67), во процент од сите или од одделни приходи 
на буџетот, односно средствата што општествено-по-
литичката заедница му ги отстапува на фондот за 
непосредна детска заштита во определен износ.". 

5. Во точката 27 во шемата на посебниот дел 
на буџетот, во основната намена: „01 — Дејност обра-
зование и воспитување", во колоната 2, к л а с и ф и -
кациониот број на распоредната група: „01-2" на 
двете места се заменува со класификациониот број 
на распоредната подгрупа: „01-2-1". 

6. Во точката 28 во образецот, во називот на ко-
лоната 6, броевите:' „(3 + 4)" се заменуваат со бро-
евите: „(4 +• 5)". 

Во ставот 3 во алинејата трета бројот: „5" се за-
менува со бројот „3". 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 5-7934/1 
1 ноехМври 1968 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за нор-
мите на квалитетот и другите услови за пуштање 
на шумски саден материјал во промет, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ" , бр. 45/68, се поткраднаа 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НОРМИТЕ НА КВАЛИТЕ-
ТОТ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ НА 

ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ПРОМЕТ 
Во образецот бр. 1, на крајот, наместо зборовите: 

„Одговорно лице во стопанската организација," тре-
ба да стои: „Одговорно лице во работната органи-
зација,". 

Во образецот бр. 2 на крајот пред зборовите: 
„Назив и седиште на испраќачот" и пред зборовите: 
„Назив и седиште на примателот" треба да се бри-
шат броевите: „11." и „12.". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Б е л -
град, 1 ноември 1968 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за нор-
мите на квалитетот и другите услови за пуштање 
во промет на шумско семе и за единствената ме-
тода за вршење анализа на шумско семе, објавен 
бо „Службен лист на СФРЈ", бр. 45/68, се п о т п а д -
наа долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НОРМИТЕ НА КВАЛИ-
ТЕТОТ И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА П У Ш Т А Њ Е ВО 
ПРОМЕТ НА ШУМСКО СЕМЕ И ЗА ЕДИНСТВЕ-
НАТА МЕТОДА ЗА В Р Ш Е Њ Е АНАЛИЗА НА ШУМ-

СКО СЕМЕ 
Во Декларацијата за квалитетот на шумското 

семе со фактурата , во точката 1 во вториот ред 

наместо зборот: „установа" треба да стои зборот: 
„установа1)". 

Во точката 10 вториот и третиот ред треба да 
гласат и тоа: 

во левата колона: „Чисто семе 
а во десната колона: „Виталитет на ембрио-

ните (по методата ) 
Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Б е л -

град, 1 ноември 1968 година. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА 

I 
Се назначува 
др Здравко Печар, извонреден и ополномоштеи 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Мали, и за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Брегот на Слоновата Коска со седиште во 
Бамако. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

I I I 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

V 

У. бр. 165 
30 октомври 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 88 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службени лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН 
ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТА-

ТИСТИКА 

Гуро Алфиревиќ, советник на секретарот за 
внатрешни работи, се назначува за помошник гене-
рален директор на Сојузниот завод за статистика. 

Б. бр. 78 
28 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шииљак, е. р. 
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Врз основа на членот 3 од Законот за ос-
новање Комисија за контрола на службите на др-
жавната безбедност („Службен лист на СФРЈ", бр. 
40/68), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА КОНТРОЛА НАД РАБО-
ТАТА НА СЛУЖБАТА НА ДРЖАВНАТА БЕЗ-
БЕДНОСТ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-

ВАТА 

За претседател и членови на Комисијата за 
контрола над работата на Службата на државната 
безбедност во сојузните органи на управата, се и -
менуваат: 
за претседател: 

Марко Булц, член на Сојузниот извршен совет; 
за членови: 

1) Ристо Антуновић потпретседател на Собра-
нието на СР Србија; 

2) Борис Бакрач, член на Извршниот комитет 
на ЦК на СК на Хрватска; 

3) Тодо К у р т о в и ћ потпретседател на Изврш-
ниот совет на СР Босна и Херцеговина; 

4) Којб Широка, член на Извршниот комитет 
вс. Ц К на СК на Србија; 

5) Борко Т е м е л о в с к и , член на Советот на ф е -
дерацијата; 

6) Милан Вукасовић претседател на Комисијата 
за политичко-организационата изградба на синди-
катите во Советот на синдикатите на Југославија . 

