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326. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРА-
НИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО И ДВИЖЕЊЕТО 
НА ПАТНИЧКИТЕ И ДРУГИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Се прогласува Законот за ограничување на ко-
ристењето и движењето на патничките и други мо-
торни возила, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на 'седницата на Сојузниот собор од 25 април 1979 
година. 

Е. п. бр. 772 
25 април 1979 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Драгослав Марковиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО И 
ДВИЖЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ И ДРУГИ МО-

ТОРНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Заради штедење на течни горива во патниот 

сообраќај, со овој закон привремено се забранува 
користењето на патничките автомобили и мотоцик-
лите во определени денови, отворањето на нови 
автобуски линии на подолги релации и се ограни-
чува должината на релациите на кои можат да 
се користат определени товарни моторни возила и 
автобуси. 

Член 2 
Патничките автомобили и мотоциклите не мо-

жат да се користат во деновите што ќе ги определи 
Сојузниот извршен совет. 

Со прописот на Сојузниот извршен совет од 
став 1 на овој член не може да се ограничи кори-
стењето на патнички автомобил и мотоцикл по-
долго од седум дена во еден месец. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесу-
ва на користењето на патнички автомобили и мото-
цикли во деновите на празниците на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, и на ре-
публичките односно покраинските празници. 

Член 3 
Одредбите на член 2 од овој закон не се одне-

суваат на: патничките автомобили и мотоциклите 
на странски туристи, патничките автомобили и мо-
тоцикл ите што имаат странски регистарски табли-
ци, патничките автомобили и мотоциклите што 
имаат регистарски таблици на дипломатски и кон-
зуларни претставништва и на мисии на странски 
држави и на претставништва на меѓународни орга-
низации и на нивниот персонал во Социјалистичка 
Федеративна Република ^ Југославија, на стран-
ските трговски, сообраќајни, културни и други 
претставништва, на странските дописништва и на 
странци - странски дописници односно на постоја-
ни службеници на странските дописништва; пат-
ничките такси-автомобили, геп1-а-саг патнички ав-
томобили, посебно обележените службени возила 
за медицински интервенции, посебно обележените 
возила за вршење служби на инспекција, возилата 
на службата за помош и информации на авто-мото 
сојузот, возилата приспособени за возење на инва-
лиди, патничките ^автомобили и мотоциклите што 
имаат регистарска таблица на Југословенската на-
родна армија, патничките автомобили и мотоцикли-
те на органите за внатрешни работи и другите пат-
нички возила со право на првенство на минување, 
како и на другите возила на органите и организа--
циите што се користат за службени цели и за 
потребите на вршење одделни услуги што ќе ги 
определи Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Се забранува движењето на товарни моторни 

возила на општествените правни лица на релации 
подолги од 200 кш од седиштето на општественото 
правно лице односно од седиштето на неговата ра-
ботна единица или работилиште, ако превозот се 
врши за сопствени потреби. 

Забраната од став 1 на овој член не се однесу-
ва на товарни моторни возила кога вршат превоз 
на лесно расипливи стоки и на определени специ-
јални возила, како и кога вршат други превози 
што ќе ги определи Сојузниот извршен совет а не 
можат да се вршат на друг начин. 

Член 5 
Се забранува движењето на товарните мотор-

ни возила во сопственост на граѓани и на граѓан-
ски правни лица на релации подолги од 200 к т од 
местото на живеалиштето на граѓаните односно од 
седиштето на граѓанското правно лице односно од 
местото во кое е регистрирано возилото, или од ме-
стото во кое се користи возилото врз основа на 
договор во писмена форма. 

Член 6 
Се забранува отворањето на нови автобуски ли-

нии во меѓународниот сообраќај, Како и отворањето 
на нови автобуски линии во внатрешниот сообра-
ќај на релации подолги од 200 км. 
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Член 7 
Се забранува движењето на автобусите на оп-

штествените правни лица, во превозот за сопстве-
ни потреби, на релации подолги од 100 кш. 

