
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки и 
македонски јазик. — Огласи според 
тарифата — Жиро-сметка кај Служба-
та на општественото книговодство за 
претплата, посебни изданија и огласи 

608-3-291-2 

Четврток, 5 февруари 1970 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XXVI 

25. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ РЕГРЕС НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ НА 

ИМЕ РАЗЛИКА ВО КАМАТНАТА СТОПА 

Се прогласува Законот за одобрување регрес на 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи на име разлика во каматната стопа, што 
го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Со-
борот на народите од 29 јануари 1970 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 27 јануари 1970 
година. 

ПР бр. 874 
30 јануари 1970 година 

Белград 

Го заменува 
Претседателот на 

Републиката 
претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

Потпредседател на 
Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ РЕГРЕС НА СОЈУЗНАТА ДИ-
РЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-
ИЗВОДИ НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО КАМАТНАТА 

СТОПА 

Член 1 
На Сојузната дирекција за резерви на прехран-

бени производи и се одобрува регрес во височина на 
разликата помеѓу каматата по стопа од 3% и кама-
тата по стопа од 7°/о што им ја засметуваат делов-
ните банки на житарско-мелничките претпријатија 
и на други организации на кредитите за обртни 
средства за откупување на пченица од домашно 
производство во 1969 и 1970 година. 

Член 2 
Регресот од членот 1 на овој закон се исплатува 

од средствата на сојузниот буџет за 1970 година, 
врз основа на прописите што ги донесува Сојузниот 
извршен совет-. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

26. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со 
членот 32 став 2 од Основниот закон за општестве-
ните стоковни резерви, Сојузната скупштина, на 
седницата на Соборот на народите од 29 јануари 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
27 јануари 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1970 ГОДИНА 

Се одобрува финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи за 
1970 година, што го донесе Советот на Сојузната 
дирекција за резерви на индустриски производи, на 
седницата од 4 декември 1969 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 160 
30 јануари 1970 година 

Белград 

Потпредседател на 
Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, е. р. 

Претседател 
Претседател на Соборот на 

на Стопанскиот собор, народите, 
д-р Васил Гривчев, е. р. Мика Шпиљак, е. р. 

27. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со 
членот 32 став 2 од Основниот закон за општестве-
ните стоковни резерви, Сојузната скупштина, на 
седш1цата на Соборот на народите од 29 јануари 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор 
од 27 јануари 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1968 ГОДИНА 

Се одобрува завршната сметка на Сојузната ди-
рекција за резерви на прехранбени производи за 
1968 година, што ја донесе Советот на Сојузната 

Цена на овој број е 4,00 динари. — 
Аконтација на претплата за 1970 годи-
на изнесува 130 динари — Редакција: 
Улица Јована Ристика бр I. Пошт. 
фах. 226. — Телефони: централа 50-931, 
50-932 50-933 и 50-934. Служба за прет-
плата 51-732; Продавца служба 51-671 
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дирекција за резерви на прехранбени производи, 
на седницата од 24 јуни 1969 година. 

Сојузна скупштина 

АС бр. 139 
30 јануари 1870 година 

Белград 

Потпредседател на 
Сојузната скупштина, 
Маријан Брецељ, с. р. 

Претседател 
Претседател на Соборот на 

на Стопанскиот собор, народите, 
д-р Васил Гривчев, е. p. Мика Шпиљак, е. р. 

28. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, во врска со 
членот 32 став 2 од Основниот закон за општестве-
ните стоковни резерви, Сојузната скупштина, на сед-
ницата на Соборот на наводите од 29 јануари 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 
јануари 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТТОЧУВАЊЕ НА ФИНАНСИ СВОДОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНАТА TfTfPFTCЈН*IА ИА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1970 ГОДИНА 

Се одобрува Финансискиот план на Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи за 
1970 година, што го донесе Советот рта Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи, 
на седницата од 28 ноември 1963 година. 

Сојузна скупштина 

АС бл 159 
30 ј а н у р а 1О70 година 

Белград 

Потпредседател на 
Гојузчатр скупштина, 

Маријан Брецељ, е. р. 

Претседател 
Претседател на Соборот на 

на Стопанскиот собор, народите, 
д-р Васил Гривчев, е р. Мика Шпиљак, е. р. 

29. 

Воз осногч на членот 74 став 2 од Законот ^а 
напотггтпта одбрана („Службен лист нт СФРЈ", бр. 
8/69), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА О П Р ^ т г р и у Р А ^ Н \ OKiFKTffTE ТТРТ4 Чт** \ 
I ^ R P * ТИЗ Д В / Г О Р Д ТГ \ c v I F ^ ^ P M I F П Р ^ Г П О Г О -
БУВАЊЕ КОН п о т р т е ? ^ * ; ц д НАРОДНАТА 

ОДБРАНА 

1, Инвестициони објекти од значење за народ-
ната одбрана ПРИ чија изградба или реконструкција, 
по барање на Државниот секретаријат за народна 
одбрана, мора да се изврши приспособување кон 
потребите на народната одбрана се: 

1) во областа на сообраќајот: 
а) автопатишта и сите категорисани патишта; 
б) железнички пруги за јавен сообраќај и 

метроа; 
в) аеродроми; 

г) вештачки пловни патишта, луки, пристани-
шта и пристани на длабочини поголеми од 2 ш; 

2) во областа на телекомуникациите и врските: 
а) меѓумесен телекомуникациони постојани ж и -

чени линии (воздушни и капелски) и безжични те-
лекомуникациони уреди; 

б) навигациони системи во поморскиот, речниот 
и воздушниот сообраќај; 

в) згради и делови од згради наменети за теле-
комуникациите и врските; 

3) во областа на енергетиката: 
а) хидроелектрани и термоелектрани, вклучени 

во енергетскиот систем; 
б) далноводи, трансформаторски станици и ра-

склопна! постројки во системот на далноводите од 
35 KV и повеќе; 

в) топлани капацитет 20 милиони килокалории 
и поголем; 

4) во областа на водостопанството: 
а) брани над 5 m височина и брани за акумула-

ции од 30.000 кубни метри вода и повеќе; 
б) регионални водоводни, мелиорациони и регу-

лациони системи и мелиорации и регулации во за-
фатот на населби или комуникации од одредбите 
под а) и б) под 1 на оваа точка; 

в) водовод и канализација во населени места 
со над 50.000 жители; 

5) складови и пумпни станици за течни горива 
и гас, капацитет од 1.000 кубни метри и повеќе; 

6) нафтоводи и гасоводи, од сите капацитети; 
7) складови, силоси и ладилници за прехранбени 

производи и други складови зр материјални резерви, 
капацитет над 2.000 кубни метри; 

8) мелници за мелење жито, дневен капацитет 
30 тона и повеќе; 

9) постојани складови на експлозивни матери-
јали, капацитет 10.000 килограми и повеќе; 

10) складови за предмети на вооружување и по-
ена опрема од сите видови; 

11) објекти за П Р О И З В О Д С Т В О и употреба на нук-
леапттм су живини и нуклеарна енергија; 

12) објекти за производство на предмети 
на вооружување и воена ОР рем а и други објекти од 
посебно значење за народната одбрана, што ќе ги 
определи Сојузниот и ^ ^ ч е ч ^п<вет ВРЗ основа на 
овластувањето од членот 71 на Законот за напорната 
одрона , како и други објекти чтт-а т г р р л б а ја 
обезбедува и Финансира фрттрп^т^ртп р о смио^п 
на еленот 30 точка 2 и членот "»65 став 1 точка 3 
од ЗР̂ ОНОТ за народната одбрана: 

13) претпријатија за градење и ремонт на бро-
дови и бродска опрема; 

болници капацитет ЗОО болеснички постели и 
пср°^е. 

2. Инвеститорите на објектите од точката 1 на 
оваа одлука се должни за планираната изградба и 
реконструкција писмено да го известат Државниот 
секретаријат за народна одбрана пред да пристапат, 
кон претходните инвестициони работи. 

Известувањата му се доставуваат на Државниот 
секретаријат за народна одбрана преку надлежни-
от орган на управата во републиката односно по-
краината. 

3, Ако е во прашање изградба на инвестици-
оните објекти од точката 1 на оваа одлука. Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана ќе побгпа 
РО рок од 30 дена од денот на приемот на известу-
вањето од точката 2 на оваа одлука инвеститорот 
да му ја достави потребната документација заради 
поставување барање за приспособување на објектот 
кон потребите на народната одбрана. 

Ако државниот секретаријат за народна одбра-
на не ја побара потребната документација во рокот 
од ставот 1 на оваа точка, односно ако во рок од 60 
дена од приемот на документацијата не постави ни-
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какво барање, се смета дека нема барање за при-
способување на објектот. 

4. За поставеното барање за приспособување на 
инвестиционен објект кои потребите на народната 
одбрана Државниот секретаријат за народна од-
брана го известува надлежниот орган на управата 
во републиката односно покраината. 

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

P. п. бр. 12 
28 јанузои 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р 

30. 

31. 

Врз основа на членот 11 став 1 од Основниот 
закон за електростопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65, 9,68 и 50/63), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ 
ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА 

1. Во Одлуката за највисоките тарифни ставови 
за продажба на електрична енергија на преносната 
мрежа („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65) во точ-
ката 1 највисоките тарифни ставови се зголемуваат 
за 10Vi>, така што да гласат: 

Врз основа на членот 20 став 1, во врска со 
членот 13 став 1 и со членот 16 од Законот за фор-
миоањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ'", бр. 12/67, 23/67, 40 68 и 
11/69) и во воска со членот 8 од Законот за органи-
цијата на Југословенските железници („Службен 
лист на СФРЈ ', бр. 5,'бб, 50/68 и 55/68), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЛЕНИ 
ОТШОСНО ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ 
ПО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗ-

НИЦИ 

1. Железничките транспортни претпријатија мо-
жат важечките цени односно тарифите за превоз 
на стоки по пругите на Југословенските железници 
да ги зголемат во просек за 9гѓг, сметајќи го зго-
лемуван,ето врз обемот и структурата на поевозот на 
стоки од 1968 година, а врз основа на Проекцијата 
на тарифите за превоз на стоки по системот на 
релациите, ко^а е усвоена од работничките совети 
на железничките тоанспортни претпријатија Бел-
град, Сараево, Скопје, Загреб и Здоуженото желез-
ничко транспортно претпријатие Љубљана, како и 
од Собранието на Заеднииата на Југословенските же-
лезници на 15 октомври 1969 година. 

2. Цените односно тарифите за превоз на стоки 
(таоифски таблици, класификација на стоки во та-
р и ф н и разоеди и далечинар), утврдени во с м и п а 
на точката 1 од оваа одлука, ќе се применуваат по 
истекот на 30 дена од денот на нивното објаву-
вање. 

3. Цените односно тарифите за превоз на стоки, 
утврдени во смисла на точката 1 од оваа одлука, 
можат да се менуваат, како затечени цени, со спо-
годба меѓу заинтересираните работни организации 
(железнички транспортни претпријатија и корисни-
ци на превозот на стоки на Југословенските желез-
ници), согласно членот 8 од Законот за организа-
цијата на Југословенските железници. 

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

P. п. бр. И 
28 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

110 

35 

kV 
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динари 

[ динари 

поголема пари 

kWh 
пари 

поголема пари 

помала пари 
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пари 
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55,00 

18,70 

11,00 

6,60 

3,85 

2,20 

2 ,20 

1 ,10 

1 ,10 

0,55 

58,30 

19,80 

11,65 

7,00 

4,05 

2,30 

2,30 

1,15 

1,15 

пари 0.60 

20,35 

13,35 

12,10 

8,25 

8,80 

4,40 

2 ,20 

1,10 

1 ,10 

0,55 

21,55 

14,60 

12,80 

8,75 

9,35 

4.70 

2,30 

1,15 

1,15 

0,60". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 април 1970 година. 

Р, п. бр. 10 
28 јануари 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 
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32. 

Врз основа на членот 177а, во врска со чл. 31 и 
57 од Основниот закон за безбедноста на сообраќа.!ог 
на патиш гата („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 14/(55 и 
20 69), сојузниот секретар за внатрешни работи про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРАВИЛАТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШ-

ТАТА 

I ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишуваат 

правилата на сообраќајот утврдени во Основниот за-
кон за безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

II. ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ 

1. Вклучување во сообраќајот и дромена на праве-
цот и начинот на движењето 

Член 2 
Возачот што има намера да изврши некое деј-

ствие со возило во сообраќајот, како што се по-
местување на возилото надесно или налево на ко-
ловозот, менување на сообраќајната лента по која се 
движи, скршнување надесно или налево на бочен 
пат или на површина на која не се врши јавен со-
обраќај, смее да започне да врши такво дејствие со 
возилото само ако претходно се увери дека тоа мо-
же да го стори без опасност за другите учесници во 
сообраќајот што се движат зад него, или што се 
наоѓаат пред него, или со кои се разминува, водејќи 
при тоа сметка за положбата на возилото и за пра-
вецот и брзината на движењето. 

Член 3 
Возачот е должен да постапи според одредбата 

на членот 2 од овој правилник и кога се вклучува 
во сообраќајот (излегување на возилото од гаража 
или двор, излегување од површини на кои не се вр-
ши јавен сообраќај и ел.). 

Возачот на запрежно возило кој се вклучува во 
сообраќајот на место каде што видикот му е засолнат 
од друго возило или предмет, или видливоста му е 
значително намалена поради временски или други 
прилики, должен е да се вклучи во сообраќајот со 
водење на впрегнатите животни. 

Член 4 
Возачот што има намера да изврши полукружно 

свртување на возилото, може да го стори ова деј-
ствие само ако се увери дека може да го изврши 
без опасност и попречување на другите учесници во 
сообраќајот. 

Возачот не смее да врши полукружно свртува-
ње на возилото на места каде што е видливоста не-
доволна (преслапи, кривини и др.). 

Член 5 
Возачот што има намера да изврши движење на 

возилото наназад. може да го изврши ова дејствие 
само во исклучителни случаи, на краток дел на па-
тот, и тоа само ако се увери дека може да го изврши 
без опасност и попречување на другите учесници во 
сообраќајот. 

Кога возачот се движи со возилото наназад, 
должен е да се движи по онаа страна на коловозот 
по која би се движел со возење нанапред. 

Возачот не смее со движењето на возилото на-
назад да влегува во непрегледна раскрсница, да 
преминува преку премини на патот преку желез-
ничка пруга, ниту да вози на преслапи и кривини со 
недоволна видливост. 

Член 6 
Возачот не смее да гс менува начинот на упра-

вувањето на моторното возило со нагло намалува-
ње на брзината на движењето на своето возило, ос-
вен во случај на непосредна опасност. 

Возачот што има намера позначително да ја на-
мали брзината на движењето на моторното возило, 
должен е, освен во случај на непосредна опасност, 
претходно да се увери дека тоа може да го стори 
без опасност и поголемо попречување на другите во-
зачи што се движат зад него 

При позначително намалување на брзината на 
движењето на моторното возило, возачот е должен 
навремено, со неколку последователни притисоци 
на командата на работната кочница, со вклу-
чување на стоп-светлата да извести за намерата за 
намалување на брзината, освен ако претходно се 
увери дека зад него не се движат други возила или 
дека тие се наоѓаат на поголема оддалеченост. 

Член 7 
Пред вршењето на дејствијата со возилото од чл. 

2 до 4 на овој правилник, возачот е должен јасно 
и навремено да ги извести за својата намера другите 
учесници во сообраќајот, давајќи им знак со помош 
на покажувачот на правецот или, ако такви не пос-
тојат. давајќи им соодветен знак со рака. 

Знакот од ставот 1 на овој член кој се дава со 
похмош на покажувач на правецот мора да се дава 
за сето време на вршењето на дејствието со возило-
то, а по извршеното дејствие мора да се престане со 
давањето на знакот. 

По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој 
член, возачот не е должен по извршеното престига-
ње на друго возило да даде знак дека има намера да 
се врати на крајната десна сообраќајка лента. 

2. Движење на возилата по патот 

Член 8 
Возачот мора за движењето на своето возило 

да користи исклучително пат, коловоз, сообраќајна 
лента или патека наменета за сообраќај од опој вид 
возило на кој тоа возило му припаѓа, освен во слу-
чај на опасност. 

3. Брзина 

Член 9 
Возачот не смее да се движи со брзина која го 

попречува да се запре на оддалеченост на која има 
преглед над патот. 

Возачот е должен да ја намали брзината на 
движењето така што, по потреба, да може навремено 
да се запре пред опасни и непрегледни делови на 
патот, како и во услови на отежнат сообраќај, а осо-
бено: 

— пред пешачки премин; 
— на делови на патот што се затрупани од дви-

жење на пешаци, а особено ако на патот или кра ј 
него се наоѓаат деца; 

— на остри и непрегледни кривини; 
— на делови на патот со голем надолжен пад; 
— на приод кон непрегледен преслап на патот; 
— на стеснети делови на патот; 
— при разминување или престигање на запре-

жни возила, јавани, добиток или стадо, кога на жи-
вотните се забележуваат знаци на вознемиреност; 

— при разминување или престигање на колона 
пешаци; 

— кога коловозот е покриен со снег, мраз, лисје, 
кал или други материи што коловозот го прават 
лизгав; 

— на непрегледни раскрсници; 
— кога значително е намалена видливоста. 
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Член 10 

На сите патишта, освен на автопатот, се огра-
бува брзината на движењето за следните категории 
моторни возила, и тоа: 

1) на 80 km/h — за автобуси без приколка или 
со приколка за превоз на багаж чија најголема 
дозволена тежина не преминува 750 kg, како и за 
товарни автомобили без приколка, чија најголема 
дозволена тежина не преминува 7.500 kg; 

2) на 80 km/h — за моторни возила што влечат 
кервани; 

3) на 70 km/h — за товарни автомобили без при-
колка, чија најголема дозволена тежина изнесува 
над 7.500 kg; 

4) на 70 km/h односно најмногу 80°/о од најго-
лемата дозволена брзина за односната категорија 
моторни возила — за моторни возила со кои се пре-
везуваат опасни материи; 

5) на 60 km/h — за сите товарни автомобили со 
приколка; 

6) на 50 km/h — за автобуси со приколка, за 
превоз на патници, како и за автобуси и тролејбуси, 
со кои можат да се превезуваат патници во поголем 
број од бројот на седиштата вградени во возилото; 

7) на 50 km/h — ако на товарното моторно во-
зило во просторот определен за сместување на товар 
се превезуваат над 5 лица. 

Кога ги управуваат моторните возила од ставот 
1 на овој член возачите се должни да се придржу-
ваат кон брзините пропишани со овој правилник и 
на патот на кој со поставениот сообраќајон знак е 
дозволена поголема _ брзина. 

Моторните возила од точ. 1, 3, 4, 5 и 6 од ставот 1 
на овој член што се регистрирани во Југославија, 
освен возилата на Југословенската народна армија, 
мораат па левата половина на својата задна страна, 
на видно место, да носат ознака во форма на круг 
во жолта боја врамен со црвен раб, во кој со црна 
боја е испишан бројот што ја означува најголемата 
дозволена брзина со која возилото смее да се движи. 
Ознаката може да биде обложена и со рефлекти-
рачка материја. Пречникот на оваа ознака изнесува 
20 cm. а широчината на црвениот раб — 2,5 cm. 

Член 11 

За велосипеди и за велосипеди со помошен мо-
тор, што се движат по велосипедска патека, брзи-
ната се ограничува на 40 km/h. 

4. Сообраќај на раскрсница и првенство на 
минување 

Член 12 
Возачот што се приближува кон раскрсница 

мора да вози со зголемена претпазливост, која им 
одговара на условите на сообраќајот на раскрсни-
цата. 

Возачот што се приближува кон раскрсница на 
која сообраќајот не е посебно регулиран со сообра-
ќајни знаци или со знаци што ги даваат овластени 
службени лица, должен е да вози со таква брзина 
што да може да се запре пред раскрсницата или 
во раскрсницата, и тоа така да може да ги пропушти 
возилата што на раскрсницата имаат првенство за 
минување. 

Член 13 
Возачот на кого со светлосен сообраќаен знак 

му е дозволено влегување во раскрсницата, не смее 
да влезе во раскрсницата ако густината на сообра-
ќајот е таква што тој со своето возило очигледно би 
морал да се запре во раскрсницата, и на тој начин, 
при промена на светлосниот знак, би го попречувал 
или оневозможил сообраќајот на возилата што до-
аѓаат од бочните коловози и имаат право на мину-
вање низ раскрсницата. 

Член 14 
Возачот со возилото не смее да стои на обеле-

жен пешачки премин, ако е потребно да чека заради 
влегување во раскрсница или заради излегување 
од раскрсница. 

Член 15 
Возачот со возило кој на патот ќе пресретне 

возило под придружба, или кого вакви возила ќе 
го пристигнат, должен е заради овозможување на 
минување на возилата под придружба, по наредба 
на лицето од придружбата, да го помести своето 
возило кон работ на коловозот, ил& делумно или 
наполно да го отстрани на тротоар или на погодно 
земјиште кра ј патот и на тоа место да го запре. 

Член 16 
Возачот што со возилото влегува од земјен пат 

на пат со коловозна постилка должен е да ги про-
пушти сите возила што се движат по патот на кој 
тој влегува и кога делот на земјениот пат по кој се 
движи има пред раскрсницата изграден коловоз од-
носно коловозна постилка. 

5. Разминување 
Член 17 

На делот на пат со голем надолжен наклон 
(планински и др.) на кој разминување на возилата 
е неможно или е многу отежнато, возачот на вози-
лото кое се движи низ наклонот е должен, ако за-
бележи дека друго возило му иде во пресрет по 
наклонот нагоре, да го запре своето возило на по-
годно место, за да му овозможи разминување на во-
зилото што се движи нагоре. 

Ако во случајот од ставот 1 на овој член вози-
лото што се движи низ наклонот нема пред себе 
погодно место за запирање, возачот на возилото 
кое се движи по наклонот нагоре е должен своето 
возило да го запре на погодно место, ако такво 
место се наоѓа пред него од неговата десна страна, 
за да му овозможи разминување на возилото што се 
движи низ наклонот. 

На патиштата од ставот 1 на овој член, кога ед-
ното од возилата што се разминуваат мора да се 
движи наназад, ќе се дзижи наназад: секое возило 
што се сретнало со возило што влече приклучно вози-
ло, камион што се сретнал со автобус, лесно возило 
што се сретнало со тешко возило, а во случај на 
разминување на возила од иста категорија — вози-
лото што се движи низ наклонот, освен ако со 
оглед на условите и положбата на возилата на патот 
тоа е полесно да го стори возачот на возилото што 
се движи по наклонот нагоре. 

6. Престигање и обиколување 
Член 18 

Пред да започне со престигање или обиколување 
возачот е должен претходно да се увери: 

1) дека возачот што се движи зад него не за-
почнал престигање; 

2) дека возачот што е пред него на иста соо-
браќајна лента не дал знак дека има намера да го 
престигне или заобиколи возилото што е пред не-
говото возило; 

3) дека сообраќајната лента по која има намера 
да изврши престигање е слооодна на доволно отсто-
Здание така што, водечки сметка за разликата помеѓу 
брзината на движењето на своето возило за време 
на престигањето и брзината на движењето на вози-
лата на другите учесници во сообраќајот кои има 
намера да ги престигне, со престигањето да не ја 
загрози безбедноста на сообраќајот или не го по-
пречи сообраќајот од спротивната насока; 

4) дека може, откако ќе го изврши престига-
њето, повторно да ја заземе положбата на сообра-
ќајната лента по која се движел пред престига-
њето, и тоа без смеќавање или загрозување на дру-
гите учесници во сообраќајот, освен во случајот од 
членот 36 став 2 од Основниот закон за безбедноста 
на сообраќајот на патиштата. 
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Возачот што престигнува е должен своето во-
зило да го држи на потребно растојание од возилото 
што го престига, така што да не го попречува или 
загрозува во сообраќајот, и да изврши престигање со 
доволно поголема брзина од брзината со која се дви-
жи превиткуваното возило. 

Член 19 
Пред започнувањето на престигањето и за време 

на престигањето на левата страна на коловозот, 
возачот на моторното возило дава со левиот пока-
жз^вач на правецот знак дека започнал престигање 
и не смее да го исклучи додека не го заврши пре-
стигањето. 

Возачот на возило кое нема покажувач на пра-
вецот е должен пред започнувањето на престигањето 
да даде знак со рака дека го започнал престигањето. 
Овој знак се дава со одрачена лева рака во хори-
зонтална положба. 

Член 20 
Возачот не смее да престига друго возило 

на коловозот на кој сообраќајот се врши во две 
насоки — пред преслап па патот и кривина кога 
прегледноста на патот е недоволна, освен ако на 
тие места постојат повеќе сообраќајни ленти обе-
лежени со надолжни ознаки на коловозот и намене-
ти исклучително за движење на возилата во пра-
вецот на движењето на неговото возило. 

Член 21 
Еозачот не смее да престига друго возило, 

освен велосипед, велосипед со помошен мотор и мо-
торцикл без бочна приколка: 

1) непосредно пред раскрсница и на раскрсница 
која не е со кружен тек на сообраќајот, освен кога 
според одредбата на членот 36 став 2 од Основниот 
закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата 
може да се изврши престигања од десната страна, 
или кога патот има првенство за минување на раскр-
сница, или кога сообраќајот на раскрсницата е ре-
гулиран со светлосни сообраќајни знаци или со зна-
ци што ги дава овластено службено лице; 

2) непосредно пред минување на патот преку 
железничка или трамвајска пруга без браници или 
пол убра ници и на овој премин, освен ако на овие 
места се наоѓа уред за давање светлосни сообраќајни 
знаци за регулирање на сообраќајот иа раскрсница. 

Член 22 
Возачот не смее да престига' друго возило кое 

се приближува кон обележениот пешачки премин или 
кое го преминува пешачкиот премин, ниту да оби-
колува возило кое стои поради пропуштање пешаци 
на овој премин. 

Член 23 
Возачот на кого му е даден знак за престигање 

должен е да го помести своето возило што повеќе 
надесно, освен во случајот од членот 3G став 2 од 
Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата. 