В. бр. 80 
23 октомври 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ШРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воените единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Р е -
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот полковник: Арбутина Ђуре Мирко; 
полковникот на правна служба: Обучина -Вла-

димира Ђорђе; 
пешадискиот потполковник: Влаховиќ Вукоте 

Вук; 
пешадискиот мајор: Вељковић Јована Драгутин; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

пешадискиот потполковник: Селен Јожета Јоже ; 
мајорот на градежната служба: Б јелић Брани-

слава Драган; 
пешадиските мајори: Божовић Вука Љубо, Гр-

гић Јохана Велимир, Марјанац Максима Слободан, 
Миловић Марка Владо, Мутавџић Ивана Милорад; 

пешадискиот капетан I класа : Хвала Штефана 
Мирко; 

капетаните I класа за врска: Јурин Николе Куз -
ма, и Комазец Лазе Лазо; 

ветеринарскиот капетан I класа: Ковачевић 
Ђурђа Драго; 

пешадискиот капетан I класа: Миљковић Илије 
Милош; 

капетанот I класа за врска: Омладић Антона 
Франц; 

пешадискиот капетан I класа: Томић Јове Во-
јин и Трутанић Вицка Иван; 

ветеринарскиот капетан I класа: Војиновић Лу-
ке Никола; 

пешадискиот капетан I класа: Вуковић Миле 
Ђуро; 

пешадиските капетани: Миљковић Филипа Ве-
либор и Стојаковић Раде Томислав; 

поручниците на боен брод: Вла јић Мије Вла-
димир и Милачић Марка Ђоко; 

воениот службеник IV класа на финансиска 
служба: Сотошек Франца Раде; 

пешадиските заставници: Бандељ Ј о ж е ф а 
Франц, Павловић Данила Душан, Тенце Атилија 
Антон; 

за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварување 
на поставените задачи во единиците со кои рако-
водат, како и за создавање услови за постигање 
исклучително добри успеси во своите единици и 
установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Агбаба Милана Ђуро, 
Филиповски Израела Миле, Галовић Дмитра Мане, 
Глумпак Филипа Стево, Миљковић Раде Јоцо, Пле-
ћ а ш Душана Душан, П о п а д и ћ Пере Бранко, Шпи-
рић Вида Марко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадискиот полковник: Берце Ј о ж е ф а Јоже ; 
пешадискиот потполковник: Добрковић Јове Љ у -

бомир; 
техничкиот потполковник: Калуђеровић Рада 

Душан; 
потполковник на сообраќајна служба: Ковачић 

Томе Глишо; 
пешадиските потполковници: Лакташ Томе Сте-

во, Марјановић Јована Драго, Марковић Тривуна 
Стево, Медић Дмитра Мирко, Обрадовић Цвета Ве-
лизар, Пуљанић Драгутина Драгутин, Штукељ 
Славка Иван, Вукасовић Ј е ф т е Стојан; 

пешадиските мајори: Гиговић Витомира Јовица 
и Радановић Новака Војислав; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

мајорот на градежна служба: Дудаш Јанка 
Или ја ; 

пешадиските капетани I класа: Блашковић Мир-
ка Стеван, Бојанић Саве Љубомир, Јоковић Обрена 
Жарко , Љубичић Маријана Маријан, Рапа јић Илије 
Будимир, Ристовић Радосава Радомир; 

капетанот I класа на финансиска служба: Ву-
ковић Владимира Радоман; 

санитетскиот капетан: Никодиновић Миломира 
Боривоје; 
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капетанот на административна служба: Радл-
сављесић Милинка Милован; 

санитетскиот капетан: Ристић Милана Б о ж а ; 
тштендаптеките поручници: Ђорђевић Лазара 

Предраг, Јунаковић Илије Милорад, Куновски Крсте 
Боислав; 

поручникот на сообраќајна служба: Новаковић 
Мате Фрањо; 

пешадискиот поручник: Сотировски Јончо Ме-
тодие; 

инженерискиот потпоручник: Ивковић Саве 
Живко ; 

потпоручникот за врска: Јанићијевић Јанићија 
-Томислав; 

пешадискиот потпоручник: Капор Лазара Бсфо; 
потпоручникот на административна служба: 

Мирковић Радосава Крсто; 
пешадискиот потпоручник: Недић Радојице Во-

, јнелав; 
потпоручник от на административна служба: 