Одредбата од став 1 на овој член не се одне-
сува на движењето на автобусите во деновите 
на празниците на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, и на републичките односно 
покраинските празници на автобусите кога вршат 
превоз на организиран годишен одмор, како и пре-
воз на професионална рехабилитација и други пре-
вози што ќе ги определи Сојузниот извршен совет, 

Член 8 
Со парична казна од 30.000 динари до 500.000 

динари ќе се казни за стопански престап органи-
зација на здружен труд ако отвори нова автобуска 
линија спротивно на одредбата од член 6 на овој 
закон. 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 

. на здружен труд со парична казна од 5.000 до 30.000 
дин ари. 

Член 9 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд или друго општествено правно лице ако кори-

сти возило спротивно на прописот донесен врз ос-
нова на член 2 од овој закон односно спротивно на 
одредбите од член 4 или 7 од овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго општествено правно лице со па-
рична казна од 100 до 600 динари, 

Член 10 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок возачот на товарно моторно 
возило кое е во сопственост на граѓани или на гра-
ѓански правни лица ако тоа возило го користи на 
релации подолги од 200 км (член 5). 

Член 11 
Со парична казна од 500 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок поединец, ако патнич-
ки автомобил или мотоцикл користи спротивно на 
одредбите од член 2 на овој закон. 

Член 12 
Претседателот на Сојузниот комитет за сообра-

ќај и врски ќе донесе поблиски прописи за приме-
на на одредбите од член 4 став 2 и член 5 на овој 
закон. 

Член 13 
Заради остварување на целите од член 1 на 

овој закон, Сојузниот извршен совет може, по пот-
реба, да донесе пропис со кој ограничувањата ут-
врдени со овој закон се однесуваат и на определени 
средства за превоз на моторен погон во поморскиот, 
езерскиот и речниот сообраќај. 

Член 14 
Сојузниот извршен совет е должен, најдоцна во 

рок од в месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон, да поднесе до Собранието на СФРЈ 
извештај за дејството и за остварените резултати 
од примената на овој закон. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила на 3 мај 1979 го-

дина. 

327. 

Врз основа на член 2 став 1 и член 3 од Законот 
за ограничување на користењето и движењето на 
патничките и други моторни возила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/79) и член 39 став 3 на Законот за 
основите на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д В А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ДВИ-
ЖЕЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ 

АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛИТЕ 

Член 1 
Се ограничува брзината на движењето на пат-

ничките автомобили и мотоциклите, и тоа: 
1) на 120 km/h — на автопатишта; 
2) на 100 km/h — на патишта резервирани за 

сообраќај на моторни возила; 
3) на 80 km/h — на други патишта. 

Член 2 
Патничките автомобили и мотоциклите не можат 

да се користат во следните денови, и тоа: 
1) во вторник — чиј број на регистарската таб-

лица се завршува со цифрата: 0, 2, 4, 6 или 8; 
2) во четврток — чиј број на регистарската таб-

лица се завршува со цифрата: 1, 3, 5, 7 или 9; 
3) првата сабота и редела во месецот — чиј број" 

на регистарската таблица се завршува со цифрата 
0, 2, 4, в или 8; 

4) третата. сабота и недела во месецот — чиј број 
на регистарската таблица се завршува со цифрата 
1, 3, 5, 7 или 9. 

Член 3 
Одредбите од член 2 на оваа уредба, освен на 

патничките автомобили и мотоциклите изземени со 
член 3 на Законот за ограничување на користењето 
и движењето на патничките и други моторни во-
зила, не се однесуваат ниту на: 

1) патничките автомобили на: инвалидите на 
кои им е признаено правото на придружник, за итни 
комунални интервенции, царинската служба кога 
таа врши службени дејствија, правосудните ис-
тражни органи кога тие органи вршат службени 
дејствија, органите на општеетвено-политичклте 
заедници чии броеви на регистарската таблица за-
почнуваат со бројот нула, ПТТ служба со кои се 
врши собирање и разнесување на поштенски и те-
леграфски пратки и за отстранување оштетени во-
зила; 

2) посебно обележените возила наменети за пре-
воз на деца и на репортажните возила на радио-
-телевизијата. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила на 3 мај 1979 го-

дина. 