Ако недоволната широчина на коловозот или 
неговата состојба не овозможува престигање без 
загрозување на безбедноста на сообраќајот, возачот 
на возилото кое се движи побавно отколку возилата 
што се движат непосредно зад него е должен да 
го помести своето возило што повеќе надесно, а ако 
тоа не е доволно — и да го запре своето возило 
на погодно место штом тоа ќе биде можно, за да 
ги пропушти побрзите возила. 

7. Запирање и паркирање 
Член 24 

Возачот што има намера да го запре возилото 
должен е пред запирањето на возилото да се увери 
дека не ги загрозува другите учесници во сообраќа-
јот, и за својата намера да ги извести со соодветан 
знак. Возачот на возило на кое постојат покажу-
вани на правецот ќе даде знак со помош на оној 
покажувач на правецот на која страна на патот 

има намера да го запре возилото, а возачот на 
возило на кое не постојат покажувани на правецот 
ќе даде знак со рака, и тоа со мафтање горе-долу 
со одрачена рака во хоризонтална положба. 

Член 25 
Кога возилото е запрено или паркирано н а п о -

редно со надолжната оска на патот, возилото мора 
да биде поставено така што тркалата кои се наоѓаат 
кон работ на коловозот да не бидат оддалечени по-
веќе од 0,30 m од работ на коловозот. 

Како запрено или паркирано возило на коло-
возот се смета и возилото кое со еден свој дел се 
наоѓа на коловозот а со другиот на тротоар или 
на друго околно земјиште. 

На сообраќајните површини наменети за запи-
рање и паркирање на возила на кои со ознаки на 
коловозот е определен простор за сместување на се-
кое возило, возачот може да го запре односно пар-
кира возилото само во просторот и на начинот 
определен со овие ознаки. 

При запирањето или паркирањето на возилото 
возачот е должен помеѓу своето возило и возилото 
што е порано запрено или паркирано да остави до-
волно простор, за ова возило да може без поголеми 
тешкотии повторно да се вклучи во сообраќајот. 

Член 26 
На возило што е запрено или паркирано на 

коловозот не смее заради влегување во возилото 
или излегување од него да се отвораат вратите што 
се наоѓаат па страната од која се врши саообраќај на 
возилата, ако со тоа се попречуваат другите учесници 
во сообраќајот или се загрозува безбедноста на соо-
браќајот. 

За постапувањето според одредбата на ставот 1 
од овој член должен е да се грижи возачот. 

Член 27 
Заради спречување моторното возило самото да 

тргне од местото на кое е оставено, возачот е дол-
жен да ги преземе следните мерки: 

1) да ја стави рачичката на менувачот во соод-
ветен степен на пренос и, по потреба, да је притегне 
паркирната кочница; 

2) ако возилото е оставено на пат со надолжен 
наклон, да ги сврти предните тркала спрема риб-
ниот камен на тротоарот или коловозот — ако во-
зилото се остава на низбрдица, односно да ги сврти 
предните тркала спрема средината на коловозот — 
ако возилото се остава на угорница; 

3) да стави клинести подлошки под соодветните 
тркала на возилото ако на пат со надолжен наклон 
е оставено возило кое според прописите мора да има 
такви подлошки. 

Оставање моторно возило на пат во смисла на 
ставот 1 од овој член постои кога возачот ке го 
паркира и напушти возилото така што над него да 
не е во состојба да оствари непосреден надзор, како 
и кога возачот ќе го запре возилото на патот за-
ради отстранување дефект. 

Член 28 
Заради спречување неовластено лице да го стави 

моторното возило во движење, возачот кој ќе го 
напушти моторното возило така што над него да 
не е во состојба да оствари непосреден надзор дол-
жен е да ги преземе следните мерки: 

1) да ја прекине работата на моторот и да го 
земе со себе клучот за ставање на моторот во дви-
жење; 

2) на возилото за кое е пропишано да мора да 
има уред за обезбедување на возилото од кражба, 
да го постави овој уред во положба со која се спре-
чува задвижување на возилото; 

3) да ги затвори сите прозорци на кабината и 
каросеријата; 

4) да ги заклучи бравите на сите врати на во-
зилото и клучевите од истите да ги земе со себе. 
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Член 29 
Возачот кој нема можност на јавен пат надвор 

од населба целото запрено возило да го смести 
надвор од коловозот, должен е да го смести така 
што тоа со поголем дел да биде надвор од коловозот. 

Член 30 
Возилата, освен велосипед со две тркала, вело-

сипед со помошен мотор со две тркала и моторцикл 
со две тркала без приколка, не смеат да се парки-
раат во двоен ред на коловозот. 

Член 31 
Возачот не смее да го запре или паркира вози-

лото особено: 
1) на обележен пешачки премин и на оддале-

ченост помала од 5 m од овој премин, како и на 
премин на велосипедска патека преку пат; 

2) на премин на пат преку железничка или 
трамвајска пруга и на оддалеченост помала од 12 ш 
од овие премини во населба, односно на оддалече-
ност помала од 20 m од овие премини надвор од 
населба; 

3) на железнички или трамвајски пруги, како 
и во близината на овие пруги ако со тоа се спре-
чува сообраќајот на возилата што се движат по 
шините; 

4) на велесипедска патека; 
5) на тротоар, ако со општински пропис или со 

сообраќаен знак не е определено поинаку; 
6) на раскрсница и на оддалеченост помала од 

5 m од најблиската точка на крстосување на два 
пата на раскрсница; 

7) на место кое со ознаки на коловозот или со 
поставен сообраќаен знак е резервирано за запира-
ње или паркирање возила од друга категорија; 

8) во тунели, на мостови, во подвозници и на 
надвозници, како и на делови на пат под мостови 
и надвозници; 

9) на дел на патот во близина на врв на прес-
лап и во кривина каде што прегледноста на патот 
е недоволна и каде што обиколувањето на возилата 
не би можело да се изврши без опасност: 

10) на стеснети делови на коловозот или во бли-
зината на веќе паркирано возило кое се наоѓа на 
другата страна на коловозот, ако широчината на 
слободниот премин за возилата би била помала од 3 т , 

11) на оддалеченост помала од 12 m пред и зад 
обележеното стојалиште за возила со кои се врши 
јавен превоз на патници; 

12) на место на кое возилото би им го засолнува-
ло на другите учесници во сообраќајот поставениот 
сообраќаен знак или уред за давање светлосни со-
обраќајки знаци. 

Член 32 
Покрај случаите од членот 31 на овој правил-

ник возачот не смее да го паркира возилото ниту: 
1) пред колски влез во зграда, двор или гаража; 
2) на место каде што паркираното возило би го 

оневозможило пристапот на друго возило заради 
паркирање или излегувањето на некое веќе парки-
рано возило; 

3) на средната коловозна лента на патот кој има 
три коловозни ленти; 

4) покрај уреди за снабдување моторни возила со 
гориво и покрај надворешни приклучоци на водо-
водната мрежа или покрај влез во канализационата 
мрежа; 

5) на јавни патишта кога широчината на слобод-
ниот премин до полната надолжна линија на коло-
возот, или до спротивниот раб на коловозот, или до 
некоја пречка на патот е помала од 3 т . 

Член 33 
Во населба или во дел на населба за која со про-

пис на ОПШТИНСКОТО собрание е утврдено ограничу-
вање на паркирањето на определено време и кое 
како такво е обележено со пропишани сообраќајни 

знаци, возачот на моторното возило е должен со по-
ставување на покажувачот на времето на паркира-
њето на видно место на паркираното возило да го 
означи времето кога возилото е паркирано и е дол-
жен да тргне со возилото од тоа место до истекот 
на дозволеното време на траењето на паркирањето. 

Броевите и другите ознаки на покажувачот на 
времето на паркирањето мораат да бидат јасно вид-
ливи. 

Ако возачот на моторно возило на определено 
место, каде што го паркирал возилото, на својот по-
кажувач за времето на паркирањето веќе го означил 
почетокот на паркирањето, не смее да ги менува оз-
наките на покажува чот на времето на паркирањето 
без поместување на возилото од тоа место. 

Одредбите на овој член не се применуваат на 
моторните возила што се паркираат на простор над-
вор од коловозот, кој е определен или посебно уре-
ден за паркирање возила и обележен со пропишан 
сообраќаен знак за паркиралиште. 

Член 34 
Знакот со кој се означува моторното возило зап-

рено на коловозот се поставува на коловозот во вер-
тикална положба, на оддалеченост до 1 m од работ 
на коловозот, од страната од која наидуваат вози-
лата за кои запренето возило претставува пречка на 
патот, и тоа на оддалеченост од најмалку 50 m од 
запреното возило, така што возачите на моторните 
возила што наидуваат од правецот на кој е поста-
вен знакот да можат навремено да ги запрат своите 
возила или да ја намалат брзината на движењето и 
да се подготват за безбедно обиколување на запре-
ното возило. 

На истиот начин се поставуваат знаци и кога на 
патот е запрена организирана колона моторни во-
зила, со тоа што во овој случај, наместо еден, на 
коловозот се поставуваат два знака, еден покрај друг 

8. Наизменично пропуштање на возила 

Член 35 
Работната организација која поради изведување 

работи на патот е присилена да организира наиз-
менично пропуштање на возилата од спротивните на-
соки по една сообраќајна лента, го регулира ова про-
пуштање со поставување привремени уреди за да-
вање светлосни сообраќајни знаци на крајните точ-
ки на ваквата делница на патот. Ако делницата е 
пократка и прегледна по сета своја должина и ако 
работите кратко траат, ова регулирање можат да го 
вршат и определени лица од работната организаци-
ја, и тоа со наизменично дигање односно спуштање 
на црвено и зелено знаменце или со поставување на 
црвена или зелена табла во тркалезна форма. 

Во случај на регулирање на сообраќајот со по-
мош на црвено и зелено знаменце односно со црвена 
и зелена табла, проод имаат оние возила што наи-
дуваат од насоката каде што е подигнато зелено 
знаменце односно поставена зелена та5ча. В о з н а т а 
што доаѓаат од насоката каде што е подигнато цр-
вено знаменце односно поставена црвена табла не-
маат право на преод. 

9. Влечење на возила 

Член 36 
Влечење на моторно возило може да се врши со 

помош на јаже, крута врска (руда) и со опирање 
или обесување на предниот или задниот дел на во-
зилото врз влечното возило. 

Со помош на ј аже не смее да се влече моторно 
возило на кое се неисправни уредите за управување 
или уредите за запирање, ниту товарно моторно во-
зило и автобус. 

Со крута врска (руда) не смее да се влече мотор-
но возило што нема исправен уред за управување, 
ниту моторно возило потешко од влечното возило, 
ако му е неисправна работната кочница. 
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Член 37 
Ноќе не смее да се влече моторно возило кое не-

ма задни светла за означување на возилото или на 
кое таквите светла се неисправни, освен ако го 
Елече моторно возило за помош на патот кое има 
жолто ротационо светло. 

Член 38 
Влечење на натоварено товарно моторно возило 

дозволено е само до првото место погодно за пре-
товар ин товарот, а по исклучок — до местото на кое 
може да се отстрани дефектот на возилото. 

Член 39 
Ако влечењето на моторното возило се врши со 

помош на ј аже или крута врска (руда), лицето кое, 
кога возачот е спречен, го заменува возачот во уп-
равувањето на влеченото возило мора да има возачка 
дозвола за управување на онаа категорија моторни 
возила на која и припаѓа возилото што се влече. 

Член 40 

На моторното возило што е влечено мора да се 
постави знак со кој се означува моторно возило за -
прено на ксловозот, и тоа на задната страна на во-
зилото така што да е јасно видлив за возачот кој се 
движи зад него. 

Член 41 
Отстојанието помеѓу влечното моторно возило и 

моторното возило што се влече со ј а ж е мора да из-
несува од 3 до 5 т , а огстојанието помеѓу влечното 
моторно возило и моторното возило што се влече со 
руда може да изнесува помалку од 3 т . 

10. Товар на возило 
Член 42 

Товарот на возило мора да биде така распореден 
и, по потреба, прицврстен што да не смее: 

1) да ја загрози безбедноста на лицата или да му 
нанесе штета на општествениот или приватниот 
имот, особено ако испаѓа или се влече по возилото; 

2) да му ја оневозможи видливоста на возачот; 
3) да ја загрози стабилноста на возилото; 
4) да создава бука, да се исипува по патот и да 

го водени, да ги напрашува или да им прави други 
пречки на другите учесници во сообраќајот и на 
други лица; 

5) да ги засолни светлосните или светлосно-сиг-
налните уреди на возилото, регистарската таблица 
или другите пропишани ознаки, или да ги засолни 
знаците на предупредување кога се даваат со рака. 

Член 43 
Синџирите, конопите и другите средства намене-

ти за прицврстување на товарот на возилото мораат 
да бидат добро прицврстени за возилото, за да не 
претставуваат опасност или пречки за сообраќајот. 

Член 44 
Товарот на моторните и приклучните возила не 

смее да ја премине нзјоддалечената точка на пред-
ната страна на возилото 

Член 45 
Товарот на возилата мора да биде означен ако 

на задната страна на возилото е подолг од 1 m од 
нај оддалечената точка на задната страна на вози-
лото. 

Ако товарот на товарно моторно или приклучно 
возило ја преминува за повеќе од 1 m најоддалече-
ната точка на задната страна на возилото, најиз-
дадената точка на товарот мора да биде означена со 
табла во квадратна форма, димензии 50 X 50 cm, 
бојосана со наизменични коси рефлектирачки ленти 
во портокалова и бела боја, широки 7,5 cm и повле-
чени под агол од 45°. Највисоката точка на оваа 

табла не смее да биде оддалечена повеќе од 1,60 m 
од површината на коловозот, а најниската точка — 
не смее да биде оддалечена помалку од 0,40 m од 
површината на коловозот. Таблата мора да биде по-
ставена нормално на надолжната оска на возилото. 

Ако товарот на друго возило ја преминува за 
повеќе од 1 m на ј оддалечената точка на задната 
страна на возилото, најиздадената точка на това-
рот мора да биде означена со црвена ткаенина. 

Член 46 
Товарот на моторно возило оддалечен за повеќе 

од 0,40 m од надворешниот раб на предното или зад-
ното светло за означување на возилото ноќе мора да 
биде обележен со светла или со рефлектирачки ма-
терии. Овие светла или рефлектирачки материи 
мораат да бидат на предниот дел на возилото 
во бела боја и видливи за учесниците со сообра-
ќајот што доаѓаат во пресрет, а на задниот дел на 
возилото — во црвена боја и видливи за учесни-
ците во сообраќајот што се движат зад возилото. 

Член 47 
Кога уредите вградени на моторното возило ја 

преминуваат повеќе од 2 m на ј оддалечената точка 
на предната или задната страна на возилото (дигал-
ка, кран ити.), на таквите уреди мора да биде пос-
тавена од предната односно од задната страна и н а ј -
малку од секоја бочна страна по една табла од чле-
нот 45 став 2 на овој правилник. 

Овие табли не смеат да бидат оддалечени повеќе 
од 60 cm од најиздадената точка на уредите од нив-
ната предна односно задна страна и мораат да бидат 
поставени што е можно пониско, да не му ја попре-
чуваат видливоста на возачот. Тие не смеат да бидат 
оддалечени повеќе од 2,60 m ниту помалку од 0,40 m 
од површината на коловозот. 

IX Знаци за предупредување 

Член 48 
Возачот е должен да употреби звучен знак за 

предупредување на учесниците во сообраќајот секо-
гаш кога тоа го бараат причините на безбедноста 
на сообраќајот, а особено: 

1) на пат надвор од населба заради предупреду-
вање на друг учесник во сообраќајот дека сака да 
го престигне или обиколи, ако би постоела опасност, 
кога овој знак не би бил даден, да може да дојде до 
сообраќајна незгода; 

2) ако покрај коловозот се наоѓаат деца, кои не 
обрнуваат внимание на движењето на возилата; 

3) на патот надвор од населба, пред влегување 
во непрегледна и тесна кривина или пред доаѓање 
на преслап, на кои е тешко за разминување. 

Член 49 
Ноќе возачот е должен, наместо звучен знак за 

предупредување, да им дава на другите учесници во 
сообраќајот светлосен знак за предупредување. 

Светлосниот знак за предупредување со кратко 
последователно палење на големото светло, или со 
последователно палење на собореното светло за ос-
ветлување на патот, или со наизменично палење во 
кратки растојанија на големото и собореното светло, 
водејќи сметка да не се заслепува со тоа возачот што 
доаѓа од спротивната насока. 

Светлосниот знак за предупредување возачот мо-
ж е да го употреби и дење ако таквиот начин на пре-
дупредување на другите учесници во сообраќајот 
повеќе им одговара на околностите на патот и во 
сообраќајот. 

12. Употреба на светлата во сообраќајот 

Член 50 
Намалена видливост поради неповолни атмос-

ферски или други прилики, поради што возачот е 
должен да ги држи запалени светлата за означува-



Четврток, 5 февруари 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 5 — Страна 97 

ње на возилото, а по потреба и соодветните светла 
за осветлување на патот, постои кога поради магла, 
снег или дожд, или поради тоа што возилото се 
движи низ тунел или низ густ прав или чад, воза-
чот не може јасно да ги уочува другите учесници во 
сообраќајот на оддалеченост од најмалку 200 m на 
отворен пат односно 100 m во населба. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, по магла возачот на моторно возило мора се-
когаш да ги држи запалени соборените светла за 
осветлување на патот или посебните светла за 
магла. 

На приклучното возило мораат да бидат вклу-
чени пропишаните светла во исто време кога и на 
влечното возило, со тоа што ако моторното возило 
влече повеќе приклучни возела — задното светло за 
означување на возилото да мора да биде вклучено 
на последното приклучно возило. 

Член 51 
Возачот на моторно возило е должен за осветлу-

вање на патот, наместо големите светла, да ги упо-
треби соборените светла: 

1) пред разминувањето со друго моторно возило, 
и тоа на оддалеченост од која ќе оцени дека со 
светлото на своето возило го заслепува возачот на 
возилото што му доаѓа во пресрет, а секогаш кога 
возачот на ова возило од големото светло ќе пре-
мине на собореше светло или кога со наизменично 
палење и гаснење на светлата предупредува дека 
големото светло за осветлување на патот му пречи, 
или на оддалеченост од најмалку 200 т ; 

2) пред разминувањето со запрежно возило, ве-
лосипед или друго возило, и тоа на оддалеченост од 
која ќе оцени дека со светлото на своето возило го 
заслепува возачот на возилото што му доаѓа во 
пресрет; 

3) кога се движи зад друго возило на оддале-
ченост помала од 100 m и во таква положба со го-
леми светла на своето возило го заслепува возачот 
на предното возило. 

Член 52 
Возачот на моторното возило не смее да ги упо-

требува големите светла за осветлување на патот 
на пат кој во толкава мера е осветлен што возачот 
да може јасно да ги гледа другите учесници во соо-

.браќајот на оддалеченост од најмалку 200 m на от-
ворен пат односно најмалку на 100 m во населба, 
и кога другите учесници во сообраќајот можат него-
вото возило јасно да го гледаат од таа оддалеченост. 

Во случајот од ставот 1 на овој член возачот на 
моторното возило ќе ги држи запалени соборените 
светла за осветлување на патот ако со возилото се 
движи на автопат или на пат резервиран за сообра-
ќа ј на моторни возила. 

13. Нанесување кал на коловозот 

Член 53 
При вклучувањето во сообраќајот од земјен пат, 

како и од други површини на кои не се врши јавен 
сообраќај, на пат со современ коловоз возачот е 
должен да ја симне од возилото калта, ако таа от-
паѓајќи од возилото по коловозот би можела да ја 
попречува или загрозува безбедноста на сообраќа-
јот. 

14. Сообраќај на велосипеди, велосипеди со помошен 
мотор и моторцикли 

Член 54 
Возачот на велосипед или на велосипед со по-

мошен мотор смее да превезува само дете до 7-го-
дишна возраст, и тоа ако на ваквото возило постои 
посебно вградено седиште пред возачот. 

Возачот на моторцикл смее да превезува само 
лице постаро од 7 години, и тоа само на седиште 
наменето за, превоз на лица, и тоа така што ова ли-
це да го опчекори возилото. 

Возачот на моторцикл не смее да превезува лице 
кое е под влијание па алкохол. 

Во товарен сандак на велосипед, на велосипед со 
помошен мотор или на моторцикл не смсат да се 
превезуваат лица. 

Член 55 
Возачите на велосипед, на велосипед со помо-

шен мотор и на моторцикл не смеат да ја намалуваат 
стабилноста на возилото со седење надвор од се-
диштето определено за возачот, со управување на 
возилото без држење на управувачот барем со ед-
ната рака, со возење без опирање на нозете врз педа-
лите односно со мензтвање на потпирот за нозете и 
влечејќи ги или туркајќи ги другите учесници во 
сообраќајот. Овие возачи мораат да го опчекорат 
возилото што го управуваат. 

Член 56 
Возачите на велосипед, на велосипед со помо-

шен мотор и на моторцикл не смеат да ја намалу-
ваат стабилноста на возилото со превезување пред-
мети што им оневозможуваат да даваат потребни 
знаци со рака при возењето и кои можат да прет-
ставуваат опасност за другите учесници во сообра-
ќајот, а особено предмети чија широчина ја преми-
нува вкупно најмногу за 1 m широчината на вози-
лото. Исто така, овие возачи не смеат да превезу-
ваат предмети што преминуваат повеќе од 0,5 m од 
најиздадената точка на задната страна на возилото. 

15. Сообраќај на запрежни возила и движење на 
добиток 
Член 57 

Се смета дека возачот управува запрежно вози-
ло ако тоа го прави од возилото или ако го води до-
битокот одејќи пред добитокот или покрај него. 

Возачот на запрежно возило е должен да го БОЦИ 
добитокот при преминување на пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила и на преминување на 
пат преку железничка пруга во ниво без браници 
или полубраници. 

Член 58 
Возачот на запрежно возило што се движи зад 

друго запрежно возило должен е да се движи зад 
тоа возило на доволно отетој ание, а најмалку на от-
стојание од 50 т , за да се овозможи престигање од 
страна на побрзи возила. 

Член 59 
Добиток поединечно, во стадо или во крдар, мо-

же по пат да тера или води само лице кое, со оглед 
на својата возраст и физичките својства, може по-
стојано и наполно да го владее добитокот и да пре-
зема мерки потребни да се избегне опасност. 

Член 60 
Кога се тера или се води добиток по јавен пат, 

терачот н? добитокот е должен да обезбеди левата 
половина на коловозот да биде слободка за сообра-
ќај. 

На јавните патишта тераните се должни добито-
кот што се движи во поголем број да го терат во од-
воени групи, за да им се овозможи на возилата по-
безбедно обиколување. 

Кога добитокот се тера во стадо или крцар ноќе, 
на почетокот и на крајот на стадото односно крдарот 
мора да се наоѓа по ед?н терач кој е должен да но-
си запалено светло видливо за другите учесници во 
сообраќајот што му доаѓаат во пресрет односно што 
се движат зад него. 

16 Пешаци 
Член 61 

Пред стапување на коловозот заради обиколува-
ње на пречка на тротоарот, пешакот е должен осо-
бено да обрне внимание на оддалеченоста и брзи-
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ната на возилото што му се приближува, за да може 
да сцени дали со стапувањето на коловозот не ја 
загрозува безбедноста на сообраќајот. 

Член 62 
Лицето што се движи со помош на подвижен 

стол за немоќни лица кој се задвижува со силата на 
сопствен мотор, може, по исклучок, да се движи и 
по тротоарот ппд услов брзината на двшкењето да 
не биде поголема од брзината на одот на пешак. 

Член 63 
Колона на пешаци која по коловозот се движи 

под раководството на водич (организирана колона), 
не смее да биде толку долга што со својата должи-
на да го оневозможува нормалното вршење на со-
обраќајот. 

Ако ПО КОЛОВОЗОТ се движат повеќе организи-
рани колони на пешаци, отетој анкето помеѓу оддел-
ните колони мора да биде доволно, за да може да се 
врши безбедно престигање на колоните од страна на 
возила. 

Ноќе и во услови на намалена видливост, како 
и во други случаи кога тоа го бара безбедноста на 
сообраќајот, пешаците што се движат по коловозот 
во организирана колона, освен кога се движат одо-
брени поворки и воени единици, должни се да се 
движат во колона еден по еден. 

Член 64 
Пешакот е должен на местата на кои не постои 

пешачки премин да преминува преку коловозот под 
прав агол во однос на надолжната оска на патот. 

По правило, пешакот е должен да го преминува 
коловозот по десната страна на пешачкиот премин. 

Член 65 
На коловозот на кој се врши сообраќај не се 

дозволени: детско играње, возење на детски превоз-
ни средства (детски велосипеди, ролшуи и др.), лиз-
гање и скијање. 

Деца не смеат да се играат на тротоар, ако со тоа 
се попречува движењето на пешаците. 

17. Однесување на возачите спрема пешаците 
Член бб 

Возачот е должен да обрне внимание на пеша-
ците што преминуваат преку коловозот, набљуду-
вајќи го нивното движење а особено движењето на 
деца, инвалиди и стари и немоќни лица. 