Шофранац Б л а ж е Ђорђе; 
поморскиот потпоручник: Васић Бошка Мило-

рад; 
воениот службеник V класа на административна 

служба: Ђуровић Марка Живко, Марић Светозара 
Петар; 

воениот службеник VIII класа на администра-
тивна служба: Босанац Стојана Никола; 

ветеринарниот заставник: Богдановић Вука-
шина Милош; 

заставниците на административна служба: Б о ј -
ковић Јована Милош, Чалдовић Миладина Милош, 
Ћурчић Страхиње Љубиша, Дубајић Радована Све-
толик; 

пешадискиот заставник: Дундовић Ружице 
Мијо; 

поморскиот заставник: Финк Ј о ж е ф а Маријан; 
техничкиот заставник: Гаговић Милоша Анто-

није; 
. пешадиските заставници: Гостиљац Величка 

Милија, Керић Стојана Илија, Манчић Ђорђа Че-
домир; 

заставникот на финансиска служба: Павковић 
Борисава Војислав; 

заставникот на административна служба: Рис-
товски Билбил Видое; 

ветеринарните заставници: Савић Спасоја Р а -
домир, Савић Вукадина Трифун; 

пешадиските заставници: Симиџиевски Митра 
Никола и Славковић Илије Владимир; 

заставниците на административна служба: Ста- , 
нојевић Јована Драган, Васић Тодора Раде; 

иитендантскнот заставник: Вештан Па је Ан-
дрија; 

пешадискиот заставник: Златановић Милана 
• Видосав; 

пешадиските постари водници I класа: Аџић 
Раденка Радисав и Б и ж и ћ Вује Мирко; 

постариот водник I класа на административна 
служба: Гајић Миодрага Владета; 

пешадискиот постар водник I класа: Дишић 
Александра Бранко; 

постариот водник I класа за врска: Ерић Ж и в о -
јина Милан; 

пешадиските постари водници I класа: Гузељ 
Матевша Матеј и Китановски Трпе Благое; 

интендаптскиот постар водник I класа: Коцић 
Ђорђа Борко; 

ветеринарниот постар водник I класа: Кошир 
Франца Франц; 

постариот водник I класа на административна 
служба: Левачић Петра Стјепан; 

санитетскиот постар водник I класа: Милић Ми-
лорада Раде; 

ветеринарниот постар водник I класа: Петровић 
Славка Јосип; 

постарите водници I класа на административна 
служба: Радоњић Јована Славко и Штимац 'Ст јепа-
на Стјепан; 

пешадискиот постар водник I класа: Томић Ва-
силија Васо; 

морнаричко-техничкиот постар водник: Антић 
Анте Владо; 

постариот водник за врска: Богдаиовски Јокси-
ма Стојан; 

санитетскиот постар водник: Бркић Милије 
Леко; 

пешадискиот постар водник: Дедић Милисава 
Богољуб; 

пешадискиот постар водник: Хаџић Ибрахима 
Смајил; 

постариот водник на административна служба: 
Кличковић .Милана Милош; 

пешадиските постари водници: Кузмановски 
Боге Зоре, Марковић Вељка Ђорђе, Север Николе 
Иван, Тасевски Јована Милан, Тасевски Јордана 
Златко; 

пешадискиот водник I класа: Биочашш Милу-
тина Лука; 
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528. Одлука^ за примена иа ослободувањето 
од плаќање царина за стоки што се уве-
зуваат поради отстранување на последи-
ците од земјотресот што го снајде ј у ж -
ниот дел на територијата на Социјали-
стичка Република Црна Гора — — — 941 

529. Правилник за уредите и опремата за 
возилата што сообраќаат на патиштата 
и за техничките услови за определени 
уреди на тие возила — — — — — 941 

530. Наредба за определување на производите 
што можат да се пуштаат во промет са-
мо со гарантен лист и на производите за 
кои мораат да бидат обезбедени сервисне 
одржување и потребни резервни делови 952 

531. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за начинот на искажувањето 
на приходите и за нивното распоредување 
во буџетот на општествено-политичката 
заедница — — — — — — — — 953 

Исправка на Правилникот за нормите на 
квалитетот и другите услови за пуштање 
на шумски саден материјал во промет 954 

Исправка на Правилникот за нормите на ква -
литетот и другите услови за пуштање во 
промет на шумско семе и за единствена-
та метода за вршење анализа на шумско 
семе — — — — — — — — — — 954 
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