Е п. бр. 410 
25 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с.р. 
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328. 

Врз основа на член 4 став 2 на Законот за ог-
раничување на користењето и движењето на пат-
ничките и други моторни возила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/79), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ЗАБРАНАТА НА ДВИЖЕЊЕ 
НА ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
РЕЛАЦИИ И ПРЕВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДО-

ВИ ЛЕСНО РАСИПЛИВИ СТОКИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат видовите на то-

варните и специјалните возила на општествените 
правни лица, кои се изземаат од забраната на дви-
жење на релациите подолги од 200 км од седиште-
то на тие лица односно од седиштето на нивните 
работни единици или работилница, ако превозот се 
врши за сопствени потреби, како и видовите на 
лесно расипливи стоки на чиј превоз не се однесу-
ва забраната предвидена во член 4 став 2 на Зако-
нот за ограничување на користењето и движењето 
на патничките и други моторни возила. 

Член 2 
Како лесно расипливи стоки, во смисла на оваа 

уредба, се подразбираат, и тоа: 
1) свежо овошје и зеленчук; 
2) млеко и млечни производи; 
3) свежо месо и свежи месни производи; 
4) свежа риба и рибја млаѓ; , 
5) хлеб, печиво и слаткарски производи; 
6) живи животни. 

Член 3 
Како специјални возила, во смисла на оваа 

уредба, се сметаат, и тоа: 
- 1) силоси за превоз на цемент во растурена 

состојба; 
2) авто-дигалки; 
3) авто-цистерни за превоз на гориво; 
4) возила за превоз на опасни материи; 
5) Фургони за превоз на мебел и конфекција; 
6) фургони за превоз на пари^ поштенски мар-

ки и вредносници; 
7) возила со кои се вршат вонгабаритни пре-

вози. 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила на 3 мај 1979 го-
дина. 

Е. п. бр. 417 , 
25 април 1979 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Бранислав Икониќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстување-
то на соработката и пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Кралството Шведска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Axel Charles-Emil Lewenhaupt, амбасадор на 
Кралството Шведска во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. 

Бр. 99 
21 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликува: 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Кралството Белгија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Philippe de Liedekerke, амбасадор на Кралство-
то Белгија во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Бр. 100 
21 септември 1578 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и 
Кралството Белгија 
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СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ 
СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Nikolai Paul. 

Бр. 101 
21 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— по повод на триесет и петгодишнината на 
формирањето, а за особени заслуги стекнати во бор-
бата против непријателот во текот на Народноосло-
бодителната војна 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

2. Загорски партизански одред Хрватске. 

Бр. 104 
27 септември 1978 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социј а листичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

John Е М. Reardon, градоначалник на Канзас 
Сити; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Charles Sugar, шеф на Уредот за откуп на нед-
вижности за јавни потреби на Канзас Сити; 

Loren L. Taylor, адвокат од Канзас Сити; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Joseph Рeresic, шеф на Уредот за поплаки за 
нечовечно однесување на општина Канзас Сити. 

Бр. 105 
27 септември 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

— за заслуги во разбивањето и зацврстувањето 
на соработката и пијателските односи помеѓу Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Исламска Република Пакистан 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Aflab Ahmad Khana, извонреден и ополномош-
тен амбасадор на Исламска Република Пакистан во 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 107 
5 октомври 1978 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито. с р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

326. Закон за ограничување на користењето 
и движењето на патничките и други мо-
торни возила — - — — — — — 621 

327. Уредба за ограничување на брзината на 
движењето и користењето на патничките 
автомобили и мотоцикли^ - — - — 622 

328. Уредба за изземање од забраната на дви-
жење на товарни моторни возила на опш-
тествените правни лица на определени 
релации и превози на определени видови 
лесно расипливи стоки — -- - - — 623 

Одликувања - - ' - ' - - - - — 623 