Во врска со движењето на пешаците возачот 
мора да ги преземе следните мерки на претпазли-
вост: 

— пред обележениот пешачки премин на кој 
сообраќајот не е регулиран со уреди за давање свет-
лосни сообраќајни знаци или со знаци на овластено 
службено лице, возачот е должен да ја намали бр-
зината на движењето на возилото односно, според 
потребата, да го запре така што да може да ги про-
пушти пешаците кои, движејќи се по обележениот 
пешачки премин наидуваат пред возилото; 

— на раскрсница на која сообраќајот е регули-
ран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци 
или со знаци на овластено службено лице, возачот 
што скршнува на бочен пат е должен тоа да го стори 
забавувајќи го движењето на возилото и пропуштај-
ќи ги пешаците кои, движејќи се по обележениот 
пешачки премин, наидуваат пред возилото. По по-
треба, возачот е должен да го запре возилото пред 
свој обележен пешачки премин; 

— ако на раскрсницата нема обележен пешачки 
премин, возачот што скршнува на бочен пат е дол-
жен да ги пропушти пешаците што на овој пат ста-
пиле на коловозот на пропишаниот начин, не смее да 
го попречува нивното движење и е должен, по по-
треба. да го запре возилото за да ги пропушти; 

— возачот не смее да ги загрозува и да ги по-
пречува пешаците што се наоѓаат на тротоар, пе-
шачки остров, дел на пат наменет или погоден за 

движење на пешаци, а кои го користат коловозот 
за да обиколат некоја пречка на тротоарот или 
кои се движат по коловозот на пропишаниот начин; 

— возачот кој го управува возилото по тротоар 
(вклучувајќи се во сообраќајот или исклучувајќи 
се од сообраќајот, од гаражи, дворови или други 
површини на кои не се врши јавен сообраќај ити.) 
мора да ги пропушти пешаците што се движат по 
тротоарот 

Попречување или загрозување на пешаците што 
се движат по обележен пешачки премин постои, во 
смисла' на овој правилник, ако возачот со движе-
њето на своето возило ќе го присили пешакот нагло 
да се запре заради пропуштање на возилото, или 
нагло да ја промени брзината на одот (со трчање), 
или да се враќа наназад. 

18. Патници во возило 

Член 67 
Патникот што се наоѓа во возилото не смее со 

наредување, совет или на кој и да било друг начин 
да влијае врз возачот да вози со брзина поголема 
од онаа со која се движи или да постапува на на-
чин кој би бил спротивен на уверението на возачот 
за безбедно возење. 

Член 68 
Бројот и положбата на лицата во возилото не 

смеат да го спречуваат возачот за време додека го 
управува возилото да може лесно и без пречки да 
изврши секое потребно дејствие со возилото, ниту 
да ги намалува неговите можности за маневрирање 
или неговото поле на видливоста. 

Во моторното возило смеат да се наоѓаат само 
оној број лица што е означен во сообраќајната доз-
вола. Две деца од 7 до 10-годишна возраст се сме-
таат како едно лице. 

Член 69 
Ако на товарно моторно возило, во просторот 

за сместување на товар, се превезуваат лица, тие 
не смеат во возилото да стојат ниту да седат на 
страните на каросеријата, на нестабилен товар или 
на товар што ја преминува височината на страните 
на возилото. 

Во товарно моторно возило кое нема страни на 
каросеријата во просторот за сместување на товар 
и во товарно возило со автоматски истоварувач не 
смеат да се превезуваат лица. 

Член 70 
Товарното моторно возило во чиј простор ел сме-

стување на товар се превезуваат повеќе од пет лица 
мора да има: седишта прицврстени за подот на ка-
росеријата, страни ка каросеријата високи најмалку 
120 cm, цврст надворешен наслон висок најмалку 
120 ега на задните седишта, како и на седиштата по 
должината на работ на каросеријата ако нејзините 
страни се пониски од 120 cm, носач на церадата и 
нерада со два отвора за вентилација и скали за 
Елсгусање и излегување на лицата. 

Член 71 
Вкупната тежина на лицата што се превезуваат 

на товарно моторно возило, во просторот за сместу-
вање иа товар, не смее да премине 70'7о од иосивоста 
на возилото и за секое лице што се превезува мора 
да биде обезбедено седиште широко најмалку 45 cm. 

Член 72 
Во товарни моторни возила, во просторот за 

сместување на товар, лица помлади од 14 години 
не смеат да се превезуваат групно, а поединечно 
смеат да се превезуваат само со придружба на 
полнолетно лице. 
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Член 73 
Патник не смее да ускокнува, искокнува или да 

ја отвора вратата или да се наведува надвор од мо-
мотрното возило што е во движење. 

Член 74 
Возачот не смее да превезува лица во затворе-

ниот простор на моторното возило кој не може да се 
отвори однатре, освен во возилата на органите на 

* внатрешните работи, Југословенската народна арми-
ја и правосудните органи. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 75 
Со парична казна од 50 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок: 
1) возач кој се движи со возило наназад, про-

тивно на одредбите од членот 5 ст. 2 и 3 на овој пра-
ви лп РЖ; 

2) возач на моторно возило кој не ќе ги стави 
пропишаните табли или ги стави противно на одред-
бите од членот 47 на овој правилник; 

3) возач кој ќе дозволи во товарно моторно во-
зило, во просторот за сместување на товар, да се 
превезуваат лица помлади од 14 години противно 
на одредбата од членот 72 на овој правилник. 

Член 76 
Со парична казна од 30 динари ќе се казни на 

самото место за прекршок: 
1) возач на влечно возило кој ќе постапи про-

тивно на одредбите од чл. 36, 37 и 38 од овој пра-
вилник; 

2) лице кое во случајот од членот 39 на овој пра-
вилник управува влечено возило а нема возачка 
дозвола за управување на онаа категорија моторно 
возило на која и припаѓа возилото што се влече; 

3) возач на влечено возило кој на влеченото 
возило не ќе постави знак со кој се означува за-
пирање на возилото или знакот не го постави така 
што да биде јасно видлив (член 40); 

4) возач на влечно возило кој при влечењето на 
возило не се придржува кон пропишаното отетоја-
пие помеѓу влеченото возило и возилото што се вле-
че (член 43); 

5) лице што се превезува на товарно моторно во-
зило, во просторот за сместување на товар, про-
тивно на одредбата на членот 69 од овој правилник; 

6) возач на товарно моторно возило кој ќе до-
зволи во просторот за сместување на товар да се 
превезува лице противно на одредбата на членот 69 
од овој правилник; 

7) возач што превезува повеќе од пет лица во 
товарно моторно возило кое ја нема опремата од 
членот 70 на овој правилник; 

8) возач кој на товарно моторно возило, во про-
сторот за сместување на товар, превезува лица чија 
вкупна тежина преминува 70°/о од носивоста на во-
зилото, или превезува лица за кои не се обезбедени 
пропишани седишта (член 71); 

9) возач иа моторно возило кој ќе постапи про-
тивно на одредбата од членот 74 на овој правилник; 

10) лице кое ускокиува, искокнува, отвора врата 
иии се наведува надвор од моторното возило што е 
во движење (член 73). 

Член 77 
Со парична казна од 20 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок: 
1) возач на запрежно возило кој ќе постапи про-

тивно па одредбата од членот 3 став 2 на овој пра-
вилник; 

2) возач на моторно возило кој нагло ќе ја на-
мали брзината на движењето на своето возило (член 
6 став 1); 

3) возач кој за движење на своето возило не ко-
ристи пат, коловоз, сообраќајна лента или патека 
наменета за сообраќај на опој вид возила на кој тоа 
му припаѓа (член 8); 

4) возач кој ќе постапи противно на одредбата на 
членот 13 од овој правилник; 

5) возач кој со возилото стои на обележен пе-
шачки премин (член 14); 

6) возач кој не го запре своето возило на погод-
но место во случајот од членот 23 став 2 на овој пра-
вилник; 

7) лице овластено за регулирање на сообраќајот 
кое не ќе постапи според одредбите на членот 35 од 
овој правилник; 

8) возач на кој товарот на моторното или прик-
лучното возило ја преминува нај оддалечената точ-
ка на предната страна на возилото (член 44); 

9) возач кој не ќе ја симне од возилото калта 
при вклучување во сообраќајот од земјен пат или 
од други површини на кои не се врши јавен сообра-
ќа ј — на пат со современ коловоз (член 53); 

10) возач на запрежно возило кој не го води до-
битокот при преминување на пат резервиран за со-
обраќај на моторни возила или на преминување на 
пат преку железничка пруга во ниво (член 57 став 2); 

11) возач на запрежно возило кој не се движи 
зад друго запрежно возило на пропишано отстоја-
ние (член 58); 

12? терач на добиток кој ќе постапи противно на 
одредбите на членот 60 ст. 2 и 3 од овој правилник; 

13) водич на организирана колона на пешаци кој 
ќе дозволи организираната колона па пешаци да се 
движи противно на одредбите на членот 63 од овој 
правилник:. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 78 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: Наредбата за озна-
чување возила запрени на јавен пат („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/62) и Наредбата за општо ограни-
чување на брзината за определени категории мотор-
ни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/67). 

Член 79 
Ово} правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 

Бр 344-4-1/18 
30 јануари 1970 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Момчило Драговиќ, е. р. 

33. 

Врз основа на членот Ш е од Основниот закон 
за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 14/65 и 20;69) и членот 59 
од Основниот закон за внатрешните работи („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 49,66), сојузниот секретар 
за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГА-
ЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР 

I. Пријавување шчшт за возач-ииструкгор 

Член 1 
Кандидатот за возач-инструктор му поднесува 

пријава за полагање испит за возач-инструктор на 
надлежниот орган на внатрешните работи во ре-
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публиката, најдоцна на 30 дена пред почетокот на 
месецот во кој се одржуваат испитите. 

Пријавата од ставот 1 на овој член содржи: 
име и презиме на кандидатот, датум и место на 
раѓањето, завршено училиште, занимање, назначу-
вање на категоријата на моторното возило за која 
кандидатот има возачка дозвола, број на возачката 
дозвола и назив на органот што оваа ја издал, 
адреса на станот, податок за тоа за која категорија 
возила кандидатот сака да полага испит, начин на 
подготвувањето за испитот, како и податок за тоа 
кој пат кандидатот го полага испитот. 

Член 2 
Кон пријавата за полагање испит кандидатот 

прилага: 
1) доказ за завршеното училиште; 
2) лекарско уверение за здравствената способ-

ност за возач на моторни возила од онаа категорија 
за која сака да добие дозвола за возач-ииструктор, 
кое не е постаро од 6 месеци, освен ако кандидатот 
подлежи на контролни лекарски прегледи во сми-
сла на членот 128 од Основниот закон за безбед-
носта на сообраќајот на патиштата; 

3) признаница за уплатениот износ за трошо-
ците на испитот, ако со републички пропис е опре-
делено кандидатот да ги поднесува трошоците на 
испитот. 

Органот на кој му се поднесува пријавата за 
полагање испит може од подносителот на пријавата 
да бара да му се поднесат на увид документи со кои 
се докажува дека кандидатот ги исполнува со закон 
пропишаните услови за полагање испит, ако тие 
податоци не му се познати. 

Член 3 
По приемот на пријавата за полагање испит 

надлежниот орган на внатрешните работи утврдува 
дали таа е целосна и дали кон неа се приложени 
исправите од членот 2 став 1 на овој правилник, 
како и дали кандидатот ги исполнува со закон про-
пишаните услови за полагање испит за возач-ин-
структор. Овој орган проверува во евиденцијата за 
возачите дали возачката дозвола на кандидатот е 
поништена или застарена и дали е изречена заш-
титната мерка одземање на возачката дозвола или 
мерката за безбедност забрана на вршење на зани-
мањето возач на моторно возило, односно дали 
кандидатот за последните пет години е правосилно 
осуден за кривично дело загрозување на безбеднос-
та на сообраќајот 

АКО се исполнети сите услови пропишани за 
полагање испит за возач-инструктор и ако се под-
несени исправите од членот 2 став 1 на овој пра-
вилник, надлежниот орган на внатрешните работи 
што го спроведува испитот за возач-инструктор ќе 
го одобри полагањето на испитот и за тоа ќе ги 
извести кандидатот и испитната комисија. 

На кандидатот што не ги исполнува условите 
пропишани за полагање испит за возач-инструктор 
или кој кон пријавата не ги приложи исправите од 
членот 2 став 1 на ОВОЈ правилник, односно на кан-
дидатот чија возачка дозвола е поништена или заста-
рена, или спрема кој е изречена заштитната мерка 
одземање на возачката дозвола или мерката за 
безбедност забрана на вршење на занимањето во-
зач на моторно возило, или КОЈ за последните пет 
години е правосилно осуден за кривично дело за-
грозување на безбедноста на сообраќајот, нема да 
му се одобри полагање на испитот за возач-инструк-
тор и за тоа ќе се донесе решение. 

Член 4 
Кандидатот на кого му е одобрено полагање на 

испитот за возач-пнструктор мора да биде известен 
најдоцна на 15 дена пред денот на полагањето на 
испитот за местото и времето на полагањето на ис-
питот и за другите околности што се од значење 
за спроведувањето на испитот. 

II. Програма на испитот за возач-инструктор 

Член 5 
Програмата на испитот за возач-инстрзгктор ги 

опфаќа следните области: 
1) прописи за безбедноста на сообраќајот; 
2) психологија; 
3) педагогија; 
4) познавање на моторните возила; 
5) управување моторно возило; 
6) давање прва помош на повредени во сообра-

ќајна незгода. 

Член 6 
Програмата на испитите за возач-инструктор е 

отпечатена кон овој правилник и е негов составен 
дел. 

III. Полагање испит и издавање дозвола за 
возач-инструктор 

Член 7 
Испитот за возач-инструктор се полага пред ко-

мисија што за таа цел ја формира надлежниот орган 
на внатрешните работи во републиката (испитна ко-
мисија). 

Член 8 
Испитната комисија се состои од претседател и 

од испитувачи за секоја област од програмата на 
испитите за возач-инструктор. 

Претседателот на испитната комисија и испиту-
вачите имаат заменици. 

Член 9 
За претседател на испитната комисија може да 

се определи лице со висока или виша школска 
подготовка кое е запослено во органот на внатреш-
ните работи. 

За испитувач може да се определи лице со ви-
сока или виша школска подготовка кое најмалку 
три години има возачка дозвола за управување мо-
торно возило од В категорија. 

По исклучок, за испитувач од областа на упра-
вувањето моторно возило може да се определи во-
зач-инструктор кој има дозвола за обучување кан-
дидати за возач од онаа категорија моторни возила 
за која врши испитување. 

Член 10 
Пред полагањето на испитот за возач-инструк-

тор претседателот на испитната комисија или ис-
питувачот го утврдува идентитетот на кандидатот. 

Член 11 
Испитот за возач-инструктор се полага писмено, 

усно и практично. 
Испитот од областа на прописите за безбедноста 

на сообраќајот се полага писмено и усно. Писмениот 
испит може да се врши и преку тестови. 

Испитите од областа на психологијата и од об-
ласта на познавањето на моторните возила се пола-
гаат усно. 

Испитот од областа на управувањето моторно 
возило се полага практично. 

Испитите од областа на педагогијата и од об-
ласта на укажување прва помош на повредени во 
сообраќајна незгода се полагаат усно и практично. 

Член 12 
На испитот што се полага писмено, на кандида-

тот му се остава доволно време за одговори на 
прашањата или тестовите. 

На испитот што се полага усно, кандидатот из-
влекува лист со прашања. На секој лист се наоѓаат 
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по три прашања од секоја област од која се врши 
испитување. 

Листовите со прашањата и тестовите од ст. 1 
и 2 на овој член не смеат да се објавуваат. 

Член 13 
Испитување на кандидатот за возач-инструк-

тор од одделни области се врши пред испитна ко-
мисија. 

По исклучок, испитување на кандидатот за во-
зач-инструктор на испитот од областа на управу-
вањето моторно возило се врши пред комисија што 
ја сочинуваат испитувачот и претседателот на ис-
питната комисија или испитувачот од областа на 
прописите за безбедноста на сообраќајот, а испи-
тување во делот на испитот од областа на педаго-
г у ата кој се однесува на практичното обучување на 
кандидатот за возач — пред комисија која ја со-
чинуваат испитувачот од областа на педагогијата и 
испитувачот од областа на управувањето моторно 
возило. 

Се смета дека испитувачот присуствува на ис-
питот од практично управување моторцикл, ако па 
друго возило го следи возилото на кандидатот. 

Член 14 
Испитот од областа па управувањето моторно 

возило трае на јмалку 30 минути и се врши во на-
селено место кое има развиена улична мрежа и 
сообраќајна сигнализација (сообраќајни знаци и оз-
наки на коловозот) и уреди за давање светлосни 
сообраќајни знаци, а ако овој дел на испитот се 
полага и на отворени патишта — се В Р Ш И па места 
па кои на iголемата дозволена брзана нр движењето 
на моторни возила изнесува над 70 кгп^час. 

Ако на испитот от ставот 1 на овој член кан-
дидатот се отточува б т користење на утврдениот 
тест, за качпидатот кој не го положил испитот мо-
раат да се наведат во записникот за полагањето 
на испитот т е ш к и т е што к о н ^ " - - - ^ ? во текот на 
грозењето ги направил. 

Член 15 
Испитната комисија може да определи испитот 

от об "пета нп управувањето моторно возило да се 
пот 1 га и ноќе. 

Член 16 
Испитот од областа нд управувањето моторно 

ео?ттто ге полава на моторно возило кое4 е должен 
да гп nno-fy^T,г кандидатот, и тоа: 

— за ро?ач-инстпуктоп за обучување кандидати 
ДА Р,пчпчм на МОТОРНИ впзчлп ол А категорија — на 
^тг>т^ттг> лп- '̂T-ro от а. категорија чија зафатнина 
преминува с т п : 

— за ВО~ОЧ- Т *НСТРУКТОР за обучување канди-
дати зп возачи на МОТОРИ1* возила от В категорија 
— на VT'^PTTO ВОЗУг ло од В категорија: 

— за розпч-ииств^гтор за обучување кандидати 
вз ложачи нп МОТОРНИ возила од С категорија — 
точноно МОТОРНО возило чи ј п најголема дозволена 
т?"кттчп е нпд 7.5 t : 

— за возач-инструктор за обучување кандидати 
за в ^ а ч и па моторни возила од D патвори?:* — на 
автобус пг. кој се вградени нпд 20 седишта. 

Член 17 
Л^дот ип испитот од областа на неда топлата 

тп'.-.-, е^ однесува на практичното об^чувач,е на кан-
Ј|Јп v - го ап водачи ТРПО пај^тплтп" 30 "ПТПУТДТ. 

^отот нп попиног од ставот 1 ип ово; член се 
г тлн нп возило нп ко-"* прстот пт у^едч кои мораат 
јг, постојат на возилото гп чеп со ВРТЈЈИ o6vrcn на 
кандидати за возачи, ако ТИЕ У Р О Д И ГС предвидени 
со републички пропис. Ова возило не смее да има 
автоматски менувач. 

Ако при вршењето на дел на испитот од ста-
вот 1 на овој член не може да се обезбеди канди-
дат за возач, еден член на комисијата може да го 
замени кандидатот за возач. 

Член 18 
Ако кандидатот за возач-инструктор на испитот 

се служи со недозволени средства (користење на 
учебници, белешки, препишување и др.), испитната 
комисија ќе го отстрани кандидатот од испитот. Во 
тој случај се смета дека кандидатот не го положил 
испитот во целост. 

Член 19 
На испитот за возач-ииструктор оценувањето на 

успехот на кандидатот го врши комисијата. 
Кандидатот се оценува по областите со оценка: 

„положил" или „не положил". 

Член 20 
Кандидатот за возач-инструктор кој не ќе даде 

задоволителни одговори од која и да било област 
на програмата, освен од областа на прописите за 
безбедноста на сообраќајот, може да го повтори 
полагањето на испитот од таа област двапати, а ако 
ниту тогаш не го положи испитот — ќе се смета 
дека испитот не го положил во целост. 

Ако кандидатот не даде задоволителни ОДГОВОРИ 
од областа на прописите за безбедноста на сообра-
ќајот, ќе се смета дека испитот не го положил во 
целост. 

Кандидатот к о ј претходно не ги положи испи-
тите од областите што се полагаат усно или пис-
мено, не може да полага испит од областите што 
се полагаат практично. 

Член 21 
Кандидатот за возач-ииструктор кој трипати 

полагал испит за возач-инструктор и не го положил, 
може ПОВТОРНО да пристапи кон полагање на 
овој испит по истекот на една година од денот на 
последното полагање. 

Член 22 
Испити за возач-инструктор се одржуваат, по 

правило, во месеците март, јуни и септември. 

Член 23 
Тестовите за одделни области од програмата на 

испитите за возач-инструктор ги подготвува над-
лежниот орган на внатрешните работи во републи-
ката, а листовите со прашањата — испитната ко-
мисија. Овие тестови и прашања мораат да бидат 
во рамките на програмата на испитите за возач-
-инструктор. 

Тестот содржи определен број прашања со два 
или повеќе дадени одговори од кои само едниот 
одговор е точен. Тестот може да содржи и прашања 
на кои ОДГОВОРОТ се дава писмено. 

Одговорите на прашањата од тестот се вредну-
ваат зависно од значењето на прашањето. Ќе се 
смета дека кандидатот не го положил испитот што 
се полага преку тест ако во одговориве на праша-
њата од тостот не постигне најмалку 90°/о од вкуп-
ниот број поени. 

Член 24 
За полагањето на испитот за возач-инструктор 

се води записник. 
Записникот содржи: реден број на регистарот 

за полагањето на испитот за возач-иистр^ктов. име 
и презиме на кандидатот, име it презиме на прет-
седателот и на членовите на испитната комисија, 
датум и место на полаган,ето на испитот, број на 
тестовите и прашањата, оценки на одговорило на 
кандидатот од одделните области па програмата т* 
општа оценка дали кандидатот го положил или не 
го положил испитот. 

Записникот го потпишуваат претседател/? па 
испитната комисија и испитувачите 

Кон записникот се прилага писмениот состав 
што го изработил кандидатот. 
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Член 25 
На кандидатот кој од оправдани причини (бо-

лест и ел.) не пристапи кон полагање на испитот, 
ќе му се дозволи, на негово барање, да го полага 
испитот во наредниот испитен рок. 

Ако кандидатот не пристапи кон полагање на 
испитот без оправдани причини или пред почетокот 
на испитот се откаже од полагањето, ќе се смета 
дека испитот не го полагал. 

Ако кандидатот се откаже од веќе започнатото 
полагање на испитот од определена област, ќе се 
смета дека не го положил испитот од таа област. 

Член 26 
На кандидатот што ќе го положи испитот за 

возач-инструктор надлежниот орган на внатреш-
ните работи во републиката му издава дозвола за 
возач-инструктор. 

Дозволата за возач-инструктор се издава со рок 
на важење од 3 години. 

Член 27 
Рокот на важењето на дозволата за возач-ин-

структор го продолжува на барање на возачот-ин-
структор органот на внатрешните работи во репуб-
ликата кој го води возачот-инструктор во својата 
евиденција како возач. 

Член 28 
Ако се утврди дека на возачот-инструктор му 

Сило одобрено полагање на испит за возач-инструк-
тор врз основа на лажна исправа или невистинити 
наводи во пријавата за полагање на испитот, нему 
испитот ќе :.гу се поништи а издадената дозвола за 
возач-инструктор ќе му се одземе. 

Член 29 
Образецот на дозволата за возач-инетруктор е 

отпечатен кон овој правилник и е негов соста-
вен дел. 

Образецот на дозволата за возач-инструктор 
може да се печати само во работна организација 
што за тоа ќе ја овласти Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи и не смее да се пушта во 
слободна продажба. 

IV. Евиденции за полагањето на испитот за возач-
-инструктор и за дозволите за возач-инетруктор 

Член 30 
Органот на внатрешните работи во република-

та пред чија комисија се полага испитот за возач-
-ипструктор води регистар за полагањето на испитот 
за возач-инструктор. 

Овој регистар содржи: реден број, име и презиме 
на кандидатот, негово живеалиште и адреса, датум 
место и општина на неговото раѓање, број на возач-
ката дозвола и назив на органот што оваа ја издал, 
категорија на моторното возило за која се полага 
испитот, датум на полагањето, згспех постигнат на 
испитот, по кој пат кандидатот го полага испитот 
и рубрика за забелешка. 

Член 31 
Регистарот за полагањето на испитот за возач-

-инструктор се заклучува на крајот на секоја ка-
лендарска година и се чува како документ од трајна 
вредност. Другата документација во врска со пола-
гањето на испитот за возач-инструктор (писмени со-
стави. тестови, прашања, записници и др.) се чува 
најмалку две години. 

Член 32 
Општинскиот орган на внатрешните работи води 

евиденција за дозволите за возач-инструктор изда-
дени на возачи-инструктори кои имаат живеалиште 
на територијата на општината. 

Возачот ка кого му е издадена дозвола за во-
зач-ииструктор е должен за тоа да го извести оп-
штинскиот орган на внатрешните работи кој во 
својата евиденција го води како возач. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се 
води така што во регистарот на возачите во 
кој е запишан возачот-инструктор како во-
зач и во неговиот картон на возач се запишува 
бројот на дозволата за возач-инструктор, категори-
јата на моторни возила за која важи дозволата и 
назив на органот што оваа ја издал. 

V. Казнени одредби 
Член 33 

Со парична казна до 500 динари ќе се казни 
за прекршок поединец што ќе ја објави листата со 
прашањата или тестовите од членот 12 став 3 на 
овој правилник. 

Со парична казна до 100 динари ќе се казни 
за прекршок возач на кого му е издадена дозвола 
за возач-инструктор. а тој за тоа не го извести оп-
штинскиот орган на внатрешните работи кој во сво-
јата евиденција го води како возач (член 32 став 2;. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 34 

Одредбата на членот 9 став 3 од од овој правил-
ник ќе се применува од 1 јануари 1971 година, а до 
тој ден за испитувачите од областа на управувањето 
моторно возило може да се определи возач кој има 
најмалку три години возачка дозвола за онаа кате-
горија моторни возила за која врши испитуваше. 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр 344-6-7/18 
22 јануари 1970 година 

Белград 
Заменик соЈзтзен секретар 

за внатрешни работи, 
Момчило Драговиќ, е. р. 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕР ATT 1ВН А 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

Образец на дозволата за во-
зач-инструктор 
(Големина 60 X 95 mm) 

(Прва страна) 
Број на дозволата за возач-
инструктор 
Важи за обука на моторни 
возила од ка-
тегоријата 

ДОЗВОЛА ЗА ВбЗАЧ-ИНСТРУКТОР 

(Место за 
фотографија) 

Презиме 
Име -—-
Датум на раѓањето 
Живеалиште 

Датум на 
издавањето. 

Потпис на овластениот работник, 

Четврток, 5 февруари 1970 Страна 102 — Број 5 



Четврток, 5 февруари 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 5 — Страна 103 

(Втора страна) 
Важењето на дозволата за во-
зач-инструктор се продолжува до 

19 — година. 

Потпис на овластениот работник, 

М.П. 

Важењето на дозволата за во-
зач-инструктор се продолжува до 

19 — година. 

Потпис на овластениот работник, 

М.П. 
Важењето на дозволата за во-
зач-инструктор се продолжува до 

19 — година. 

Потпис на овластениот работник, 

М.П. 

ПРОГРАМА 
НА ИСПИТИТЕ ЗА ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР 

I. Програма на испитот од областа на 
прописите за безбедноста на сообраќајот 

а) за возач-инструктор на моторни возила од А 
и В категорија 

1) Општи прашања: 
— Видови прописи за безбедноста на сообраќа-

јот (меѓународни конвенции, сојузни закони 
и придружни прописи, републички закони и 
придружни прописи, одлуки на собранија на 
општини); 

— Права и обврски на општествено-политички-
те заедници, работните и други организации 
и граѓаните; 

— Начин на вршење сообраќај на патишта; 
— Поделба на јавните патишта, нивно одржу-

вање и користење; 
— Органи за регулирање и контрола на сообра-

ќајот на патиштата; 
— Одделни изрази во сообраќајот. 

2) Општи правила на сообраќајот: 
— Вклучување во сообраќајот, полукружно свр-

тување и возење наназад; 
— Страна на движењето; 
— Брзина на движењето; 
— Правила на скршнувањето; 
— Првенство за минување на раскрсница; 
— Разминување на возила; 
— Правила за престигање и обиколување; 
— Знаци за предупредување; 
— Правила за запирање и паркирање на возила; 
— Пресекување на колона пешаци; 
— Правила за обносување на учесниците во соо-

браќајот по знаците и наредбите што ги да-
ваат овластените службени лица за регули-
рање на сообраќајот. 

3) Посебни правила на сообраќајот: 
— Сообраќај на моторни возила; 

— Основни прописи за превозот на патници и 
стоки, значајни од становиште^ на безбедно-
ста на сообраќајот; 

— Сообраќај на трамваи и други возила на 
шини; 

— Сообраќај на велосипеди; 
— Сообраќај на запрежни возила; 
— Правила за движење на пешаци; 
— Гонење добиток по пат; 
— Сообраќај на раскрсница со светлосни соо-

браќајни знаци (начини на примена на свет-
лосна сигнализација на раскрсници по дол-

жината на определени потези во градовите: 
карактеристики на алтернативниот начин на 
работа на светлосните сигнали на раскрсници 
по должината на еден потег. Симултан 
принцип на работа на светлосни сигнали и 
негови карактеристики. Прогресивен и про-
гресивно-флексибилен принцип на работа на 
светлосни сигнали на раскрсници по должи-
ната на еден потег и негови карактеристики); 

— Сообраќај на премин на пат преку железнич-
ка пруга; 

— Сообраќај на автопат и на пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила; 

— Сообраќај во тунели; 
— Возила под придружба; 
— Возила со право на првенство; 
— Пробно возење; 
— Влечење возила; 
— Возење ноќе; 
— Возење под неповолни временски услови; 
— Возење во колона; 
— Спортски и други приредби на патот; 
— Означување на запрежни возила на колово-

зот. 

4) Сообраќајни знаци: 
— Поставување знаци и нивна поделба; 
— Знаци на опасност; 
— Знаци на изречни наредби; 
— Знаци за известување; 
— Светлосни сообраќајни знаци; 
— Ознаки на коловозот на патот; 
— Дополнителни табли покрај сообраќајните 

знаци. 

5) Прописи за овластувањата на органите на вна-
трешните работи во вршењето на работите на 
контролата и регулирањето на сообраќајот: 
— Овластувања за исклучување на возач од соо-

браќајот и начин на исклучување на возачот 
од сообраќајот; обврски на возачот во врска 
со тоа; 

— Овластувања за исклучување на возило од 
сообраќајот и начин на исклучување на во-
зилото од сообраќајот; обврски на возачот 
во врска со тоа; 

— Упатување возач на вонреден лекарски пре-
глед; 

— Овластувања за мандатно казнување и пре-
земање други репресивни мерки; 

— Упатување возило на вонреден технички пре-
глед; 

— Упатување возач на сообраќајна подука во 
определени републики односно автономни по-
краини; 

— Други овластувања на сообраќајната милиција 
спрема возачите, врз основа на законски и 
и други прописи. 
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6) Основни прописи за превозот на опасни материи: 
— Прописи за транспортирање на експлозиви; 
— Прописи за транспортирање на запаливи теч-

ности; 
— Прописи за транспортирање на други опасни 

материи, 

-7) Прописи за возачите на моторни возила: 
— Право на управу вање моторни возила; 
— Начин на обука ка возачите; 
— Опрема на возилата за обука; 
— Услови за добивање возачка дозвола; 
— Категории на возила и возачи; 
— Важење на возачка дозвола; 
— Одземање на возачка дозвола; 

8) Прописи за возѕчите-инструктори: 
— Право на добивање дозвола за возач-инструк-

тор; 
— Обзрски на возачот-инструктор спрема кан-

дидатите за возачи на моторни возила; 
— Начин на полагање испит за возач-инструк-

тор; 
— Категории возила за кои се издаваат дозволи 

за возач-инструктор; 
— Важење и продолжување на важењето на 

дозвола за возач-инструктор; 
/ 

— Одземање на дозвола за возач-инструктор. 

9) Основни одредби од прописите за здравствените 
услови што мораат да ги исполнуваат возачите 
на моторни возила, за работното време и одмо-
рите на возачите и за водење евиденција за ра-
ботното време и одморите на возачите. 

10) Прописи за возилата: 
— Регистрација на моторни и приклучни уво-

зила; ' 
— Сообраќајна дозвола, нејзино издавање, ва-

жење и продолжување на важењето; 
— Регистарски ознаки; 
— Сообраќај на нерегистрирани моторни возила; 
— Привремена регистрација; 
— Технички преглед на моторни и приклучни 

возила; 
— Рокови на важењето на техничките прегледи 

и начин на вршење на овие прегледи. 

11) Одговорност на возачите и другите учесници во 
сообраќајот: 
— Кривична (чл. 271—278 од КЗ); 
— Казнени одредби за прекршок на сообраќај-

ните прописи и правила. 

12) Основни поими за осигурување на моторни во-
зила 

13) Сообраќајни незгоди, постапка во случај на соо-
браќајна незгода: 
— Сообраќајни незгоди и нивни причинители, 

видови незгоди, дефиниција; 
— Фази на сообраќајна незгода, траги; 
— Обврски на возачот кој учествувал во сообра-

ќајна незгода во која имало повредени или 
загинати лица или причинета само значителна 
материјална штета; 

— Обврски на возачот кој наишол на сообраќај-
на незгода или се затекнал на местото ка 
сообраќајна незгода во која имало повре-
дени лица. 

б) за Еозач-инструктор на моторни возила од С и 
D категорија 
Искра] програмата предвидена за возачи-
те-инструктори на моторни возила од А и 
В категорија, кандидатите за возачи-инструктори 
на моторни возила од С и D категорија мораат 
да ја познаваат и следната материја: 

— Детални пописи за превозот на опасни материи: 
1) Услови што мораат да ги исполнуваат вози-

лата со кои се превезуваат запаливи течности, 
должности на возачот, означување на вози-
лото, опрема на возилото, полнење на садови, 
брзина на движењето, мерки на претпазливост 
при превозот, постапка во случај на појава* 
на пожар; 

2) Услови што мораат да ги исполнуваат возилата 
со кои се превезуваат експлозивни материи, 
должности на возачот, означување на возило-
то, опрема на возилото, брзина на движењето, 
мерки на претпазливост при превозот, постап-
ка во случај на појава на пожар, постапка 
во случај на квар на возилото; 

3) Услови што мораат да ги исполнуваат возилата 
со кои се превезуваат радиоктивни, фисибил-
ни, нагризувачки и отровни материи, должно-
сти на возачот, означување на возилото, мерки 
на претпазливост при превозот; 

— Детални прописи за здавствените услови што мо-
раат да ги исполнуваат возачите, за работното 
време и одморите на возачите и за водење еви-
денција за работното време и одморите на воза-
чите; 

— Детални прописи од меѓународните конвенции за 
условите кои од становиштето на безбедноста на 
сообраќајот мораат да ги исполнуваат возачите 
и возилата за да можат да учествуваат во меѓу-
народниот друмски сообраќај; 

— Детални прописи за превозот на патници и стоки 
со моторни возила од С и D категорија кои се 
значајни од становиштето на безбедноста на соо-
браќајот. 

II Програма на испитот од областа на 
психологијата 

1) Психологија и нејзина примена во сообраќајот — 
уводни забелешки 

2) Основни психички процеси: 
— Осети; 
— Забележувања (илузии, халуцинации); 
— Претстави; 
— Внимание; 
— Емоции; 
— Мислење; 
— Рефлекси. 

3) Психологија на личноста: 
— Што е тоа личност; 
— Особини на личноста; 
— Темперамент; 
— Карактер; 
— Особини на личноста и карактеристики на об-

е с у в а њ е т о на возачот (механизми на о б е с у -
вањето), 

4) Способности: 
— Структура на способноста. Сетилни, психомо-

торни и ментални способности; 
— Психофизички способности во текот на годи-

ните на живот. 
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5) Учење и паметење: 
— Паметење. Задржување и репродукција. За-

боравање; 
— Поим и форми на учење. Учење на движења 

и дејствија. Стекнување и извежбување на 
моторички навики; 

— Напредување во учењето. Методи на учење; 
— Влијание на поранешното искуство во уче-

ното; 
— Фактори за успешно учење. Старост и успех 

во обучувањето на возачите. 
6) Умор на возачот: 

— Што ја условува појавата на умор. Траење и 
време на работата и умор; 

— Како се пројавува уморот кај возачот. Суб-
јективни и објективни знаци на умор; 

— Сузбивање на уморот; 
— Влијание на одморот и спиењето врз спречу-

вањето на појавата на умор; 
— Монотонија и нејзино спречување. 

7) Гледање во врска со управувањето моторно 
возило: 
— Орган на видот. Дневно и ноќао гледање; 
— Основни функционални карактеристики на ви-

дот. Острина на централниот ц периферискиот 
вид. Широчина на видното поле, процена на 
растојанието, распознавање на боите; 

— Влијание на функционалните недостатоци и 
аномалии на -видот врз ефикасноста на управу-
вањето на возило; 

— Ноќно возење и заслепување. 
8) Влијание на алкохол, никотин и други медика-

менти врз возачот: 
— Влијание на алкохол. Психофизиолошки ефек-

ти на алкохолот. Ефекти на алкохолот врз 
управувањето на возило; 

— Никотин, јаглен-моноксид и ефикасност на 
управувањето; 

— Влијание на разни дроги врз обносувањето на 
возачот. 

9) Влијание на надворешните услови врз возачот: 
— Физичко-климатски услови: температура, бу-

ка, вибрации; 
— Осветленост на патишта и светлосни уреди 

на возилото; 
— Систем на сигнализација и сообраќајни знаци 

на патот; 
— Седиште, команден и контролен уред на во-

.зилото; 
— Обем, интензитет и структура на сообраќајот. 

III. Програма на испитот од областа на 
педагогијата 

(Основи на теоријата на обуката — дидактика) 
Со испитување на возачот-инструктор треба да 

се утврди како ги совладал основните теоретски зна-
ења неопходни во обучувањето на возачи. Поради тоа 
испитот не се ограничува само на репродуцирање 
на теоретските знаења, дефиниции на термини, пои-
ми и слично, туку и на утврдувањето како ќе ги 
примени инструкторот стечените знаења од дидак-
тика во обучувањето на возачите. 
1) Основни принципи на обучувањето: 

— Цел, потреба и вредност на познавањето на 
основните дидактички принципи во работата 
на инструкторот; 

— Дидактички принципи што во инструктивната 
работа доаѓаат претежно до израз: 
а) Принцип на очигледноста; 
б) Принцип на поврзаноста на теоријата со 

практиката; 
в) Принцип на систематичноста и постапноста; 
г) Принцип на свесната активност; 
д) Принцип на рационализацијата и економич-

носта; 
ѓ) Принцип на индивидуализацијата; 

е) Принцип на трајноста на знаењето, умеш-
носта и навиките; 

— Примена на дидактичките принципи во прак-
тичната работа на инструкторот. 

2) Наставни методи: 
— Метода на жив збор во обучувањето; 
— Метода на покажување (демонстрирање): на 

дејствија, делови и на нивната функција и за-
емна поврзаност, на шеми и цртежи (разни 
ситуации); 

— Метода на разговор и неговата функција во те-
кот на обучувањето; 

— Примена на наставните методи во практика-
та. Поврзаност на наставните методи во обу-
чувањето. 

3) Наставни форми: 
— Фронтална форма; 
— Групна форма; 
— Индивидуална форма; 
— Примена на формите на наставата во разни 

практични ситуации. 

4) Наставни средства: 
— ДемонстрЗДиони средства (слики, карти, црте-

жи, шеми и др.); 
— Манипулативни средства (алати, прибор, ме-

ханизми); 
— Оперативни средства (машини, апарати); 
— Примена на наставните средства во практика-

та на инструкторот. 
5) Наставен час: 

— Уводен час, негова структура и функција; 
— Час на запознавање со новото градиво; 
— Час на воопштување и систематизација на оте-

чените знаења, умешноста и навиките; 
— Час на примена на усвоените знаења, умеш-

носта и навиките; 
— Час на повторување и проверување; 
— Комбиниран час; 
— Примена на разни типови часови во разни 

ситуации. Фази на одделни типови наставни 
часови. 

6) Подготвување на инструкторот за час: 
— Планирање на наставната работа во определе-

ниот период на обучувањето (содржина, струк-
тура, временски распоред); 

— Подготвување за група часови и за одделен 
час (содржина, димензии). 

7) Проверување, оценување и евидентирање на на-
предувањето: 
— Тековно проверување и оценување квалите-

тот на примената на стечените знаења, уме-
шноста и навиките; 

— Завршно проверување и оценување на крајот 
на определени етапи на^обучувањето; 

— Барања на усното и писменото проверување и 
оцену вање; 

— Структура и потреба на евидентирањето на 
напредувањето. 

IV. Програма на испитот од областа на 
познавањето на моторните возила 

а) за возач-инструктор на моторни возила од А и 
В категорија 
— Мотори: улога и видови. Главни делови на 

мотор. Принцип на работата на четиритактен 
мотор; 

— Цилиндар: улога; 
— Клип, клипњача, работилица со замавно трка-

ло: улога, начин на подмачкување и начин на 
работа; 
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— Вентил ски уред: улога и начин на работа; 
— Ладење на мотор: потреба, вид, основни дело-

ви на уредот за ладење со вода, улога на 
термостатот. Ладење со воздух; 

— Подмачкување на мотор: потреба, видови. За -
мени на масло; 

— Напојување на мотор со гориво: уреди за на-
појување; 

— Карбуратор (распливнувач): улога, основни де-
лови и принцип на работата. Фактори што 
влијаат врз составот на мешаницата; 

— Преносни уреди: спојница: видови, ракување; 
— Менувач: улога, видови, основни делови и на-

чин на работата; 
— Кардански пренос: улога на карданското вра-

тило и на зглобовите;• 
— Диференцијал: улога, основни делови и начин 

на работата; 
— Предио и задно обесување: улога на предната 

оска на федерите, амортизерите, тркалата и 
гумите; 

— Рамка: улога и видови; 
— Товарен сандак: видови, улога и состојба; 
— Уред за управување: улога, основни делови 

и состојба; 
— Уреди за запирање: улога, видови кочни си-

стеми на моторни возила, основни делови на 
механичка, хидраулична, возушна и комбини-
рана кочница; 
Работна кочница: улога, ефикасност, уедначе-
ност на дејствувањето; 
Помошна кочница: улога, ефикасност на коче-
њето; 
Паркирна кочница: улога и ефикасност; 

— Двотактни бензински мотори: принцип на ра-
ботата ; 

— Дизел-мотори: принцип на работата. Уреди за 
напојување со гориво; 

— Акумулатор (батерија): улога и одржување; 
— Генератор (динамо): улога, основни делови и 

начин на работата; 
— Реглер: улога. Автоматски прекинувач: улога; 
— Електричен задвижуван (стартер): улога, ос-

новни делови и начин на работата; 
— Батериско палење: улога на индукциониот ка-

лем, прекинувачот, кондензаторот и разводни-
кот на палењето. Регулирање на палењето; 

— Свеќички: улога, опис; 
— Светлосни и светлосно-сигнални уреди: улога, 

видови, светлосни уреди за осветлување на па-
тот (големо, соборено светло и светло за магла): 
состојба, број, положба, боја, пригоденост, 
функционирање, меѓусебна поврзаност со про-
пишаните светла; 

— Светлосни уреди за означување на возилото: 
предни светла, задни светла за означување на 
возилото: улога, положба, број, боја, уедначе-
ност на видливоста, функционирање, поврза-
ност со други пропишани светла; 

— Габаритни светла: улога, број, положба, боја, 
функционирање, поврзаност со други пропи-
шани светла; 

— Жолто ротационо светло: улога, положба, вид-
ливост, боја, функционирање: 

— Светла за осветлување на задната регистар-
ска таблица: улога, проицирање на светлост 
наназад, боја, функционирање, поврзаност со 
други пропишани светла; 

— Катадиоптери (мачкини очи): улога, број, по-
ложба, боја, форма, површина, видливост; 

— Светлосно-сигнални уреди за давање светло-
сни знаци, покажувани на правецот: улога, 
положба, број. боја, функционирање, видли-
вост, зачестеност на мигање; 

— Стоп-светла: улога, положба, број, боја, фун-
кционирање; 

— Уред за давање звучни сигнали: улога, видови, 
составни делови на уреди, состојба, функцио-
нирање, интензитет на звучните сигнали; 

— Уреди што овозможуваат нормална видливост: 
улога, ветробранско стакло и други з а с т а п е -
ни површини: состојба, провидност, поседува-
ње ознака на сигурносното стакло; 

— Бришани на ветробранот: улога, број, фун-
кционирање, ефикасност, перачи на ветробра-
нот: состојба, функционирање; 

— Возачки огледала: улога, број, положба, ф у н к -
ционирање, можност за пригодување; 

— Електрични осигурувачи: улога; 
— Контролни и сигнални уреди: брзиномер се 

патомер и со светилка за осветлување: улога, 
функционирање. Контролна сина ламба за го-
лемо светло: улога, функционирање, истовре-
меност на палење со друго светло; 

— Светлосен или звучен сигнализатор на кон-
тролата на работата на покажувачот на пра-
вецот, улога, функционирање, видливост, 
истовременост на палење со покажувачот на 
правецот; 

— Уред за одвод на согорени гасови: улога, ос-
новни делови и нивна состојба, насоченост и 
положба на изводот на издувната цевка, бо-
јосаност на издувните гасови; 

— Максимално ниво на дозволената бука на мо-
торни возила; 

— Уред за одмрзнување и одмаглување на ве-
тробраног, уред за греење и проветрување на 
кабинета за возачот и на просторот за пат-
ници: улога; 

— Брава на врата: состојба, држење, осигуру-
вање; 

— Завесици на задните блатобрани: улога, состој-
ба, положба, големина; 

— Приклучоци за врзување на сигурносните по-
јаси: улога; 

— Уреди за обезбедување на возилото од к р а ж -
ба: улога, видови и функционирање; 

— Опрема на возило: апарат за гаснење пожар, 
прицврстено^, ознака на рокот на траењето; 

— Знак за обележување на возилото запрено на 
коловоз: улога и боја; 

б) За возачи-инструктори на моторни возила од С 
и D категорија 
Кандидатите што полагаат испит за возач-ин-
структор на возила од С и D категорија, покрај 
градивото предвидено за возачи-инструктори на 
возила од А и В категорија, полагаат испит и од 
следната материја: 
— Уред за управување: серво-управувач: улога 

и начин на работата; 
— Пневматски серво-управувач: улога и начин 

на работата; 
— Уред за запирање: хидраулични кочници, ра-

бота на двокружен систем на кочење; 
Хидраулични кочници: работа на трокружен 
систем на кочење; 
Хидраулични диск-кочници: принцип на ра-
ботата ; 
Воздушни кочници: принцип на работата; 
Моторни кочници: улога и принцип на ра-
ботата; 
Регулатор за непрекинато п р е о д у в а њ е интен-
зитетот на кочењето: улога; 

— Контролни и сигнални уреди: 
Тахограф: улога и исправност; 
Покажувач на расположивиот притисок на 
пневматскиот уред на работната кочница: 
улога и функционирање; 
Уред за сигнализација на недозволен притисок 
на пневматикот: улога и функционирање на 
возилата на кои мора да се наоѓа; 
Влечен уред за спојување на влечното и при-
клучното возило: улога, прицврстено^ и по-
мошна врска; 
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V. Програма на испитот од областа на 
управувањето моторно возило 

— Подготвување на возилото за возење: обврски 
на возачот во текот на подготвувањето. Ис-
прави за возење; 

— Влегување во возилото, пуштање на моторот 
во работа, следење работата на моторот, по-
стигање на работна температура; 

1) Возење низ населени места 
— Вклучување во сообраќајот; 
— Приспособовање на движењето на возилото 

според поставените сообраќајни знаци, прави-
лата и условите на сообраќајот; 

— Возење низ улици со послаб сообраќај; 
— Возење низ улици со поинтензивен сообраќај; 
— Обиколување на пречки на коловозот; 
— Разминување со други возила; 
— Престигање на моторни и шински возила; 
— Преминување и возење покрај станици на во-

зила за групен јавен превоз на патници. Во-
зење покрај површини со голем интензитет на 
пешачкиот сообраќај (училишта, болници, ав-
тобуски и железнички станици, пазари, кина, 
игралишта, театри и ел.); 

— Возење преку раскрсница на која сообраќајот 
го регулира овластено службено лице; 

— Возење преку раскрсница на која сообраќајот 
е регулиран со поставен сообраќаен знак; 

— Возење преку раскрсница на која сообраќајот 
е регулиран со поставен светлосен сообраќаен 
знак — семафор; 

— Возење на делот на пат на кој е координирана . 
работата на светлосните сигнали на раскрс-
ници ; 

— Запирање на возила во населени места; 
— Паркирање на возила: на коловози, тротоари 

и на други површини определени за парки-
рање. Паркирање возила на ограничени про-
стори. Запирање и паркирање на возила во 
зони каде што паркирањето е временски 
ограничено; ^ 

— Постапка при наидување на возило со право 
на првенство и на возило под придружба; 

— Полукружни движења во улици со и без ма-
неврирање. Полукружни движења на раскрс-
ници; 

— Возење низ населени места ноќе; 

2) Возење на патишта: 
— Возење по пат со обележени и необележени 

сообраќајни ленти; 
Ракување со управувачот во текот на возе-
њето; 

— Промени на степенот на преносот; 
— Држење на отстојанието од возилата зад кои 

се движи; 
— Обиколување пречки на патот; 
— Приспособување на движењето на возилото 

според поставените сообраќајни знаци, пра-
вилата и условите на сообраќајот; 

— Разминување со други возила; 
— Престигање возила на патиштата; 
— Давање знаци и сигнали во текот на возењето; 
— Запирање и паркирање на возилото на коло-

возите на патот и на просторите определени 
за паркирање; 

— Возење наназад; 
— Возење преку раскрсница на патишта, отста-

пување првенство за минување на возила што 
на тоа имаат право, скршнување на лева и на 
десна страна; 

— Влегување и излегување од кривини, надвоз-
ници, подвозници и тунели; 

— Кочење на возило во текот на возењето — 
со кочници и со мотор; 

— Возење преку мостови и други објекти на па-
тиштата; 

— Возење на премини на пат преку железнички 
пруги; 

— Возење по магла; 
— Возење по голомразица, виулица, по коловози 

покриени со снег и по други лизгави коловози; 
— Запирање и тргнување на патишта со поголем 

надолжен наклон; 
— Полукружно движење по пат со и без ма-

неврирање; 
— Возење ноќе; 

VI. Програма на испитот од областа на ука-
жување прва помош на повредени во 

сообраќајна незгода 

1) За давање прва помош и за средствата што се 
користат за тоа: 
— Поим за прва помош (самопомош и заемна 

помош); 
— Значај на првата помош за натамошната суд-

бина на повредените; 
— Зашто е потребно возачите на моторни во-

зила да бидат оспособени за укажуварве прва 
помош; 

— Кога е збор за укажување прва помош по-
деднакво е важно да се знае што треба и што 
не треба да се прави (ова треба да се пот-
крепи со конкретни примери); 

Практични дејствија: 
— Да се демонстрираат средствата што се наоѓаат 

во кутијата за прва помош за моторни во-
зила, како и начинот на употребата на овие 
средства; 

— Да се демонстрираат прирачните средства што 
можат полезно да се употребат за укажување 
прва помош: шамија за глава (како триаголна 
шамија), исечени ленти на платно (како по-
врска), штичиња, сообраќаен сигурносен три-
аголник, списанија, весници и ел. (како сред-
ства за имобилизација); 

— Да се демонстрира на еден од посетителите 
како треба да се прегледа повредениот; 

2) Постапка со рани: 
— Поим на отворена и затворена рана; 
— Опасности во врска со рана (крвавење и ин-

фекција); 
— Санитарна обработка и лекарски преглед се 

задолжителни за секоја рана настаната во 
сообраќајна незгода; 

— Постапка со рана (да не се исплакнува, да не 
се посипува со прашок и ел. да не се вадат 
туѓи тела ити.); 

— Покрај раната секогаш треба да се посматра 
и општата состојба на повредениот; 

Практични дејствија: 
— Завој околу темето и подбрадокот; 
— Завој околу вратот; 
— Завој за лактот или коленото; 
— Завој од триаголна шамија (за глава, колено 

и шепа); 

3) Крвавење и прва помош: 
— Поим на надворешно и внатрешно крвавење, 

опасности од крвавење, знаци и прва помош; 
— Искрвавеност, знаци и прва помош; 
Практични дејствија: 
— Дигитална компресија на надлактичната ар-

терија и во препоните; 
— Поставување на компресивен завој на екстре-

митетите, градниот кош и стомакот; 
— Поврзување на екстремитетите (само ка ј пре-

кинат екстремитет кој крвави); 
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— Поставување на искрвавениот во лежечка по-
лол<ба со спуштена глава и со подигнат долен 
дел на трупот и нозете; 

4) Преломи на коски, повреди на зглобови и прва 
помош: 
— Затворени и отворени преломи па коски од 

екстремитетите: знаци и опасност, прва по-
мош; 

— Испакнување на зглобови: знаци и прва по-
мош; 

— Значење на добра имобилизам ја за поната-
мошната судбина па повредениот; 

— Основни правила кон кои треба да се при-
држуваме при изведувањето на имобилиза-
цијата; 

— Знаци според кои може да се констатира пре-
лом на клучната коска, 'рбетот и карлицата 
и укажување прва помош ка ј тие видови по-
вреди; 

Практични дејствија: 
— Правилно држење на повредените екстреми-

тети, за време па укажување на прва по-
мош; 

— Имобилизација на подлактица со помош па 
скутот од палтото; 

— ^мобилизација на подлактицата и шепата со 
триаголна шамија; 

— Имобилизација на надлактицата со триаголна 
шамија; 

— ^мобилизација на повредена нога кон здрава 
нога; 

5) Отстранување опасноста од задушување и веш-
тачко дишење: 
— Кога најчесто се заканува опасност од заду-

шување: кога крвта се слева во грлото или 
гркланов кога повратената течност од стома-
кот влегува во патиштата за дишење, ка ј по-
вредени без свест ако јазикот им запаѓа во 
грлото, и како се отстранува опасноста од 
задушување; 

— Во кои случаи треба да се примени вештачко 
дишење (само кога повредениот не дише); 

Практична дејствија: 
— Ослободување на патиштата за дишење и по-

ставување на повредениот во десна бочна 
положба. Ова дејствие треба со посетителите 
па курсот да се извежбува до автоматизам; 

— Вештачко дишење според методата на вду-
вање на воздух „уста на пос" и „уста на 
уста"; 

— Надворешна масажа на срцето; 
— Вештачко дишење комбинирано со масажа на 

срцето; 
6) Други повреди и практични дејствија: 

— Притегнување и прва помош; 
— Изгореници и прва помош; 
— Прав и инсекти во око и прва помош; 
— Труење со издувни гасови и прва помош; 
— Оштетување со студ и прва помош; 
— Гаснење на запалена облека; 
— Поставување на повредените во иолуссдечка 

положба, во лежечка положба со умерено 
подигнати раце и нозе и во лежечка положба 
со полусвиткани нозе во колената; 

— Отстранување на прав и инсекти од внатреш-
ната страна па долниот очен капак и горниот 
очен капак. 

7) Постапка со повредените во сообраќајна незгода: 
— Постапка во сообраќајни незгоди (да се ис-

клучи моторот, да се закочи возилото, да се 
обезбеди местото на незгодата, гаснење на 
запален мотор и ел.); 

— Постапка со лицата повредени во возилото 
(извлекување, укажување прва помош на без-
бедно место итп.); 

— Основни начела за извлекување на повреде-
ните од возилото; 

— Спасување од потонат автомобил; 
— Постапка при наидувала на сообраќајна 

незгода; 

— Нега на повредените до транспортот; 
— Превезување на повредените. 
Практична дејствија: 
— Извлекување од возилото на повредените со 

повреда на 'рбетот; 
— Пренесување на повредените со повреда на 

'рбетот и поставување во соодветна положба; 
— Извлекување од возилото на повредените со 

прелом на коските на нозете; 
— Пренесување на повредените со прелом на 

долните екстремитети и поставување во соо-
дветна положба; 

— Внесување на повредените со повреда на 'рбе-
тот и долните екстремитети во несаиитетеки 
возила. 

34. 

Врз основа на членот 51 став 1 од Законот за ис-
правите и книгите на поморските бродови и на плови-
лата за внатрешна пловидба („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 18/64 и 20/69), сојузниот секретар за сто-
панство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА БРОДСКИТЕ ИСПРАВИ И КНИГИ НА ПО-
МОРСКИТЕ БРОДОВИ И НА ПЛОВИЛАТА ЗА 

ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и начинот на 

водење на бродските исправи и книги на поморските 
бродови и на пловилата за внатрешна пловидба 
(..Службен лист на СФРЈ", бр. 22/65 и 57/65) нас-
ловот над членот 14 и членот 14 се менуваат и гла-
сат: 

„Меѓународно свидетелство за товарната лини-
ја од 1966 година 

Член 14 
Меѓународното свидетелство за товарната лини-

ја од 1966 година мора да содржи: 
1) назначување дека свидетелството е издадено 

врз основа на одредбите на Меѓународната конвен-
ција за товарните линии од 1966 година од името 
на Сојузниот извршен совет и дека Југословенскиот 
регистар на бродовите е овластен да го издаде тоа 
свидетелство; 

2) име на бродот, број или букви на знакот за 
распознавање па бродот, лука на уписот и должина 
на бродот; 

3) назначување дека слободниот док му е доде-
лен на нов брод односно на постоен брод тип „А", 
односно тип „В" со намален или со зголемен сло-
боден бок; 

4) големина па слободниот бок во милиметри, 
измерена од линијата на палубата и вертикалната 
оддалеченост на товарните линии од средиштето па 
кружниот прстен; 

5) намалување на големината па сите слободни 
бокови во слатка вода, освен слободните бокови за 
товар на дрва на палубата, како и намалување за 
товарот на дрва па палубата; 

6) вертикална оддалеченост во милиметри на 
горниот раб на ознаката па линијата на палубата 
од која се мерени слободните бокови, до работ на 
палубата на бокот на бродот; 

7) графички приказ на ознаката на товарната 
линија како и на товарните линии онака како се 
вцртани на десниот бок на бродот; 

8) датум на извршениот основен или редовен 
преглед на бродот; 

9) потврда дека бродот бил прегледан и дека 
слободните бокови се доделени, а товарните линии 
што во свидетелството се графички прикажани 
дека се обележени според Меѓународната конвен-
ција за товарните линии од 1966 година; 
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10) назначување на траењето на важењето на 
свидетелството кое е условено со вршење на кон-
тролни годишни прегледи; 

11) потврди за извршените контролни годишни 
прегледи на бродот; 

12) назначување на времето за кое важењето 
на свидетелството е продолжено. 

Податоците од ставот 1 на овој член се внесу-
ваат во образецот бр. 8 — Меѓународно свидетел-
ство за товарната линија од 1966 година." 

Член 2 
По членот 14 се додаваат наслов над новиот 

член и нов член 14а, који гласат: 

„Меѓународно свидетелство за ослободување од од-
редбите за товарната линија 

Член 14а 
Меѓународно свидетелство за ослободување од 

одредбите за товарната линија мора да содржи: 
1) назначување дека свидетелството е издаде-

но врз основа на одредбите на Меѓународната кон-
венција за товарните линии од 1966 година од име-
то на Сојузниот извршен совет и дека Југословен-
скиот регистар на бродовите е овластен да го 
издаде тоа свидетелство; 

2) име на бродот, број или букви на знакот за 
распознавање иа бродот и лука на уписот на бро-
дот; 

3) потврда дека бродот е ослободен од одред-
бите на Меѓународната конвенција за товарните 
линии од 1966 година и врз основа на кои одредби 
од таа конвенција; 

4) назначување па одредбите на Меѓународната 
конвенција за товарните линии од 1966 година од 
чија примена бродот е ослободен, односно за кое 
патување бродот е ослободен, и под кои услови — 
ако постојат; 

5) назначување на траењето на важењето на 
свидетелството кое е условено со вршење на кон-
тролни годишни прегледи; 

6) потврда дека бродот по извршениот контро-
лен годишен прглед и понатаму ги исполнува ус-
ловите врз основа на кои ослободувањето му било 
одобрено; 

7) назначување на времето за кое важењето на 
свидетелството е продолжено. 

Податоците од ставот 1 па овој член се внесу-
ваат во образецот бр. 8а — Меѓу на род но свидетел-
ство за ослободување од одредбите за товарната 
линија." 

Член 3 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Свидетелството за баждарење за брод бажда-

рен според правилото I мора да содржи: 
1) име на бродот, вид на бродот, државна при-

падност, лука на уписот, знак на распознаван,ето, 
пропулзивно средство (машина или едра), место и 
година на градбата, назив на бродоградителот и 
број на новоградбата на бродот, број на палубите, 
материјал на градбата, вид на пропулзивната ма-
шина, број на вијцпте, број и вид на котлите; 

2) податоци за димензиите за утврдување на 
идентичноста па бродот — според правилото I од 
Правилникот за начинот на месење и пресметување 
на регистарската тонажа при баждарење на помор-
ските бродови и чамци („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 2/69); 

3) подробности за баждарење™ за добивање на 
бруто регистарската тонажа на одделни простории; 

4) одбивања на зафатнината на просторот за до-
бивање на нето регистарската тонажа на бродот; 

5) конечен резултат од баждарењето за бруто 
и нето тонажа на бродот изразена во регистарски 
тони и во кубни метри; 

6) назначување на просторот над горната па-
луба чија зафатнина не се вклучува во бруто реги-
старската тонажа на бродот; 

7) назначување на зафатнината на секој одде-
лен простор на двојното дно кој не се вклучува во 
бруто регистарската тонажа на бродот и назначу-
вање на неговата намена; 

8) назначување на просторот за пропулзивниот 
машински уред, врз кој се заснова одбивањето за 
пропулзивниот машински уред, и кој поради тоа 
е вклучен во бруто регистарската тонажа; 

9) податоци за промената на името на бродот, на 
луката на уписот и на знакот за распознавање. 

Свидетелството за баждарење за брод баждарен 
според правилото II, покрај податоците од точ. 1, 
3, 4, 5, 8 и 9 на ставот 1 од овој член, мора да со-
држи и: 

1) податоци за димензиите за утврдување иден-
тичноста на бродот баждарен според правилото II 
од Правилникот за начинот на мерење и пресмету-
вање на регистарската тонажа при баждарење на 
поморските бродови и чамци; 

2) назначување на просторот на највисоката па-
луба или над неа, чија зафатнина не се вклучува 
во бруто регистарската тонажа на бродот. 

Големините на просторот од точ. 3, 4, 6, 7 и 8 
на ставот 1 од овој член се внесуваат во регистар-
ски тони и кубни метри во свидетелството за баж-
дарење за брод баждарен според правилото I, а 
големините на просторот од ставот 2 на овој член 
— во свидетелството за баждарење за брод бажда-
рен според правилото II. 

Податоците од ставот 1 на овој член се внесу-
ваат во образецот бр. 14 — Свидетелство за бажда-
рењето за брод баждарен според правилото I, а 
податоците од ставот 2 на овој член — во образецот 
бр. 14а — Свидетелство за баждарење™ за брод 
баждарен според правилото И." 

Член 4 
По членот 19 се додаваат наслов над новиот член 

и нов член 1$а, кои гласат: 

„Свидетелство за баждарската ознака 
Член 19а 

Свидетелството за баждарската ознака, покрај 
податоците за името и видот на бродот, за држав-
ната припадност, за луката на уписот и за знакот 
за распознавање на бродот, мора да содржи и: 

1) назначување дека свидетелството важи само 
со свидетелството за баждарење; 

2) податоци за утврдување на положбата на 
баждарската ознака на боковите на бродот и 
графички приказ на баждарската ознака, која е 
вцртана на боковите на бродот според членот 5 ст. 
3, 4 и 5 од Правилникот за начинот на мерење и 
пресметување на регистарската тонажа при бажда-
рење на поморските бродови и чамци; 

3) податоци за баждарење™ во врска со баж-
дарската ознака, и тоа: 

а) податоци од свидетелството за баждарење за 
тонажата под палубата за баждарење и надград-
бите; 

б) податоци за тонажа на меѓупалубниот про-
стор ; 

4) податоци за зафатнината на простоног за 
пропулзивниот машински уред, кој се наоѓа над 
палубата за баждарење; 

5) податоци за прекумерниот дел на зафатни-
ната па грлата; 

6) податоци за одбивањата на зафатнината на 
просторот за добивање на нето регистарската то-
нажа на бродот; 

7) конечен резултат на бождарењето за бруто и 
нето тонажата на бродот изразена во регистарски 
топи и кубни метри при газењето на бродот кое не 
ја поеминува баждарската ознака. 

Големините па просторот од точ. 2, 3, 4 и 5 на 
ставот 1 од овој член се внесуваат во свидетелство-
то за баж царската ознака во регистарски тони и 
кубни метри. 

Податоците од ставот 1 на овој член се внесу-
ваат во образецот бр. 146 — Свидетелство за баж-
дарската ознака (ознака на нивото на највисоката 
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Образец бр. 8 
Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Р Е Г И С Т А Р Н А Б Р О Д О В И Т Е 

YUGOSLAV REGISTER OF SHIPPING 

МЕЃУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ТОВАРНАТА ЛИНИЈА ОД 
1966 ГОДИНА 

INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIFICATE (1966) 

Издадено врз основа на одредбите од Меѓународната конвенција за товарните линии од 1966 година, од 
името на Сојузниот извршен совет на 
Issued under the provisions of the International Convention on Load Lines, 1966, under the authority of the Federal Exe-
cutive Council of the 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 

ОД ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ 
ВУ THE YUGOSLAV REG1STAR OF SHIPPING 

З а б е л е ш к а : Во свидетелството не треба да се внесат слободните бокови и товарните линии што не 
се применуваат. 

N o t e ; Freeboards and load lines which are not applicable need not be entered in the certificate. 

Намалувањето на сите слободни бокови во слатка вода, освен слободните бокови за товар на дрва на па-
лубата, е mm. 
Alowance for fresh water for all freeboards other than timber 

За товар на дрва на палубата е mm. 
For timber freeboard 

Горниот раб на линијата на палубата од кој се мерени овие слободни бокови е mm 
The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured ie 

од палубата на бокот на бродот. 
deck at siae. 
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Датум на основниот или редовниот преглед 
Date of iniiial or pet iodic U survey 

Се потврдува дека овој брод бил прегледан, дека слободните бокови се доделени и дека горе прикажаните 
товарни линии се обележени според Меѓународната конвенција за товарните линии од 1966 година. 
This is to certify that this ship has been surveyed and that the freeboard* have been assigned and load lines shown 
above have been marked in accordance with the International Convention on Lo ic Lin 196$. 

Ова свидетелство важи до 
This certificate is valid until 

според членот 14(1) (ц) од Конвенцијата. 
14(1) (е) of the Convention. 

Издадено во 
Issued а 

под услов контролните годишни прегледи да се вршени 
subject to periodical inspections in accordance with Article 

19-

Потпишаниот изјавува дека Југословенскиот регистар на бродовите е исправно овластен од спо-
менатиот Сојузен извршен совет да го издаде ова свидетелство. 
The undersigned declares that the Yugoslav Register of Shipping is duly authorised by the said Federal Execu-
tive Council to issue this certificate. 

(Потпис и печат) 
(Signature and seal) 

Note 

З а б е л е ш к и : 1) Ако бродот поаѓа од лука која се наоѓа на река или на внатрешни води, се до-
пушта да се натовари за онолку повеќе колку што тоа одговара на тежината на 
горивото и друг материјал што му е потребно за потрошувачка од точката на 
поаѓањето па до морето. 
When а ship departs from а port situated on a river or inland waters, deeper loading shall 
be permitted corresponding to the weight of feul and all other materials required for con-
sumption between the point of departure ana the sea 

2) Ако бродот се наоѓа во слатка вода специфична тежина еден, тогаш може од-
носната товарна линија да биде нурната за износот кој одговара на горе наведеното 
намалување за слатка вода. Ако специфичната тежина на водата не е еден, од-
бивањето се определува пропорционално на разликата помеѓу 1.025 и вистинска-
та специфична тежина. 
When а ship is in fresh water of unit density, the appropriate load Ипе may be submerged 
by the amount of the fresh water allowance shown above. Where the density is other than 
unit, an allowance shall be made proportional to the difference between 1.025 and the actupl 
density. 

*) Да се прецрта она што не се применува 
Delete whatever is inapplicable. 

^ (Опачина од образецот бр. 8) 
Се потзрдува дека со контролниот годишен преглед, КОЈ е пропишан во членот 14 (1) (ц) на Кон-

венцијата, е утврдено дека овој брод одговара на односните одредби на Конвенцијата 
This is to certify that at a reriodical inspection required by Article li (1) (е) of the Convention, this ship was 

found to comply with relevant provisions of the Convention. 

Бидејќи овој брод во се одговара на одредбите на Конвенцијата, важењето на ова свидетелство спо-
ред членот 19 (2) на Конвенцијата е продолжено до 

The provisions of the Convention being fully complied with by this ship, thi validity of this certificate is in 
accordance with Article 19 (2) of the Convention, extended until 
Место датум 
Place date (Потпис и печат) 

(Signature and seal) 
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Образец бр. 8а 

МЕЃУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОДРЕД-
БИТЕ ЗА ТОВАРНАТА ЛИНИЈА 

INTERNATIONAL LOAD LINE EXEMPTION CERTIFICATE 

Издадено врз основа на одредбите на Меѓународната конвенција за товарните линии од 1966 година, 
од името на Сојузниот извршен совет на 

Issued under the provisions ој the International Convention on Load Lines. 3900, under the authority of the 
Federal Executive Council of 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA 

ОД ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ 
BY THE YUGOSLAV REGISTER OF SHIPPING 

Име на бродот 
i 

Број или букви за распознавање ј Лука на уписот 
Name of Ship Distinctive Number or Letters j Port of Registry 

Се потврдува дека горе наведениот брод е ослободен од одредбите на Конвенцијата од 1966 го-
дина, врз основа на членот 6(2), членот 6(4)*, на го ре наведената Конвенција. 

This is to certify that the above mentioned ship is exempted from the provisions of the 1966 Convention, under 
the authority conferred by Article 6(2), Article 6(4)*, of the Convention referred to abo^e. 

Одредбите на Конвенцијата од кои е ослободен бродот врз основа на одредбите на членот 6(2) се 
следните: 

The provisions of the Convention from which the ship is exempted under Article 6(2) are: 

Патувањето за кое е одобрено ослободувањето врз основа на членот 6(4) е следното: 
The voyage for which exemption is granted under Article 6(4) is: 

Од: 
From: 

д о : 
To: 

Услови, ако постојат, под кои е одобрено ослободувањето било врз основа на членот 6(2) или 
членот 6(4). 

Conditionsѕ if any, on which the exemption is granted under either Artiile 6(2) or Article 6(4). 

Ова свидетелство важи до под услов контролните прегледи, ако доаѓаат пред-
This certificate is valid until subject, where appropriate, to periodical inspections in 

вид, да се извршени според членот 14 (1) (ц) на Конвенцијата. 
accordance with Article 14(1) (е) of the Convention. 

Издадено во — 
Issued at 

(Потпис и печат) 
* —•—• 1" (Signature and seal) 

Потпишаниот изјавува дека Југословенскиот регистар на бродовите од споменатиот Сојузен из-
Тhe undersigned declares that the Yugoslav Register of Shipping is duly authoiised by the said Federal Execu-

вршен совет е исправно овластен да го издаде ова свидетелство 
tive Council to issue this certificate. 

(Потпис и печат) 
{Signature and seal) 

Да Се прецрта она што не се применува 
Delete whichever is Inapplicable, 
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(Опачина на образецот бр. 8а) 

Се потврдува дека бродот и понатаму ги исполнува условите под кои му беше одобрено ова осло-
бодување. 

This is to certify that this ship continues to comply with conditions under which this exemption was granted. 

Место датум 
Place date (Потпис и печат) 

(Signature and seal) 

Место датум 
P i a c e d a t e (Потпис и печат) 

(Signature and seal) 

Место датум 
P l a c e d a i e (Потпис и печат) 

(Signature and seal) 

Место датум • 
P i u c e d a i e (Потпис и печат) 

(Signature and seal) 

Овој брод и понатаму ги исполнува условите под кои му беше одобрено ова ослободување, та врз 
This ship <otJin'uPS t» comply with the conditions under v>hich thAs exemption was granted, and the validity 

основа на членот 19(4) (а) на Конвенцијата важењето на ова свидетелство е продолжено до 
of this certificate is, in accordance with Article 19(4) (a) of the Convention, extend< d until 

Место датум 
P l a c e d a v (Потпис и печат) 

(Signature and seal) 

Образец бр. 14 

Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Р Е Г И С Т А Р Н А Б Р О Д О В И Т Е 
Y u g o s l a v R e g i s t e r o f S h i p p i n g 

Свидетелство бр. 
Certificate JV®. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БАЖДАРЕЊЕ 

TONNAGE CERTIFICATE 
(Според правилото I — Rule I) 

Сплит, на 
date 

19-

Издадено врз основа на членот 16 од Законот за исправите и книгите на поморските бродови и на 
пловилата за внатрешна пловидба, Законот за баждарење на поморските бродови и чамци и Правилни-
кот за начинот на мерење и пресметување на регистарската тонажа при баждарење на поморски бро-
дови и чамци. 

Issued in accordance with the Art. 16 of the Law on documents and books of sea-going and inland 
waterway ships, with the Law on tonnage measurement of sea-going ships and boats, and with the Regula-
tions on measurement and calculation of the register tonnage for the purpose of tonnage measurement of 
sea-going ships and boats. 

C. Ф. P. Ј У Г О С Л А В И Ј А 

И М Е Н А Б Р О Д О Т : — Name of Ship: 

Вид на бродот 
Description of Ship 

На машински погон или на едра 
Propelled by mrchinerp or by sails 

Материјал на градбата 
Material 

Државна припадност 
Nationality 

Место и година на градбата 
Where and when buVt 

Вид на погонска машина 
Description of propelling 
machinery 

Лука на уписот 
Port of Registry 

Бродоградител 
Name of builders 

Број -на вијци 
Number of screws 

Знак за распознавање 
Signal letters 

Новоградба бр. 
Yard M 

Број и вид на котлите 
Number and type of boilers 

Број палуби 
Number of decKS 
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ДИМЕНЗИИ ЗА"УТВРДУВАЊА НА ИДЕНТИЧНОСТА НА БРОДОТ — СПОРЕД ПРА-
ВИЛОТО I 

IDENTIFICATION DIMENSIONS — RULE I 

Метри 
Metres 

ДОЛЖИНА, од предната страна на највисокиот к р а ј на клуновата до задната страна 
на највисокиот кра ј на крмената гредулка 
LENGTH, from the fore, side of the upermost end of the stem to the aft s ide of the upermtst 
end of the ster post 

ШИРОЧИНА, најголема надворешна (исклучувајќи ги бокоштитниците) 
BREADTH, extreme outside (rubbing pieces not included) 

ДЛАБОЧИНА, на средишната рамнина на бродот, на половина на должината, од 
долната страна на горната палуба до горната страна на покровот на двојното дно, 
односно да врвот на ребреницата 
DEPTH, in the middle %iave at half length, from the under side of the upper deck to the upper 
side of the doubiebot^n,t plating or top of floors 

ДОЛЖИНА ПРЕКУ СЕ 
OVERALL LENGTH 

ПОДРОБНОСТИ ЗА БАЖДАРЕЊЕТО — PARTICULARS OF TONNAGE MEASUREMENT 

Регистар-
ски гони 

Register 1опѕ 
Кубни метри 
Cubic metres 

Регистар-
ски тони 

Reciter 'ons 
Кубни метри 
Cubic metrea 

Тонажа под палубата за 
баждарење 
Under deck tonnage 

Тонажа на меѓупалубниот 
простор 
Тгоееп deck tonnage 
Каштел 
Forecastle 
Средна надградба (мост) . . 
Bridge 
Касар 
Poop 
Палубни куќички . . . » 
Deck houses 
Куќички на катарката . . 
Mast houses 

БРУТО РЕГИСТАРСКА ТО-
НАЖА (пренос) 
GROSS TONNAGE 
(Brought forivard) 

Тонажа под палубата за 
баждарење 
Under deck tonnage 

Тонажа на меѓупалубниот 
простор 
Тгоееп deck tonnage 
Каштел 
Forecastle 
Средна надградба (мост) . . 
Bridge 
Касар 
Poop 
Палубни куќички . . . » 
Deck houses 
Куќички на катарката . . 
Mast houses 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови , 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Тонажа под палубата за 
баждарење 
Under deck tonnage 

Тонажа на меѓупалубниот 
простор 
Тгоееп deck tonnage 
Каштел 
Forecastle 
Средна надградба (мост) . . 
Bridge 
Касар 
Poop 
Палубни куќички . . . » 
Deck houses 
Куќички на катарката . . 
Mast houses 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови , 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Тонажа под палубата за 
баждарење 
Under deck tonnage 

Тонажа на меѓупалубниот 
простор 
Тгоееп deck tonnage 
Каштел 
Forecastle 
Средна надградба (мост) . . 
Bridge 
Касар 
Poop 
Палубни куќички . . . » 
Deck houses 
Куќички на катарката . . 
Mast houses 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови , 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Тонажа под палубата за 
баждарење 
Under deck tonnage 

Тонажа на меѓупалубниот 
простор 
Тгоееп deck tonnage 
Каштел 
Forecastle 
Средна надградба (мост) . . 
Bridge 
Касар 
Poop 
Палубни куќички . . . » 
Deck houses 
Куќички на катарката . . 
Mast houses 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови , 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Тонажа под палубата за 
баждарење 
Under deck tonnage 

Тонажа на меѓупалубниот 
простор 
Тгоееп deck tonnage 
Каштел 
Forecastle 
Средна надградба (мост) . . 
Bridge 
Касар 
Poop 
Палубни куќички . . . » 
Deck houses 
Куќички на катарката . . 
Mast houses 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови , 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови , 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови , 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

/ 

Простори над горната па-
луба — палуба за баждаре-
ње, вклучени во BRT како 
дел од просторот на про-
пулзивниот машински уред 
Spaces above the upper deck 
— tonnage deck, included as 
part of the propelling machi-
nery space 

Прекумерен дел од зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови , 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

/ 

Простори над горната па-
луба — палуба за баждаре-
ње, вклучени во BRT како 
дел од просторот на про-
пулзивниот машински уред 
Spaces above the upper deck 
— tonnage deck, included as 
part of the propelling machi-
nery space 

Прекумерен дел од зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови , 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Простори над горната па-
луба — палуба за баждаре-
ње, вклучени во BRT како 
дел од просторот на про-
пулзивниот машински уред 
Spaces above the upper deck 
— tonnage deck, included as 
part of the propelling machi-
nery space 

Прекумерен дел од зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

Остаток 
Remainder 

Простори над горната па-
луба — палуба за баждаре-
ње, вклучени во BRT како 
дел од просторот на про-
пулзивниот машински уред 
Spaces above the upper deck 
— tonnage deck, included as 
part of the propelling machi-
nery space 

Прекумерен дел од зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

Одбивање за просторот на 
пропулзивниот маш. уред 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

БРУТО РЕГИСТАРСКА ТО-
НАЖА 
GROSS TONNAGE 

НЕТО РЕГИСТАРСКА ТО-
НАЖА 
NET TONNAGE 

Се потврдува дека горе наведениот брод е баждарен според одредбите на горе наведениот пра-
вилник и дека неговата регистарска тонажа е пресметана според ПРАВИЛОТО I на споменатиот пра-
вилник и утврдена во ова свидителство за баждарење, и тоа: 

This is to certify that the above named ship has been measured in confirmity with the above mentioned Regu-
lations and that her tonnage under RULE I of the said Regulations is as stated in this Tonnage Certificate: 



Четврток, 5 февруари 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 5 — Страна 115 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА: 
THE GROSS TONNAGE 
BEING: 

НЕТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА: 
THE NET TONNAGE BEING: 

регистарски топи, односно 
Register tons, or 

регистарски тони, односно 
Register tons, or 

кубни метри 
Cubic metres 

кубни метри 
Cubic metres 

Баждарењето извршено во 
Tonnage measurement 
performed at 

Види јз другата страна 
See overleaf 

на 
date 

19— Потпис — Signature 

/Печат на ЈР \ Службена положба — official position 
\Seal of the JR' 

(Опачина на образецот бр. 14) 

Зафатнина на просторот за пропулзивниот ма-
шински уред, врз која се заснова одбивањето 
за пропулзивниот машински уред и која поради 
тоа е вклучена во бруто регистарската тонажа 
The cubic capacity of propelling machinery spaces, 
upon which the propelling power allowance is based, 
and which has therefore been included in the Gross 
Tonnage. 

Простори — Spaces Рег. тона 
Reg. 'от 

Кубни 
метри 

Cubic metres 

Под горната палуба — палуба 
за баждарење 
Below the upper deck — 
tonnage deck 

Над горната палуба — палуба 
за баждарење 
Above the upper deck — 
tonnage deck 

ВКУПНО — TOTAL 



Четврток, 5 февруари 1970 

Образец бр. На 

Свидетелство бр. 
Certificate Л*. 

Ј У Г О е л о ш : н е к и РЕГИСТАР н а Б Р О Д О В И Т Е 
Y u g o s l a v R e g i s t e r o f S h i p p i n g 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БАЖДАРЕЊЕ 

TONNAGE CERTIFICATE 
(Според Правилото II — Rule II) 

Сплит, на 19-
date 

Издадено врз основа на членот 16 од Законот за исправите и книгите на поморските бродови и на 
пловилата за внатрешна пловидба, Законот за баж дарење на поморските бродови и чамци и Правил-
никот за начинот на мерење и пресметување на регистарската тонажа при баждарење на поморски 
бродови и чамци. 

Issued in accordance with the Art. 16 of the l a w on documents and books of sea-going and Inland 
waterway ships, with the Law on tonnage measurement of sea-going ships and boats, and with the Regula-
tions on measurement and calculation of the register tonnage for the purpose of tonnage measurement of 
sea-going ships and boats. 

C. Ф. P. Ј У Г О С Л А В И Ј А 
И М Е Н А Б Р О Д О Т : — Name of Ship: 

Вид на бродот 
Description of Ship 

На машински погон или на едра 
Propelled by machinery or 
by sails 

Материјал на градбата 
Material 

Државна припадност 
Nationality 

Место и година на градбата 
Where and when build 

Вид на погонската машина 
Description of propelling 
machinery 

Лука на уписот 
Port of Registry 

Бродоградител 
Name of builders 

Број на виј ци 
Number of screws 

Знак за распознавање 
Signal letters 

Новоградба бр. 
Yard M. 

Број и вид на котлите 
Number and type of boilers 

Број палуби 
Number of decks 

ДИМЕНЗИИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИДЕНТИЧНОСТА НА БРОДОТ — СПОРЕД ПРА-
ВИЛОТО II 

IDENTIFICATION DIMENSIONS — RULE II 

Метри 
Metres 

ДОЛЖИНА, на највисоката палуба, од задната страна па клуновата гредулка до зад-
ната страна на крмената гредулка, односно до предната страна на оската на корми-
лото. 
LENGTH, on the uppermost deck, from the aft side of the stem to the aft side of the stern 
post, or to the fore side of the rudder-stock. 

ШИРОЧИНА, најголема надворешна (исклучувајќи ги бокоштитниците) 
BREADTH, extreme outside (rubbing pieces not included) 

ОБЕМ, измерен на местото на најголемата широчина вертикално под кобилицата 
GIRTH, measured outboard at the place of the extreme breadth perpendicularly to the keel-line 

ДОЛЖИНА ПРЕКУ СЕ 
OVERALL LENGTH 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Страна 116 — Број 5 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

ПОДРОБНОСТИ ЗА БАЖДАРЕЊЕ^*) — PAR TICULAHS OF TONNAGE MEASUREMENT 

Некие i ир-
ски шии 

Regi\tei tons 

Кубни метри 
CiJ)t( nut гел 

Рег ис rap- ј 
СКИ ЈОН* 

Register tt>ил 

Кубни мет ри 
Cubit- tm treа 

Простори под највисоката 
палуба 
Spaces below the uppermost 
deck 

Каштел 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА (пренос) 
GROSS TONNAGE 
(Brought forward) 

Простори под највисоката 
палуба 
Spaces below the uppermost 
deck 

Каштел 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА (пренос) 
GROSS TONNAGE 
(Brought forward) 

Простори под највисоката 
палуба 
Spaces below the uppermost 
deck 

Каштел О Д Б И В А Њ А - DEDUCTIONS 

Простории на заповедникот 
Master's spaces 

Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . , 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови • 
Workshops and store rooms 

Простор за едра . . • . . 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 

Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно^ 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Forecastlc 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

Касар 
Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

• • • • • • • • • • « • 

О Д Б И В А Њ А - DEDUCTIONS 

Простории на заповедникот 
Master's spaces 

Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . , 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови • 
Workshops and store rooms 

Простор за едра . . • . . 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 

Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно^ 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Forecastlc 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

Касар 
Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

• • • • • • • • • • « • 

О Д Б И В А Њ А - DEDUCTIONS 

Простории на заповедникот 
Master's spaces 

Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . , 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови • 
Workshops and store rooms 

Простор за едра . . • . . 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 

Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно^ 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Forecastlc 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

Касар 
Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

• • • • • • • • • • « • 

О Д Б И В А Њ А - DEDUCTIONS 

Простории на заповедникот 
Master's spaces 

Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . , 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови • 
Workshops and store rooms 

Простор за едра . . • . . 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 

Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно^ 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Forecastlc 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

Касар 
Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

• • • • • • • • • • « • 

О Д Б И В А Њ А - DEDUCTIONS 

Простории на заповедникот 
Master's spaces 

Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . , 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови • 
Workshops and store rooms 

Простор за едра . . • . . 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 

Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно^ 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Forecastlc 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

Касар 
Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

• • • • • • • • • • « • 

О Д Б И В А Њ А - DEDUCTIONS 

Простории на заповедникот 
Master's spaces 

Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залиха на 
храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . , 
Navigation spaces 

Простори за помошни котли 
и главни пумпи 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови • 
Workshops and store rooms 

Простор за едра . . • . . 
Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 

Простори за пречистување 
и собирање на отпадочно^ 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Forecastlc 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

Касар 
Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

• • • • • • • • • • « • 

О Д Б И В А Њ А - DEDUCTIONS 

Простории на заповедникот 
Master's spaces 
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Остаток 
Remainder 

Простори над највисоката 
палуба вклучени во BRT 
како дел на просторот на 
пропулзивниот машински 
уред 
Ѕрассѕ above the uppermosl 
propelling machinery space 

Прекумерен дсл на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

Одбивање за просторот на 
пропулзивниот маш. уред 
Deduction for propelling 
machinery spaces 

Простори над највисоката 
палуба вклучени во BRT 
како дел на просторот на 
пропулзивниот машински 
уред 
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пропулзивниот маш. уред 
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БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА 
GROSS TONNAGE 

НЕТО РЕГИСТАРСКА ТО-
НАЖА 
NET TONNAGE 

Се потврдува дека горе наведениот брод е баж дарен според одредбите на горе наведениот правил-
ник и дека неговата регистарска тонажа е пресметана според ПРАВИЛОТО II на споменатиот правил-
ник и утврдена во ова свидетелство за баждарење, и тоа: 

This is to certify that the above named ship has been measured in conformity with the above mentioned 
Regulations and that her tonnage under RULE 11 of the said Regulations is as stated in this Tonnage Certificate; 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА: 
THE GROSS TONNAGE 
BEING: 

регистарски тони, односно 
Register tons, or 

кубни метри 
Cubic metres 

НЕТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА: 
THE NET TONNAGE BEING: 

регистарски тони, односно 
Register tons, or 

кубни метри 
Cubic metres 

Важдарењето извршено во па 19— 
Tonnage measurement date 
performed at 

Види ја другата страна 
See overleaf ' 

Потпис — Signature 

Печат па Ј Р \ . . . 
Seal of the JRf Службена положба — O f f i c i a l position 

Број 5 — Страна 117 Четврток, 5 февруари 1970 
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(Опачина на образецот бр. 14а) 

Зафатнина на просторите над највисоката па-
луба што не се вклучени во BRT 
Cubic capacity of spaces above the uppermost deck 
not included in GRT 

Зафатнина на просторот за пропулзивниот ма-
шински уред, врз која се заснова одбивањето 
за пропулзивниот машински уред и која поради 
тоа е вклучена во бруто регистарската тонажа 
The cubic capacity of propelling machinery spaces, 
upon which the propelling power allowance is based, 
and which has therefore been included in the Gross 
tonnage. 

Простори за товар 
Cargo spaces 

Должина 
Length 

Per. тони 
Reg. ton: 

Кубни 
метри 

Cubic metres t 
Простори — Spaces Рег. тони 

Reg. tons 
Кубни метри 
Cubic metres 

Под највисоката палуба 
Below the uppermost deck 

Над највисоката палуба 
Above the uppermost deck | 

В К У П Н О — TOTAL |j 
I 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕНА НА ИМЕТО НА БРОДОТ, НА ЛУКАТА НА УПИСОТ И НА ЗНАКОТ ЗА 
РАСПОЗНАВАЊЕ 

DATA ABOUT CHANGES OF SHIP'S NAME. PORT OF REGISTRY AND SIGNAL LETTERS. 

Образец бр. 146 
Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Р Е Г И С Т А Р Н А Б Р О Д О В И Т Е 

Y u g o s l a v R e g i s t e r o f S h i p p i n g 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БАЖДДРСКАТА ОЗНАКА 
(Ознака на нивото на највисоката товарна линија) 

Свидетелство бр. TONNAGE MARK CERTIFICATE 
(Mark on the level with the uppermost part of the load line grid) 

Издадено врз основа на членот 16 од Законот, за исправите и книгите на поморските бродови и на 
нловилата за внатрешна пловидба, Законот за баждарење на поморските бродови и чамци и Правилни-
кот за начинот на мерење и пресметување на регистарската тонажа при баждарење на поморски бро-
дови и чамци. 

Issued in accordance with the Art. 16 of the Law on documents and books of sea-going and inland 
waterway ships, with the Law on tonnage measurement of sea-going ships and boats, and with the Regula-
tions on measurement and calculation of the register tonnage for the purpose of tonnage measurement of 
sea-going ships and boats. 

C. Ф. P. Ј У Г О С Л А В И Ј А 
И М Е Н А Б Р О Д О Т : — Name of Ship: 

Вид на бродот: Државна припадност: Лука на уписот: Знак за распознавање: 
Description of Ship: Nationality: Port of Registry: Signal letters: 

Ова свидетелство со свидетелството за баждарење издадено од 
под бр. од 19— само во случаите кога горе наведениот брод, при 
земање товари, ја корити долу опишаната баждар ска ознака 

This Certificate is valid together with the Tonnage Certificate issued by the 
№ — dated 19 exclusively in the cases when the above named ship uses, 
for loading cargo, hereunder described tonnage mark, 

БАЖДАРСКАТА ОЗНАКА — TONNAGE MARK 
е означена на обата бока на бродот вака: — *ѕ rnarke do neach side of the ship as follows: 

Оддалеченост на баждарската ознака 
Distances of the tonnage mark 

милиметри 
Millimeters 

Вертикална оддалеченост 
Vertical distance 

a 

Хоризонтална оддалеченост 
Horizontal distance 

b 
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ПОДРОБНОСТИ ЗА БАЖДАРЕЊЕТО ВО ВРСКА PARTICULARS OF TONNAGE MEASUREMENT 
БАЖДАРСКАТА ОЗНАКА WITH REGARD TO THE TONNAGE MARK 

Регистар-
ски тови 

Reg si ег tons 

Кубни 
метри 

Cub e metre.* 

Регистар-
ски гони 

Register 1опѕ 

Кубни 
метри 

Cubic metres 

Тонажа под палубата за 
баждарење 
Under deck tonnage 

Тонажа на меѓупалубниот 
простор 
Tween deck tonnage 

Каштел 
Forecastle 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

Касар 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА (пренос) 
GROSS TONNAGE 
(Brought forward) 

Тонажа под палубата за 
баждарење 
Under deck tonnage 

Тонажа на меѓупалубниот 
простор 
Tween deck tonnage 

Каштел 
Forecastle 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

Касар 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залихи храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 
Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори на воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори на пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Тонажа под палубата за 
баждарење 
Under deck tonnage 

Тонажа на меѓупалубниот 
простор 
Tween deck tonnage 

Каштел 
Forecastle 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

Касар 
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Касар 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
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Donkey boilers and main 
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Работилници и складови 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори на воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори на пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Poop 

Палубни куќички . . . » 
Deck houses 

Куќички на катарката . • 
Mast houses 
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Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залихи храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 
Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори на воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори на пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Poop 

Палубни куќички . . . » 
Deck houses 

Куќички на катарката . • 
Mast houses 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залихи храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 
Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори на воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори на пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Poop 

Палубни куќички . . . » 
Deck houses 

Куќички на катарката . • 
Mast houses 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залихи храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 
Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори на воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори на пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Poop 

Палубни куќички . . . » 
Deck houses 

Куќички на катарката . • 
Mast houses 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залихи храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 
Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори на воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори на пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Простори над палубата за 
баждарење во BRT како 
дел на просторот за про-
пулзивниот машински уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

О Д Б И В А Њ А — DEDUCTIONS 
Простории на заповедникот 
Master's spaces 
Простории за посадата . . 
Crew spaces 
Простори за залихи храна 
Provision rooms 
Простори за навигација . . 
Navigation spaces 
Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Donkey boilers and main 
pumps spaces 
Работилници и складови 
Workshops and store rooms 
Простор за едра 
Sail room 

Простори на воден баласт 
Water ballast spaces 
Простори на пречистување 
и собирање на отпадочно 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Простори над палубата за 
баждарење во BRT како 
дел на просторот за про-
пулзивниот машински уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways , -

Остаток 
Remainder 

Простори над палубата за 
баждарење во BRT како 
дел на просторот за про-
пулзивниот машински уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways , -

Одбивање за просторот на 
пропулзивниот маш. уред 
Deduction for propelling 
machinery spaces 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА 
GROSS TONNAGE 

НЕТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА 
NET TONNAGE 

Се потврдува дека горе наведениот брод е баждарен според одредбите на горе наведениот правил-
ник и дека неговата регистарска тонажа пресметана според ПРАВИЛОТО I на споменатиот правилник, 
при користењето на баждарската ознака (т. е. кога нејзината основна линија не е нурната), спрема гор-
ната скица, е утврдена во ова свидетелство за баждарската ознака, и тоа: 

This is to certify that the above named ship has been measured in conformity with the above mentioned 
Regulations and that her tonnage tinder RULE I when using the tonnage mark (always provided that its basic 
line is not submerged) as shown гп the above figure, is as stated in this Tonnage mark Certificate: 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА: 
THE GROSS TONNAGE 
BEING: 

регистарски тани, односно 
Register tons, or 

кубни метри 
Cubic metres 

НЕТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА: 
THE NET TONNAGE: 

регистарски тони, односно 
Register tons, or 

кубни метри 
Cubic metres 

Баждарењето извршено во 
Tonnage measurement 
Performed at 

Види ја другата страна 
See overleaf 

• date 
19- Потпис — Signature 

/Печат на Ј Р \ Службена положба 
^ Seal of the JR ' 

. Official position 

З а б е л е ш к а : Кога баждарската ознака се користи спрема скица, бродот ја има само онаа бруто и не-
то регистарска тонажа што е утврдена во ова свидетелство. Кога баждарската ознака е 
нурната, ова свидетелство не важи. 

Note; When using the tonnage mark as shown in the figure, the ship will have only the Gross and Net 
register tonnages stated in this Certificate. When the basic line of the tonnage mark is submerged this 
tonnage certificate will not be vaild. 
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(Опачина на образецот бр. 145) 

Зафатнина на просторот за пропулзивниот ма-
шински уред, врз која се заснова одбивањето за 
пропулзивниот машински уред и која поради тоа 
е вклучена во бруто регистарската тонажа. 

The cubic capacity of propelling machinery spaces, 
upon which the propelling power allowance is based, 
and which has therefore been included in the Gross 
Tonnage. 

Простори — Spaces 
Рег тони 
Reg. 'от 

Кубни 
метри 

Cubic metres 

Под палубата за 
баждарење 
Below the tonnage deck, 
Над палубата за 
баждарење 
Above the tonnage deck 

ВКУПНО — TOTAL, 
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Образец бр. 14в 

Свидетелство бр 
Certificate №>. 

Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Р Е Г И С Т А Р НА Б Р О Д О В И Т Е 

Y u g o s l a v R e g i s t e r of S h i p p i n g 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА БАЖДАРСКАТА ОЗНАКА 
(Ознака под нивото на летната товарна линија) 

T O N N A G E M A R K CERTIFIKATE 

(Mark below the level of the Summer load line) 

Сплит, на 
date 

19— 

Издадено врз основа на членот 16 од Законот за исправите и книгите на поморските бродови и на 
пловилата за внатрешна пловидба, Законот за баждарење на поморските бродови и чамци и Правилни-
кот за начинот на мерење и пресметување на регистарската тонажа при баждарење на поморски бро-
дови и чамци. 

Issued in accordance with the Art. 16 of the Law on documents and books of sea-going and inland 
waterway ships, with the Law on tonnage measurem ent of sea-going ships and boats, and with the Regula-
tions on measurement and calculation of the register tonnage for the purpose of tonnage measurement of 
sea-going ships and boats. 

C. Ф. P. Ј У Г О С Л А В И Ј А 

И М Е Н А Б Р О Д О Т : — Name of Ship: 

Ова свидетелство важи со свидетелството за баждарење издадено од 
под бр. од 19— само во случаите кога горе наведениот брод, при 
земање товар, ја користи долу опишаната баждарска ознака. 

This Certificate is valid together with the Tonnage Certificate issued by the — 
№ - dated 1 9 - - exclusively гп the cases when the above named ship uses, 
for loading cargo hereunder described tonnage mark. 

БАЖДАРСКАТА ОЗНАКА — TONNAGE MARK 

означена е на обата бока на бродот вака: — is marke do neach side of the ship as follows: 

Вид на бродот: Државна припадност: Лука на уписот: Знак за распознавање: 
Description ој Ship: Nationality: Port of Registry: Signal letters: 

Оддалеченост на баждарската ознака 
Distance ој the tonnage mark 

милиметри 
Millimetres 

Вертикална оддалеченост 
Vertical distance 

a 

Хоризонтална оддалеченост 
Horizontal distance 

b 

Додатна линија за слатка вода и 
тропски води 
Allowance (additional line) for jresh 
water and/or tropical waters 

е 
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ПОДРОБНОСТИ ЗА БА2ZДА7ЕЊЕТО ПО ПРС/1А 
СО БАЖД ДРСКАТА ОЗНАКА 

Тонажа под патубата за 
баждарење . . . . . . 
Under аеск tonnige 

Тонажа на меѓупалубииот 
простор 
Tween deck tonnage 

Каштел 
Forecastle 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА (пренос) 
GROSS TONNAGE 
(Brought forward) 

О Д Б И В А Њ А ~ DEDUCTIONS 

Простори на заповедникот 
Master's spaces 

Простори за посадата . . . 
Crew spaces 

Простори за залихи храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Dbnkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови 
Workshops and store rooms 

Простор за едра 

\ 
! 

Тонажа под патубата за 
баждарење . . . . . . 
Under аеск tonnige 

Тонажа на меѓупалубииот 
простор 
Tween deck tonnage 

Каштел 
Forecastle 

Средна надградба (мост) . . 
Bridge 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА (пренос) 
GROSS TONNAGE 
(Brought forward) 

О Д Б И В А Њ А ~ DEDUCTIONS 

Простори на заповедникот 
Master's spaces 

Простори за посадата . . . 
Crew spaces 

Простори за залихи храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Dbnkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови 
Workshops and store rooms 

Простор за едра 

Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

Простори над палубата за 
баждарење вклучени во 
ВЕТ како дел на просторот 
за пропулзивниот машин-
ски уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА (пренос) 
GROSS TONNAGE 
(Brought forward) 

О Д Б И В А Њ А ~ DEDUCTIONS 

Простори на заповедникот 
Master's spaces 

Простори за посадата . . . 
Crew spaces 

Простори за залихи храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Dbnkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови 
Workshops and store rooms 

Простор за едра 

Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

Простори над палубата за 
баждарење вклучени во 
ВЕТ како дел на просторот 
за пропулзивниот машин-
ски уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА (пренос) 
GROSS TONNAGE 
(Brought forward) 

О Д Б И В А Њ А ~ DEDUCTIONS 

Простори на заповедникот 
Master's spaces 

Простори за посадата . . . 
Crew spaces 

Простори за залихи храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Dbnkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови 
Workshops and store rooms 

Простор за едра 

Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

Простори над палубата за 
баждарење вклучени во 
ВЕТ како дел на просторот 
за пропулзивниот машин-
ски уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА (пренос) 
GROSS TONNAGE 
(Brought forward) 

О Д Б И В А Њ А ~ DEDUCTIONS 

Простори на заповедникот 
Master's spaces 

Простори за посадата . . . 
Crew spaces 

Простори за залихи храна 
Provision rooms 

Простори за навигација . . 
Navigation spaces 

Простори за помошните 
котли и главните пумпи . . 
Dbnkey boilers and main 
pumps spaces 

Работилници и складови 
Workshops and store rooms 

Простор за едра 

Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

Простори над палубата за 
баждарење вклучени во 
ВЕТ како дел на просторот 
за пропулзивниот машин-
ски уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 

Простори за пречистување 
и собирање на отпадочио 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

Простори над палубата за 
баждарење вклучени во 
ВЕТ како дел на просторот 
за пропулзивниот машин-
ски уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

Sail room 

Простори за воден баласт 
Water ballast spaces 

Простори за пречистување 
и собирање на отпадочио 
гориво и масло 
Spaces for purification and 
carriage of Slop oil 

Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

Простори над палубата за 
баждарење вклучени во 
ВЕТ како дел на просторот 
за пропулзивниот машин-
ски уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

Остаток 
Remainder 

Poop 

Палубни куќички . . . . 
Deck houses 

Куќички на катарката . . 
Mast houses 

Простори над палубата за 
баждарење вклучени во 
ВЕТ како дел на просторот 
за пропулзивниот машин-
ски уред 
Spaces above the tonnage deck 
included as part of the pro-
pelling machinery space 

Прекумерен дел на зафат-
нината на грлата . . . . 
Excess of hatchways 

Одбивање за просторот на 
пропулзивниот м а т . уред 
Deduction for propelling 
machinery spaces 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА 
GROSS TONNAGE 

НЕТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА 
NET TONNAGE 

Се потврдува дека горе наведениот брод е баждарен според одредбите на горе наведениот правил-
ник и дека неговата регистарска тонажа пресметана според ПРАВИЛОТО I на споменатиот правилник, 
при користењето на баждарската ознака (т. е. кога нејзината основна линија не е нурната), спрема гор-
ната скица, е утврдена во ова свидетелство за бажд арската ознака, и тоа: 

This is to cettify that the above named ship has been measured in con fortuity with the above mentioned 
Regulations and that her tonnage under RULE 1 wha using the tonnage mark <always prorlued that its basic 
line is not submerged) as shown in the above figure, is as stated in this Tonnage mark Certificate: 

БРУТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА: 
ТИ Е GROSS TONNAGE 
BEING. 

регистарски тони, односно 
Register to7is, or 

КЈ-они метри 
Cubic metres 

НЕТО РЕГИСТАРСКА 
ТОНАЖА: 
THE NET TONNAGE: 

регистарски тони, односно 
Register tons, or 

кубни метри 
Cubic metres 

Б а ж д а р е њ е ^ извршено во 
Tonnage measurement 
Performed at 

ка 
date 

19 Потпис Signature 

Биди ја другата 
See overleaf 

страна /Печатна Ј Р \ Службена положба — official position 
v Seat of the JR' 

PARTICULARS OF TONNAGE MEASUREMENT 
WITH REGARD TO THE TONNAGE MARK 
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(Опачина на образецот 14в) 

Зафатнина на просторите над палубата за баж-
дарење што не се вклучени во бруто регистар-
ската тонал^а. 
Cubic capacity of spaces above the tonnage deck not 
included in the gross tonnage. 

Зафатнина на секој одделен простор на двојно-
то дно што не е вклучен во бруто регистарската 
тонажа, означен со броеви почнувајќи од клунот. 
Cubic capacity of each double-bottom space not inclu-
ded in the Gross Tonnage, numbered from forward. 

Простори за товар 
Cargo spaces 

ДОЛЖНИ«! 
Length 

! 
P e r г о н и | 

Reg torn 

К у б и н 
м с 1 р и 

Cuh ( тени s 

i 
Р е д . б р о 

No. 

Намена на 
просторот 
Available for 

Р е г . Г О Н И 

Reg stcr 'oris, 

К у б н и 
м е i р и 

Cubit metres 

Засолништа за 
палубни патници 
Shelters of dcck 
passengers 

З а б е л е ш к а : Кога се користи баждарската ознака спрема екипата, бродот ја има само онаа бруто и 
нето регистарска тонажа утврдена во ова свидетелство, а не онаа утврдена во свидетел-
ството за баждарење. Кога баждарската ознака е нурната оваа свидетелство не важи. 

Note: When using the tonnage mark as shown in the figure, the ship will have only the Gross and Net 
register tonnages stated in this Certificate, and not the respective tonnages which have been Uated 
in the Tonnage Certificate. When the basic line of the tonnage mark is submerged this tonnage certi-
ficate will not be vaild. 

Зафатнина на просторот за пропулзивниот ма-
шински уред, врз која се заснова одбивањето 
за пропулзивниот машински уред и која поради 
тоа е вклучена во бруто регистарската тонажа. 
The cubic capacity of propelling machinery spaces, 
upon which the propelling power allowance is based, 
and which has therefore been included in the Gross 
Tonnage. 

Простори — Spaces 
Р е т . i о н и 

Reg. tons 

К у б н и 
м е т г и 

Cubu metres 

Под палзтбата за баждарење 
Below the tonnage deck 

Над палубата за баждарење 
Above the tonnage deck 

Под палзтбата за баждарење 
Below the tonnage deck 

Над палубата за баждарење 
Above the tonnage deck 

В К У П Н О — TOTAL 
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товарна линија) односно во образецот бр. 14в — 
Свидетелство за баждареката ознака (ознака под 
нивото на летната товарна линија)." 

Член 5 
По членот 38 се додава нов член 38а, кој гласи: 
„За бродовите па моторен погон што се опре-

мени со механизам за автоматско добивање на по-
датоци за работата на машината (автоматизирани и 
полуавтоматизираии бродови) се води контролен 
лист кој ги содржи така добиените податоци за 
работата на машината. Овие контролни листови се 
прилози кон дневникот па машината. 

Контролниот лист се води за секое патување 
по смени. Контролните листови ги носат броевите 
на соодветните страници на дневникот на машината, 
со подброевите според редоследот на смените. Кон-
тролните листови се слагаат хронолошки, а потоа 
се п р е п и в а а т и поврзуваат во книги, од кои секоја 
може да содржи податоци најмногу за еден месец 
патување. Овие книги мораат да бидат заверени од 
лучката капетанија во смисла на одредбата на 
членот 1 став 2 од овој правилник. 

Податоците за работата на машината на секој 
контролен лист ги заверува управителот на маши-
ната (член 41 став 3), а уредното водење на кон-
тролните листови — заповедникот на бродот (член 
41 став 4). 

За бродовите од ставот 1 на овој член во днев-
никот на машината се внесуваат само оние податоци 
што не се содржани во контролните листови од ст. 
1 до 3 на овој член." 

Член 6 
Во членот 39 по зборовите: „дневникот на ма-

шината" се додаваат зборовите: „(за бродови на 
парен погон и за бродови на моторен погон)". 

Член 7 
Во членот 41 став 3 на крајот се додаваат збо-

ровите: „и во секој контролен лист". 
Во ставот 4 втората реченица се менува и гласи: 

„Тој мора да изврши преглед и да го завери днев-
никот на машината и неговите прилози на јмалку 
еднаш месечно/ ' 

Член 8 
Обрасците бр. 8, 8а, 14, 14а, 146 и 14в се отпеча-

тени кон овој правилник и се составен дел на Пра-
вилникот за содржината и начинот на водење на 
бродските исправи и книги на поморските бродови 
и на пловилата за внатрешна пловидба. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавуваЕБето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 15-6744/2 
15 декември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

стопанство 
д-р Боривое Јелиќ, е. р. 

35. 

Врз основа па членот 95 став 1 во прека со чле-
нот 36 од Основниот закоп за мерките за унапреду-
вање на сточарството и за здразео оазата п а ш и н а 
на добитокот („Службен лист на OvL JJ \ бр. 13/6.) 
и 29/66), сојузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И МЕРКИТЕ 3 \ 

С У З Б И В А Њ Е И П О К О Р Е Н У ! ! \ Њ ? ] НА 
Л И Г А В А Т А и галиот 

Член 1 
Држателот па добиток е должен, ако се посом-

нева дека к а ј преживарите или свињите се појавила 
лигавка и шап, да постапи според членот 34 став 

1 од Основниот закон за мерките за унапредување 
на сточарството и за здравствената заштита на до-
битокот. 

До доаѓањето на органот на ветеринарната с л у ж -
ба определен со републички закон, држателот на 
добитокот е должен на лицата надвор од неговото 
домаќинство да им го попречи влегувањето во дво-
рот и да го попречи оддалечување™ на добитокот 
од дворот. За тоа време држателот на добитокот 
и членовите иа неговото домаќинство не смеат да 
доаѓаат во допир со добитокот од други лица. 

Член 2 
По приемот на пријавата за сомневањето на 

појавата на лигавката и шалот, органот од членот 
1 став 2 на овој правилник е должен веднаш на 
самото место да изврши преглед на заболениот до-
биток и да утврди дали е во прашање сомнение 
на зараза или не. Ако утврди сомнение на зараза, 
должен е да побара помош од надлежните органи на 
управата. 

При секој прв случај на зараза во местото, мора 
и со дијагностичко испитување да се потврди посто-
ењето на заразата и да се утврди типот на вирусот. 

Органот од членот 1 став 2 на овој правилник 
е должен на определената стручна установа за ди-
јагностичко испитување веднаш да и испрати до-
волна количина на материјали (афта) во стерилно 
суво стаклено шишенце. 

Член 3 
Ако се утврди зараза или сомнение на зараза, 

општинскиот ветеринарен инспектор е должен: 
1) да нареди блокада на дворот во кој се поја-

вила заразата односно сомнението па зараза (во 
понатамошниот текст: заразен двор). Блокадата па 
дворот трае се додека не се изврши завршна де-
зинфекција ; 

2) да ги извести сите заинтересирани органи и 
организации во смисла на Упатството за знаците 
врз основа на кои може да се смета дека со појави-
ла заразна болест к а ј добитокот и за начинот и 
постапката на известување за појаса па заразна 
болест к а ј добитокот („Службен лист па СФРЈ" , бр, 
43/67); 

3) на таблите поставени на видно место да ги 
означи заразените дворови односно заразените места 
или заразените подрачја, зависно од степенот на 
распространетата на заразата; 

4) да ги утврди патиштата по кои заразата би 
можела да биде внесена и патиштата на движењето 
на заболениот добиток; 

5) да провери кои мерки ги презел држателот 
на добитокот и да нареди и други пропишани 
мерки. 

Член 4 
Држателот на добитокот е должен во заразениот 

двор да ги преземе следните мерки: 
1) да попречи влегување во заразениот двор од-

носно излегување од заразениот двор па лицата без 
пропусница на општинскиот ветеринарен инспектор; 

2) да ги затвори сите животни што се затекна »ге 
во заразениот двор; 

3) да собира шталско ѓубре на посебно место и 
да го пакува (компост) или секојдневно да го полева 
со мешаница од 2'Vo натриумова база и варио млеко; 

4) да стави дезинфекциони пречки пред влезот 
во заразениот дзор; 

5) да му укажува помош па надлежниот орган 
за времето додека се виши сузбивање на заразата. 

Ако заразата се појавила ка ј добиток in го го 
држи работна организација, организацијата е дот-
ична, покра.] мерките од стапот 1 на овој член, да 
ги преземе и следните мерк;:: 

1) да забрани плегуг/пзр ПО п р о с т о р и т е со забо-
лени:: г деби пок па липа имо не [ а б т а т по такнпто 
простории: 

2) да забрани п р е ф р м о з о па -"базниот од елза 
п р е г о р и ј а во друга или од одна економи]:. во 
друга; 

3) да врши секојдневно набљудување и преглед 
на здравствената состојба на добитокот; 
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4) да стави дезинфекцнони пречки пред влезот 
во секој објект во кој со наоѓа добитокот. 

Како заразен двор се подразбираат ка ј работ-
ните организации сите објекти непосредно поврзани 
со објектот во кој се наоѓа замолениот добиток. 

Член 5 
Надлежниот орган е должен да нареди презе-

мање на следните мерки во заразениот двор: 
1) затворање на добитокот и забрана на дви-

жењето на добитокот; 
2) забрана на влегување во заразениот двор од-

носно излегување од заразениот двор на лица без 
пропусница од општинскиот ветеринарен инспектор; 

3) вршење секојдневна дезинфекција; 
4) забрана на изнесување од заразениот двор на 

добиточни производи, суровини и други предмети 
со кои заразата може да се пренесе. 

Член б 
Секојдневната дезинфекција во заразениот двор 

опфаќа дезинфекција на просториите во кои се 
наоѓа заболениот добиток, дезинфекција на дворот 
и дезинфекција на станбените простории. 

Секојдневната дезинфекција се спроведува се-
кој ден до последното колење односно отепување на 
добитокот во заразениот двор. По тоа секојдневна 
дезинфекција се врши уште два дена, а третиот ден 
се врши завршна дезинфекција. 

Член 7 
Завршната дезинфекција опфаќа дезинфекција 

на сите простории и места на кои се наоѓал зара-
зениот добиток или добитокот сомнителен на зараза 
(штали, дворови, пасишта, напојувалишта и др.) ка-
ко и дезинфекција на предметите што биле во допир 
со таков добиток, и тоа штом добитокот и заразените 
материјали бесштетно ќе се отстранат. 

Завршната дезинфекција се врши со 2%-тен 
'раствор на натриумова база, преку моторна прскал-
ка од најмалку 2 атмосфери. 

Завршната дезинфекција на определени пред-
мети мора да се врши со летламба. 

Ако луѓето и добитокот се осетливи на натри-
умова база, тие треба да се дезинфицираат со 
1°/о-тен раствор на млечна киселина. 

Ако добиточната храна н е м о ж е да се дезинфи-
цира, мора да се уништи. 

Ако сеното е на пласт, мора да се попрска со 
3%-тен раствор на млечна киселина. Попрсканиот 
површински слој сено не смее да се користи во рок 
од 14 дена од денот на прскањето. 

Завршната дезинфекција мора да се врши по 
дератизацијата на шталите во кои добитокот пре-
стојувал и по дератизацијата на просториите во кои 
се држи зрнеста храна. Пред дератизацијата на тие 
простории, во нив треба да се остави малку кон-
центрат. Д е р а т и з а ц и ј а мора истовремено да се 
врши и во соседните дворови. 

Член 8 
Надлежниот орган е должен да нареди сиот 

добиток кој е заболен од лигавка и шап, или за 
кој постои сомнение дека е заболен, како и сиот 
друг добиток приемчив за лигавка и шап што се 
затекнал со заболениот добиток во ист двор односно 
во иста просторија, да се отепа и да се направи 
бесштетен. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, ако на територијата на републиката постои 
кланица во која добитокот може да се коле и ме-
сото да се преработува на температура не пониска 
од 70°С, може да се дозволи колење на здравиот 
добиток од заразениот двор под услов тој во кла-
ницата да се достави со превозно средство со кое 
е оневозможено испаѓање на ѓубре и течење на 
осока. 

Член 9 
Надлежниот орган е должен да нареди презе-

мање на следните мерки во заразено подрачје. 
1) клинички преглед на преживарите и свињите, 

заради утврдување па раширеноета на заразата; 
2) секојдневен преглед на преживарите и сви-

њите за време од осум дена од денот на извршена-
та превентивна вакцинација, а потоа прегледи на 
третиот, шестиот, тринассеттпот и дваесеттиот ден 
по истекот на тој рок; 

3) затворање на прежпеарите и свињите во шта-
ли, обори и трла; 

4) забрана на превезување преживари и свињи 
со_ превозни средства на друмскиот сообраќај, од-
носно забрана па задржување ма тие превозни сред-
ства ако па заразеното подрачје се движат по 
патишта определени за превоз на преживари и 
свињи; 

'5) забрана на преминување пеш на преживари 
и свињи преку заразеното подрачје; 

6) забрана на превезување кабеста добиточна 
храна и простирки за добиток со превозни средства 
на дру мекиот сообраќај преку заразеното подрачје; 

7) забрана на задржување во заразеното под-
рачје на превозни средства во железничкиот-соо-
браќај натоварени со преживари и свињи; 

8) забрана на превоз на луѓе со моторни возила 
вон од определените патишта, со тоа што возилата 
да не смеат да се задржуваат во заразеното подрачје 
и по излегувањето од заразеното подрачје да мораат 
да преминат преку дезлнфекциоиа пречка; 

9) забрана на одржување добиточни пазари и 
изложби на добиток: 

10) уништување на кучиња-бездомници и мачки-
-бездомници; 

11) држење кучиња на врска и затворање на 
мачки; 

12) забрана на употреба на непроварени помии; 
13) забрана на природно и вештачко оплодување 

на преживари и свињи; 
14) забрана на испраќање од заразено подрачје 

преживари и свињи, како и месо и производи од 
месо; 

15) забрана на испраќање од заразено подрачје 
добиточна храна; 

16) забрана на лагерување на месо и производи 
од месо. што се доставени од незаразено подрачје; 

17) забрана на масовно собирање на луѓе (во 
училишта, кина, на собири и др.), ако тоа го бара 
епизоотиолошката ситуација; 

18) забрана на домаќинствата да вршат колење 
на добитокот без претходен преглед од страна на 
ветеринарен инспектор; 

19) забрана на работата на кланица, ако тоа го 
бара епизоотио логиката ситуација; 

20) забрана на кастрација на добиток. 

Член 10 
Надлежниот орган е должен да нареди презе-

мање на следните мерки во загрозеното подрачје: 
1) забрана на одржување добиточни пазари и 

изложби на добиток; 
2) забрана на промет на преживари и свињи, 

како и па месо и други продукти со кои зара-
зата може да се пренесе, 

3) забрана на доставување на преживари и сви-
њи, освен за колење; 

4) забрана ка движењето на преживари и свињи 
надвор од дворот; 

5) превентивна вакцинација на сите прожимани 
а на свињи само ако ги држат работни организации. 
Превентивната вакцинација на свињите што ги др-
жат граѓани се врши според еппзоотиолошката си-
туација. По исклучок, телињата и прашината на 
работните организации, што се непосредно изло-
жени на зараза, можат да се подложуваат на пре-
вентивна вакцинација со специфичен серум против 
лигавка и шап во дозите означени во упатството 
на производителот на серумот. За време од 14 дена 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 5 февруари 1970 
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од денот на у п л а т у в а њ е т о па серумот против 
лигавка и шап, мора да се контролира реакцијата 
на вакцинираните грла; 

6) набљудување на заразност со лигавка и 
шап секои три дена до деветтиот дел, а потоа на 
петнаесеттиот ден да се изврши пос пе ден преглед. 
Ако при тој преглед се утврди дека нема знаци на 
зараза, може да се дозволи движење и заедничко 
пасење на добитокот; 

7) забрана на природно оплодување на прежи-
варите и свињите. Вештачки можат да се оплодат 
само плоткињи во дворот на сопственикот, и тоа 
најрано 14 дена по извршената превентивна вакци-
нација. За вештачко оплодување на плоткињи може 
да се употреби само семе произведено надвор од 
заразеното подрачје, под услов амбалажата да се 
дезинфицира пред и по употребата. Ако семето е 
произведено во загрозено подрачје, тоа може да се 
употреби кога ќе се утврди дека е од здрави бикови 
кои се редовно вакцинирани, под услов амбалажата 
да е дезинфицирана при испораката и пристига-
њето; 

8) забрана на испраќање кожи, волна, чапунки, 
рогови и други суровини надвор од загрозеното под-
рачје, ако не се претходно дезинфицирани односно 
термички обработени на температура не пониска 
од 70 С; 

9) забрана на испраќање производи од месо, ако 
тие не се термички обработени на температура не 
пониска од 70 С во средината на производот и ако 
се испраќаат во амбалажа која пред пакувањето 
не е дезинфицирана; 

10) забрана на масовно собирање на луѓе што 
дошле од незаразено подрачје. 

Член 11 
Ако се појави лигавка и шап, мерките што со 

овој правилник се предвидени за преземање на за-
разеното подрачје треба да се применат на подрачје 
од најмалку 5 km, а мерките што со овој правилник 
се предвидени за преземање на загрозеното подрачје 
треба да се применат на подрачје од најмалку 10 km, 
— сметајќи од жариштето на заразата. При тоа мора 
да се води сметка за географската положба (кон-
фигурацијата) на земјиштето, за сообраќајните ко-
муникации и др., така што таквото подрачје да со-
чинува епизоотиологика економска целина. 

Член 12 
Ако постои опасност лигавката и шапот да мо-

жат да се прошират и надвор од границите на за-
разеното подрачје и загрозеното подрачје, надлеж-
ниот орган може да нареди превентивна вакцина-
ција на добитокот и надвор од тие подрачја, а 
особено во оние подрачја во кои постои поголема 
концентрација на добитокот. 

Член 13 
За време на зараза на лигавка и шап, на гра-

ничниот премин на Југославија мора да се поостри 
прегледот на добитокот што се извезува. 

Прегледот на добитокот во случајот од ставот 1 
на овој член може да се врши само дење. 

Добитокот што се извезува не смее да произле-
гува од заразено подрачје односно од загрозено под-
рачје. 

Член 14 
Се смета дека заразата престанала, ако по-

минале најмалку 21 ден од последниот случај на 
степување односно колење на добиток заболен од 
зараза. 

Член 15 
Заради попречување на повторна појава на ли-

гавка и шап во дворот што бил заразен: 
1) новонабавениот добиток не смее да се вове-

дува во дворовите што биле заразени, и тоа за време 

од 45 дена од ДСЈЈОТ на престанокот па заразата ако 
добитокот е превентивно вакциниран, односно за 
време од 90 дена од денот на престанокот на зара-
зата ако добитокот не е превентивно вакциниран; 

2) шталското ѓубре не смее да се изнесува на 
пиви, и тоа во рок од 30 дона во летен период односно 
во рок од 90 дена во зимски период — од денот 
на престанокот на .заразата; 

3) зрпестатн добиточна храна, што е затечена 
во дворот што бил заразен, не смее да се изнесува 
од дворот за време од 60 дена од денот на преста-
нокот па заразата. 

Член 16 
Ако лигавката и шалот се појават во гранично 

подрачје во соседна земја, на сите територии Eta 
општините што се граничат со односната земја мора 
да се нареди преземање па следните мерки: 

1) забрана на одржување добиточни пазари и 
саеми на добиток; 

2) забрана на собирање и пасање на преживара! 
и свињи во појас во длабочина 5 km од границата; 

3) превентивна вакцинација на сите преживара 
со вакцина на опој вирус што се појавил во сосед-
ната земја. 

Работните и други организации што имаат пре-
живари и свињи во општините од ставот 1 на овој 
член, должни се да ги преземат и следните мерки: 

1) да наредат лицата што работат со добиток за 
време на работата да мораат да ги користат работ-
ните облеки и обувки. Работните облеки и обувки не 
смеат да се изнесуваат од санитарниот јазол и мо-
раат секојдневно да се дезинфицираат; 

2) да наредат лицата што работат со добиток да 
мораат секојдневно да вршат дезинфекција на ра-
цете по излегувањето од просторијата во која се 
наоѓа добитокот; 

3) да забранат влегување во просторијата во ко-
ја се наоѓа добитокот на лицата што не работат со 
добитокот; 

4) да забранат држење на исто место новонаба-
вен добиток и друг добиток додека новонабавениот 
добиток не помине карантин во посебна просторија 
Лицата запослени кај новонаоавениот добиток не 
смеат да доаѓаат во допир со затечениот добиток; 

5) да наредат секојдневно набљудување на доби-
токот во поглед на појавата на лигавка и шап, 

Граѓаните што држат преживари и свињи на те-
риторијата на општината од ставот 1 на овој член, 
должни се и да го попречат влегувањето кај доби-
токот на лицата надвор од нивното домаќинство. 

Член 17 
Во општините во кои е извршена превентивна 

вакцинација на преживарите и свињите (чл. 12 и 16) 
ќе се забрани промет на преживар^! и свињи во рок 
од 14 дена од денот на извршената вакцинација и 
за тоа време ќе се контролира реакцијата на вак-
цинираните грла. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила иа овој пра-

вилник престапува да важи Наредбата за презема-
ње мерки за заштита на добитокот од болеста ка ј 
добитокот лигавка и шап („Службен лист на СФРЈ*4, 
бр. 21/66). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'1, 

Бр, 15-13208 
5 ноември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
д-р Боривое Јелиќ, с р. 
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36. 

Врз основа на членот 7 став 1 од Основниот 
закон за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65), во 
Согласност со сојузниот секретар за стопанство, 
Сојузниот совет за здравство и социјална политика 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА-ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МАК-
СИМАЛНО ДОЗВОЛТ^^ТЈЗ ртд ПЕС-

ТИЦИДИ ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ 

Член 1 
Во Правилникот за максимално дозволените ко-

личини на пестициди во прехранбени продукти 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 4/69) по членот 7 се 
додава ков член 7а. кој гласи: 

„По исклучок од членот 4 на овој правилник, 
до 31 дек^мваи 1970 година можат да се пуштаат во 
промет млеко, ппог^воци од млеко и свинска маст 
ако остатоците DDT што ги содржат тие продукти 
ири пуштањето FO нисмет не преминуваат, и тоа: 

1) млеко — 0 G5 РРМ; 
2) производи од м-iexo (на содржината на маст) — 

1.25 РРМ; 
3) свинска маст — 7,0 РРМ." 

Член 2 
Овој поавилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето LO „Службен лист на СФРЈ". 

Бо. 138/1 
22 јануаои 1970 година 

Белград 
Заменик-претседател 
на Сојузниот совет 

за здравство и 
социјална политика, 
Абдурахим Жури, е. р. 

37. 

Врз основа на членот 45 став 2 од Законот за 
воените ИПЕР ли ти о^ водните ( Служ^е^ лист на 
СФРЈ", бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68 и 56'69). во со-
гласност со сојузниот секретар за финансии, Со-
јузниот совет за здравство и социјална политика 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊА НА ДОДАТОКОТ ЧА НЕГА И 
FOTflOF* СД СТРАНА FA ДРУГО ЛИНЕ. ОРТО-

^О^ДТО??. ]т.ШЦ* * ЛИД-
СКИ ДОДАТОК И СЕМЕЈНИОТ ДОДАТОК 

1. Додатокот за пега и помош од страна на дру-
го лиге, сртопздскиот додаток, посебниот инвалид-
ски додаток и семејниот додаток им се зголемуваат 
на корисниците на овие додатоци од 1 јануари 1970 
година за 8°/о. 

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

Бр. 125 
27 јануари 1970 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за 
здравство и социјална 

политика, 
д-р Никола Георгиевски, е. р 

38. 

Воз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е В т Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ХПМИСК АТА ИНДУСТРИЈА 
(ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ) 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Чисти хемикалии: 
Олозоацечат _ _ _ _ _ JUS H.G2.016 
Железо (II) — амониумсулфат 

(Морова сол) _ _ _ — — — JUS H.G2.031 
Железо (III) — амокиумсулфат — JUS H.G2.032 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решени^ се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на оза решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 22—189/1 
15 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

39. 
Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 

и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е ОЈ Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА НАФТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Течни горива. Авионски бензин 
100/130 окта чи — — JUS В.Н2.256 

Гориво за млазни мотори. Тип 1 
(GM-1) — — — — — — — — JUS В.Н2.331 

Производи от нзфта. Пи п и в а р с к о 
масло за прегреана папа (СИ ЗОО) — JUS В.Н3.382 

Масти за подмачкување. Графмти-
рана маст — — — — — — — JUS В.Н3.661 

2. Југословенските стандарди ол точката 1 на 
ова решение с^ обесени во посебно издание на 
Југословенскиот зе вод за стандардизација, кое е со-
ставен леп кз оса решение 

3. Југосло^пЈките стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Гориво за млазни мотори. Тип 1 
(GM-1) - - — — — — — — JUS В Ш 331 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на производството и преработката на 
нафта и методите за испитување на нафтините про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/63). 
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5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 јули 1970 
година. 

Бр. 08—286/1 
22 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић с. р. 

40. 

Брз основа на членот 4 став 1 и членот 25 
став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), дирек-
торот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД 

ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА 
ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Полиакрилнитрилни влакна. Оп-
шти услови за филамент-лента — JUS F.B 1-070 

Полиакрилнитрилни влакна. Оп-
шти услови за штапел-влакна — — JUS F.B1.071 

Полиамидни преш тип 6 и 66. 
Кадравка. Општи услови — — — JUS F.B2.100 

Полиамидна филамент-преѓа тип 
6. Општи услови — — — — — JUS F.B2.101 

Испитување на текстилот: 
— Определување на содржината 

на сулфур во вискозен рајон — — JUS F.S1.020 
— Определување на содржината 

на туѓи примеси на влакнести мате-
ријали, растворливи во органски рас-
творувачи — — — — — — — JUS F.S1.021 

— Определување на содржината 
на акрилнитрил во полиакрилнитрил-
но влакно — — — — — — — JUS F S1.022 

— Определување на содржината 
на титандиоксид во хемиски влакна JUS F.S1.023 

— Определување на содржината 
на натриумроданид на полиакрилни-
трилни влакна — — — — — — JUS F.S1.024 

— Определување на прекинатата 
сила и прекинското издолжување на 
поединечните влакна во јазолот — JUS F.S2.214 

— Определување на прекинската 
сила и прекинското издолжување на 
поединечните влакна во котелецот — JUS F.S2.215 

— Определување на содржината 
на вискозни влакна во мешаница на 
вискозни и поливинилхлоридни влак-
на. Постапка со јаглендисулфид и 
ацетон, и со циклохексанон — — JUS F.S3.122 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение објавени се во посебно издание на Ју- , 
^словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 10—186/1 
15 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

41. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИ-
НИ И УРЕДИ ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА ВЛАКНА 

И ЗА ПРЕДЕЊЕ, ТКАЕЊЕ И ДОРАБОТКА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Машини и уреди за приготвување 
на влакна, за предење, ткаење и до-
работка: 

Симболични ознаки на текстилни 
машини, уреди и помошен прибор — JUS М.М0020 

Челични пилести облоги за па-
мучни карди. Форма и мери — — JUS М.М1.062 

Совалки за автоматска промена на 
јатокот. Форма и мери — — — — JUS М.М1.371 

Карти и колчиња за тка јач™ 
разбои со листовен уред. Форма и 
мери _ _ _ _ _ _ _ _ JUSM.M1.372 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение, освен стандардот JUS М.М1.062, се за-
должителни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 
година. 

4. Југословенскиот стандард JUS М.М1.062 од 
точката 1 на ова решение се применува од 1 јули 
1970 година. 

Бр. 10—188/1 
15 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовић е. р. 

42. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КАНАЛСКА АРМАТУРА 

1. Во издание на Југословенскиот 
дардизација се донесуваат следните 
стандарди: 

Капаци за окна. Технички пропи-
си за изработка, испитување и при-
мена — — — — — — — 

Дождовни решетки, Технички про-
писи за изработка, испитување и при-

Капаци за окна: 
— Каналски капак и рамка. Тип 

А за опитно оптоварување 1,5 Мр — 
— Каналски капак и рамка. Тип 

В за опитно оптоварување 1,5 Мр — 
— Каналски капак и рамка за 

опитно оптоварување 5 Мр — — — 
— Каналски капак и рамка за 

опитно оптоварување 15 Мр — — 
— Каналски капак и рамка. Тип 

А за опитно оптоварување 25 Мр — 

зазод за стан-
југословенски 

— JUS М.Јб.210 

JUS М.Ј6.211 

JUS М.Јб.220 

JUS M.J6.221 

JUS M.J6.222 

JUS M.J6.223 

JUS M.J6.224 
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— Канадски капак и рамка. Тип 
В за опитно оптоварување 25 Мр — JUS М.Ј6.225 

— Канадски капак и рамка. Тип 
С за опитни оптоварувања 25 Мр и 
40 Мр — — — — — — — — JUS М.Јб.226 

— Канадски капак и рамка. Тип 
D за опитни оптоварувања 25 Мр и 
40 Мр — — — — — — — — JUS М.Јб.227 

— Таложник — — — — JUS М.Ј6.235 
Дождовни решетки: 
— Дождовна решетка и рамка за 

опитно оптоварување 1,5 Мр — — JUS М.Ј6.250 
— Дождовна решетка и рамка за 

опитно оптоварување 5 Мр — — — JUS М.Ј6.251 
— Дождовна решетка и рамка. 

Тип А за опитно оптоварување 15 Мр JUS М.Ј6.252 
— Дождовна решетка и рамка. 

Тип В за опитно оптоварување 15 Мр JUS М.Ј6.253 
— Дождовна решетка и рамка за 

опитно оптоварување 25 Мр — — JUS М.Ј6.254 
— Инка — — — — — — — JUS М Ј6.265 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 04—281/1 
22 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

43. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРА-

ЧИ ЗА ТРКАЛА НА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Обрачи за тркала на шинобуси 
колосек 1435 mm. Форма и мери — JUS P.F2.222 

Обрачи за тркала на патнички и 
товарни коли пречник 920 mm, ко-
лосек 1435 mm. Форма и мери — — JUS P.F2.223 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските, стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр 21-284/1 
22 јануари 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

44. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ЕЛЕМЕНТИ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Избор на цилиндрични чивии за 
железнички возила. Големини и видо-
ви на материјали — — — — — JUS Р.А4.028 

Избор на еластични чивии за 
железнички возила. Големини и ви-
дови на материјали — — — — JUS Р.А4.029 

Избор на брадавичести мачкалки 
за железнички возила — — — — JUS Р.А4.030 

Лесни цевни опфатници за желез -
нички возила, еднокраки — — — JUS Р.А4.031 

Тешки цевни опфатници за ж е -
лезнички возила, еднокраки — — JUS Р.А4.032 

Тешки цевни опфатници за ж е -
лезнички возила, двокраки — — JUS Р.А4.033 

Лесни цевни опфатници за ж е -
лезнички возила, двокраки — — JUS Р.А4.034 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
иа 1 јули 1970 година. 

Бр. 21—283/1 
22 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

45. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 
став 4 од Законот за југословенските стандарди 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/60 и 30/62), дирек-
торот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Толеранции на класата 0 за прсте-
ни коничновалчести лежаи со цилин-
дричен проврт — — — — — — JUS М.С3.756 

Толеранции на класите 6 и 5 за 
прстени коничновалчести лежаи со 
цилиндричен проврт — — — — JUS М.СЗ-757 
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Контрола на квалитетот — — JUS М.С3.760 
2, Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 14—185/1 
15 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

46. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
ЈАГЛЕН И КОКС 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Методи за испитување на јаглен и кокс: 
Гранулометриска анализа на кокс JUS В.Н8.345 
Определување на јаглеродот и во-

дородот во јаглен и кокс по методата 
на согорување на висока темпера-
тура — — — — — — — — JUS В.Н8.346 

Определување на јаглен-диокси-
дот во јаглен со гравиметриската ме-
тода — — — — — — — — JUS В Н8.347 

Определување на количината на 
катран, вода, гас и полукокс со дести-
лација на мрк јаглен и лигнит при 
ниска температура — — — — — JUS В.Н8.348 

Определување на количината на 
бензолски екстракт во мрк јаглен и 
лигнит — — — — — — — — JUS В.Н8.349 

Определување на смолестите ма-
терии од бензолскиот екстракт на 
мрк јаглен и лигнит — — — — JUS В.Н8.350 

Определување на вистинската и 
привидната релативна густина и по-
розност ка ј кокс — — — — — JUS В.Н8.351 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение, освен стандардот JUS В.Н8.346, се за-
должителни и влегуваат во сила на 1 јули 1970 
година. 

4. Југословенскиот стандард JUS В.Н8.346 од 
точката 1 на ова решение се применува од 1 јули 
1970 година. 

Бр. 03—187/1 
15 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

47. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30'62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА ПРИГОТВУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Приготвување јаглен. Графички 
симболи на опремата (уредите) — JUS М.Ј2.020 

2- Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1970 година. 

Бр 03-282/1 
22 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

48. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КЛУЧЕВИ И ОДВИВАНИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Клучеви и одвивачи: 
Дефиниции, основни називи и по-

делба — — — — — — — — 
Клучеви за навртки и вијци. 

Технички услови за изработка и ис-
порака — — — — — — — — 

Чифтови отвори на клучеви. Мет-
ричка серија — — — — — — 

Слојни четвртки на алат и на де-
лови за рачно вртење на вијци и на-
вртки — — — — — — — — 

Клучеви отворени, двострани, исе-
чени од челичен лим — — — — 

Клучеви отворени, ударни — — 
Клучеви отворени, еднострани, 

исечени од челичен лим — — — 
Клучеви отворени, пригодливи — 
Клучеви окасти, четириаголни — 
Одвивачи шестаголни, двострани, 

свиткани — — — — — — — 
Одвивани шестаголни, двострани, 

свиткани, со водилица — — — — 
Клучеви насадни, шестаголни, 

еднострани, масивни — — — 

JUS K.G5.005 

JUS K.G5.010 

JUS K.G5.012 

JUS K.G5.013 

JUS K.G5.019 
JUS K.G5.022 

JUS K.G5.023 
JUS K.G5.024 
JUS K.G5.031 

JUS K.G5.040 

JUS K.G5.041 

JUS K.G5.050 
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Клучеви насадни, шесгаголни, ед-
нострани, цевчести — — — — — JUS K.G5.051 

Клучеви насадни, шестаголни, 
двострани, масивни — — — — — JUS K.G5.053 

Клучеви насадии, шестаголни, 
двострани, цевчести — — — — JUS K.G5.054 

Влошки насадии, за рачно вртење JUS K.G5.055 
Клучеви наса дни, четириаголно 

со прачка — — — — — — — JUS K.G5.060 
Клучеви за вијци со крстата 

глава — — — — — — — — JUS K.G5.084 
Клучеви окасти, двострани, рамни 

и свиткани — — — — — — — JUS K.G5.090 
Клучеви окасти, двострани, из-

биени — — — — — — — — JUS K.G5.091 
Клучеви окасти, двострани, малку 

извиеш! — — — — — — — — JUS K.G5.092 
Клучеви комбинирани, окасти-от-

ворени, со еднакви отвори — — — JUS K.G5.093 
Клучеви окасти, еднострани — JUS K.G5.095 
Клучеви окасти, ударни — — JUS K.G5.096 
Прачки за клучеви и одвивачи JUS K.G5.300 
Свртувачи со надворешна чет-

вртка, со рачка — — — — — — JUS K.G5.310 
Свртувачи со надворешна чет-

вртка, со зглоб — — — — — — JUS K.G5.311 
Свртувачи со надворешна чет-

вртка, со прачка — — — — — JUS K.G5.3124 

Рачки со надворешна четвртка, 
свиткани — — — — — — — JUS K.G5.313 

Рачки со надворешна четвртка, 
коленести — — — — — — — JUS K.G5.314 

Рачки со скокавица, едносмерни JUS K.G5.315 
Рачки со скокавица, двосмерни — JUS K.G5.31G 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1970 година. 

4. Престануваат да важат следните југословенски 
стандарди: 

Едноставни кратки отворени клу-
чеви — — — — — — — — j u s K.G5.022 

Четвртаести затворени клучеви JUS K.G5.031 
Усадни шестостраии свиткани 

клучеви — — — — — — — — JUS K.G5.040 
Насадни клучеви од 8-36 мм — — JUS K.G5.050 
Насадни клучеви од 41-80 мм — JUS K.G5.051 
Насадни четвртаести клучеви — JUS K.G5.060 

донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за машински клучеви („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 58/52); 

Преглед на стандардизираните ма-
шински клучеви, одвивани и рачки JUS K.G5.005 

Окасти двострани клучеви — — JUS K.G5.090 
Окасти двострани свиткани клу-

чеви — — — — — — — — JUS K.G5.091 
Пречки за насадни клучеви — JUS K.G5.300 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за машинските клучеви, одвивачите и рачките 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/52); 

Клучеви за навртки и виј ци. Тех-
нички услови за изработка и испорака JUS K.G5.010 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
за глави за режење навои, стезни глави и клучеви 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/66). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1970 
година 

Бр. 09—250/1 
20 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

49. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несз^ва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕ-

ЛИЧНИ ПРЕЦИЗНИ ЦЕВКИ СО РАБ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Челични цевки со раб, прецизни, 
еднаш ладно влечени или ладно ва-
ла ни: 

Технички услови за изработка 
и испорака — — — — — — — JUS СВ5.050 

Форма и мери — — — — — JUS С.В5.250 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 04-279/1 
22 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р 

50. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧ-

НИ ПРЕЦИЗНИ ЦЕВКИ БЕЗ РАБ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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Челични цевки без раб, прецизни 
ладно влечени или ладно валани: 
Технички УСЛОВИ за изработка и испо-
рака _ : _ _ „ — — — — — JUS C.B5.030 

Форма и мери — — — — — JUS С.В5.230 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Челични цевки без раб, ладно вле-
чени или ладно радани, без гаранти-
рани механички особини. Технички 
услови за изработка и испорака — JUS С.В5.030 

Челични цевки без раб, ладно 
влечени или ладно валани, со нормал-
ни толеранции на мерките. Форма и 
мерки — — — — — — — — JUS С.В5.230 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за челици за заковки и челични безрабни цевки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/63). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1970 
година. 

Бр. 04—280/1 
22 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

51. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30 62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ПРОИЗВОДИ ОД ГУМА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Производи од гума: 
Гумени нараквици хируршки и за 

други заштитни намени — — — — JUS G.D9.051 
Цицачи и измамници — — — JUS G.D9.052 
Термофор« — — — — — — JUS G.D9.061 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение с<° објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година 

4 Престанува да важи југословенскиот стан-
дард: 

Цицани (цуцгтн). капалки и ма-
гични — — — — — — — — JUS G.D9.052 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за производи од гума („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/54). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јули 1970 година. 

Бр. 24—249/1 
20 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

52. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НА ИМПРЕГНИРАНОТО НА ДРВО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Конзервирање на дрво. Импрегни-
рање на дрвени призми за поплочу-
вање — — — — — — — *_ JUS D.T4.085 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание па Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 
1970 година. 

Бр. 06—251/1 
20 јануари 1970 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

53. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30 62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХАРТИЈА И 
КАРТОН 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на хартија и картон. 
Определување на рН-вредноста на 
водениот екстракт — — — — — JUS HN8.124 

Испитување на хартија и на 
производи од хартија. Определување 
на пепелот во хартијата — — — JUS H.N8.125 

Испитување на хартија и картон. 
Определување на пропустливоста на 
воздух — — — — — — — — JUS H.N8 126 

Испитување на хартија и картон. 
Определување на содржината на вла-
га (Толуен-метода) — — — — — JUS H.N8.128 
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2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1970 година. 

Бр. 08—285/1 
22 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

54. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ'4, бр. 16 60 и 30 62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

КАРТОНСКИ БОЧВИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува југословенскиот стандард: 
Амбалажа од хартија и картон. 

Картонски бочви — — — — — JUS H.N7.150 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение се применува од 1 април 1970 година. 

Бр. 08—278 1 
22 јануари 1970 година 

Белград 

55. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОМО-
ШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУВКИ — ВЕШТАЧКА 

КОЖА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Вештачка кожа „конит" — — JUS G.B1.600 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се применува од I јули 1970 година. 

Бр. 24—248/1 
20 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

56. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16-60 и 30 62), директорот 
па Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ИНДУСТРИСКА ПИПЕРКА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Индустриска пиперка — — — JUS Е.В3.170 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се применува од 1 јули 1970 година. 

Бр. 247/1 
20 јануари 1970 година 

Белград 

57. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД 

ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Решението за југословенскиот стандард од 
областа на текстилната индустрија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/67), со кое е донесен југословен-
скиот стандард JUS F.B2.100, престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1970 
година. 

Бр. 10—246/1 
20 јануари 1970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

58. 

Врз основа на членот 97а од Законот за банките 
и кредитните работи (..Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67. 17 67, 54'67, 26 68, 
50 68, 13/69, 42 69 и 55/69), во согласност со Сојузниот 
извршен совет, гувернерот на Народната банка на 
Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ БАНКИТЕ 
МОЖАТ ДА ДАВААТ ГАРАНЦИИ ЗА ИНВЕСТИ-

ЦИОНА ИЗГРАДБА 

1. Гаранции за инвестициона изградба во смисла 
па членот 70 точка 3 и членот 72 став 1 од Основ-
ниот закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67, 30/68 и 55/69) 
банките можат да даваат најмногу до вкупниот 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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износ на средствата од коп според членот 90 на 
Законот за банките и кредитните работи можат 
да даваат инвестициони кредити. 

2. Банките што вршат работи за сметка на 
општествено-полмтичките заедници од средствата 
што се водат на посебната жиро-сметка на опште-
ствомо-политнчките заедници вон од кредитниот 
биланс па банката и од општествените фондови, во 
тековната година можат да им даваат гаранции 
на корисниците на кредитите од тие средства до 
височината на средствата што ќе се употребат за 
инвестиции во таа година. 

Гаранциите од ставот 1 на оваа точка не вле-
гуваат во основицата за ипесметување на највисо-
киот износ од точката 1 па оваа одлука. 

3. Кога се во прашање гаранции што се даваат 
за инвестиции кои се изградуваат повеќе години, 
пресметувањето на највисокиот износ на дадените 
гаранции се врши на тој начин што во пресметката 
се зема само делот на гаранцијата кој отпаѓа на 
работите што се предвидени да се извршат во од-
носната година. 

4. Банките ка ј кои вкупната вредност на да-
дените гаранции за инвестициона изградба, според 
состојбата на денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, ќе го премине највисокиот износ до кој 
овие гаранции можат да се даваат, во смисла на 
точката 1 на оваа одлука, ќе можат да даваат нови 
гаранции за инвестициона изградба дури кога таа 
состојба ќе ја сведат во границите определени во 
точката 1 на оваа одлука. 

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

О. бр. 2 
28 јануари 1970 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, ^ 
Бранислав Чолановић, е. р. 

59. 

Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55'68), членот 5 од 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
Народната банка на Југославија („Службен лист па 
СФРЈ", бр. 47 бб) и членот 102 од Законот за бан-
ките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17^67, 54/67, 26/68, 
50/68. 13/69, 42/69 и 55/69), во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет, гувернерот на Народната банка 
на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 
СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО 

РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО КРЕДИ-
ТИРАЊЕ 

1. Во Одлуката за регулирање на односите на 
деловните банки со Народната банка на Југославија 
по работите на краткорочно кредитирање („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 34/68, 49/68, 10/69, 32/69 и'44/69) 
во точката 4 став 1 во одредбата под 8 на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и по тоа 
се додава пева одредба под 9, која гласи: 

„9) кредити за откуп и за залихи на пченка 
наменета за извоз —- врз основа на договорот со 
странски купувач иди врз други соодветни доку-
менти со кои се докажува дека кредитираната ко-
личина пченка ќе се извезе и дека наплатата ќе 
се оствари во девизи што се од значење за одр-

жувањето на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања, и тоа до височина од 50% од состојбата на 
кредитите што им ги дала банката на комитеп-
тите и под услов роковите за враќање на тие кре-
дити да не се подолги од три месеци." 

2. Во точката 5 став 4 во одредбата под 5 на 
крајот точката се заменува со точка PI запирка 
и по тоа се додава нова одредба под 6, која гласи: 

„6) за дел од кредитот што го реесконтира во 
смисла на точката 4 стаз 1 под 9 од оваа одлука." 

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

О. бр. 6 
24 јануари 1970 година 

Белград 

Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чолановић, е. р. 

60. 

Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на 
Југословенската заедница на социјалното осигуру-
вање донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ НА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕТО ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОН-
ДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ НА ЗАКРЕПНУВАЊЕ 

НА ПЕНЗИОНЕРИ ВО 1970 ГОДИНА 

1. Од вкупните средства на фондот на инвалид-
ското и пензиското осигурување во 1970 година ќе 
се издвојуваат наменски средства за помагање на 
закрепнување на пензионери по стопа 1,5°/о од вкуп-
ниот износ на исплатените пензии. 

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

СК бр. 28 
22 јануари 1970 година 

Белград 
Собрание на Југословенската заедница на социјал-

ното осигурување 
Претседател, 

Игнац Нагоде, е. p. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА ФАБРИКАТА 

НА ТРИКОТАЖА „9 СЕПТЕМБАР" 

I. Стаменовиќ Симка, работничка од Фојница, 
му поднесе на Уставниот суд на Југославија барање 
за оцена на законитоста на одредбата од членот 
43 на Правилникот за работните односи на Фабри-
ката на трикотажа „9 септембар", Фојница, Соци-
јалистичка Република Босна и Херцеговина. 

Со одредбата на членот 43 од наведениот пра-
вилник е пропишано дека работник на Фабриката, 
според барањата на работниот процес, може да се 
распореди на друго работно место иако условите 
што се бараат за тоа работно место не му одгова-
раат на степенот на стручната подготовка на ра-
боникот, односно ако работникот на работното место 
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на кое работел порано не ги извршувал успешно 
работните задачи. 

Подносителот на барањето смета дека ваквата 
одредба за распоредување на работниците во рам-
ките на работната организација е во спротивност 
со Основниот закон за работните односи. 

II. Според одредбите на членот 31 од Основниот 
закон за работните односи, работната заедница мо-
же да распореди работник од едно работно место 
на друго во случаите односно под условите и по 
постапката што се утврдени во општиот акт на 
работната организација (став 1). Распоредувањето 
на работникот, во смисла на оваа законска одредба, 
е можно под услов работното место на кое се пре-
местува работникот да му одговара на степенот на 
стручното образование на определеното занимање 
односно на правецот што го има работникот (став 2). 
Законот допушта во исклучителни околности утвр-
дени со општ акт распоредување на работникот и на 
работно место за кое е предвиден степен на стручно 
образование понизок од оној го има работникот, но 
само дотогаш додека траат тие околности (став 3). 

III. Прашањето на распоредувањето на работ-
ниците од едно работно место на друго несомнено 
е значајно за процесот на унапредувањето на про-
изводството и на организацијата на работата во 
работните организации и спаѓа во доменот на авто-
номно решавање на работните заедници. Такво 
распоредување на работниците Законот допушта под 
услов со општ акт на работната организација да се 
утврдени условите и постапката. Меѓутоа, Законот 
изречно пропишува дека таков распоред може да се 
врши само ако работното место на кое се преместува 
работникот одговара на степенот на стручното обра-
зование на определено занимање односно правец што 
тој го има. Распоред на работникот на друго ра -
ботно место без негово согласување, кој има к а р а к -
тер на трајно преместување, можен е, според тоа, 
само под тој услов. Тој услов, според наведената 
законска одредба, не е задолжителен единствено 
во случај на привремено распоредување на работни-
кот поради исклучителни околности до кои доаѓа во 
работната организација, кои исто така се утврдуваат 
со општ акт на работната организација. 

Одредбата на членот 43 од наведениот правил-
ник не е согласна со одредбите на членот 31 од 
Основниот закон за работните односи, бидејќи пред-
видува дека работник може да се распореди од едно 
работно место на друго, без оглед на условите што 
ги поставува законот во поглед на стручната под-
готовка односно степенот на стручното образование 
ка определено занимање и правец што овој го има. 

IV. Врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, 
Уставниот суд на Југославија 

О д л у ч и 

1. Се поништуваат одредбите на членот 43 од 
Правилникот за работните односи на Фабриката на 
трикотажа ,,9 септембар", Фојница. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и во Фабриката на трикотажа „9 септембар", 
Фојница на начинот на кој се објавуваат општите 
акти на Фабриката. 

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Б л а ж о Јо -
вановиќ и членови на Судот: Иван Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Асен Групче, д-р Јован Ѓорѓе-
виќ, Шефкет М а г л а ј л и ћ д-р Иво Сунариќ и Ј о ж е 
Земљак. 

У бр. 398 68 
5 декември 1969 година 

Белград 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА Р Е П У Б -

Л ИКА 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 примерни заслуги и умешност во 
работата на развивањето постојан полет заради ос-
тварување на поставените задачи во единиците со 
кои раководат, како и за создавање услови за пос-
тигање исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ ЈСО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

инженерискиот полковник: Омерхоџић Му је 
Мехо; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

пешадиските потполковници: Трипковић Косте 
Александар, Вуковић Луке Милан; 

артилерискиот мајор: Митровић Димитрија Дра-
гослав; 

техничкиот постар водник I кл. : Нешић Благоја 
Душан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

техничкиот капетан: Анђелић Саве Јевто; 
санитетскиот капетан: Калов Анте Богдан; 
техничкиот поручник: Дорушић Стјепана Ћирил; 
поручникот на сообраќајна служба: Дотлић 

Илије ТбзФо; 
потпоручникот на оклопни единици: Ј а л ж е т и ћ 

Стјепана Казимир; 
заставникот на административна ел.: Миросавље-

вић Радомира Александар; 
интендантскиот постар водник I кл.: Чолић Симе 

Душан; 
пешадискиот постар водник I кл.: Колев Дрито-

на Александар; 
техничкиот постар водник I кл.: Младеновић 

Милорада Божидар ; 
артилерискиот постар водник: Марковић Васе 

Милован; 

за особени заслуги во изградбата и јакнењето 
на оружените сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и за особени успеси во 
раководењето со воените единици, во нивното за -
цврстување и оспособување за одбрана на незави-
сноста на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

артилерискиот полковник: Тепшић Василија 
Бранко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА А Р М И Ј А СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

санитетскиот капетан I кл.: Ђорђевић Петра Но-
вица; 

пешадискиот капетан I кл.: Гудељ Марка Иван; 
артилерискиот капетан I кл. : Плавшић Миле 

Гојко; 
капетанот I кл. на оклопни единици: Стојановић 

Јована Петар; 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија , 
Блажо Јовановиќ, е. р. 
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за примерна работа на развивањето полет за ос-
тварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини 
што им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

постарите водници на административна сл.: Ћир-
ковић Светолика Југослав, Главашки Душана Во-
јислав, Петровић Богдана Вељко; 

постарите водници за врска: Глушћевић Јована 
Божидар, Радишић Николе Бранко; 

постариот водник на оклопни единици: Кочевар 
Јуре Никола; 

артилериските постари водници: Доленшек Иг-
њаца Алојз, Смиљковић Стевана Величко; 

артилериско* водник I кл.: Димитријевић Све-
томира Небојша; 

санитетските водници I кл.: Ђорђевић Радомира 
Зоран, Вељковић Љубомира Вељко; 

водникот I кл. на оклопни единици: Голубовић 
Новице Петар; 

техничките водници I кл.: Рајић Јована Рајко, 
Рукавина Јосипа Марко, Шаула Јанка Боривој; 

водникот I кл. на сообраќајна служба: Вељко-
вић Добривоја Боривоје, 

Бр. 188 
11 ноември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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