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Врз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Основниот закон за изградбата на 
инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/66), Законодавно-правната комисија на Сојуз-
ната скупштина на седницата од 24 март 1967 годи-
на го утврди долу изложениот пречистен текст на 
Основниот закон за изградбата на инвестиционите 
објекти. 

Пречистениот текст на Основниот закон за из-
градбата на инвестиционите објекти го опфаќа Ос-
новниот закон за изградбата на инвестиционите об-
јекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61) и него-
вите измени и дополненија објавени во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65 и 52/66 со исправката обја-
вена во „Службен лист на СФРЈ" бр. 10/67, во кои 
е означено времето на влегувањето во сила на тој 
закрн и на неговите измени и дополненија. 

АС бр. 713 
24 март 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Вељко Зетовиќ, с. р. 

О С Н О В Е Н З А К О Н 
ЗА ИЗГРАДБАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 

ОБЈЕКТИ 
(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува изградбата и рекон-

струкцијата на инвестиционите објекти. 
Одредбите од овој закон се однесуваат и на из-

работката на инвестициона техничка документаци-
ја и градењето на инвестиционен објект, а на прет-
ходните и подготвител-ните работи ако е тоа изре-
чно определено со овој закон или со посебен пропис. 

Член 2 
Како инвестиционен објект, во Смисла на овој 

закон се подразбира самиот градежен објект или 
градежен објект со вградените уреди, постројки и 
опрема што ќ служат на намената на инвестицио-
ното вложување. 

Како градење на инвестиционен објект, во сми-
сла на овој закон, се подразбира изведувањето на 
градежни работи, вградувањето и монтажата на уре-
ди, постројки и опрема и изведувањето на заврш-
ни работи. 

Како претходни работи, во смисла на овој за-
кон, се подразбираат студиите, истражувањата, из-
работката на идејни решенија, изработката на инве-
стициона програма, собирањето на податоци за про-
ектирање и други работи и објекти што служат за 
подготвување на документација врз основа на ко-
ја може да се донесе одлука за изградба на инвести-
ционен објект. 

Како подготвителни работи, во смисла на овој 
закон, се подразбираат работите и објектите од при-
времен карактер што е потребно, заради изградба 
на инвестиционен објект, да се изведат односно из-
градат пред почетокот или во текот на градењето 
на инвестициониот објект. 

Како реконструкција на инвестициони објекти, 
во смисла на овој закон, се подразбира изведување-
то само на оние работи со кои се менуваат кон-
структивните елементи или се изведуваат други ра-
боти што можат да бидат од влијание врз стабил-
носта на објектот односно неговите делови, или ако 
со тие работи се менуваат условите под кои, врз о-
снова на издаденото одобрение за градење, е изгра-
ден инвестициониот објект што се реконструира. 

Како реконструкција, во смисла на овој закон, 
не се сметаат работите што се изведуваат заради 
измена на уреди, постројки и опрема, ако тие рабо-
ти се изведуваат според условите утврдени во да-
деното одобрение за градење на инвестициониот об-
јект во кој тие уреди, постројки и опрема се заме-
нуваат. 

Член 3 
Инвестиционен објект се изградува по порачка 

од инвеститор, а може да се изградува и непосредно 
за пазарот. 

Член 4 
За изградбата на инвестиционен објект одлучува 

инвеститорот. 
Член 5 

Кон градење на инвестиционен објект може да 
се пристапи дури откога од надлежниот орган ќе 
се прибави одобрение за градење ако со закон не 
е определено поинаку. 

Член 6 
Изградениот инвестиционен објект пред почето-

кот на неговото користење подлежи на техничка 
контрола. 

Член 7 
Инвеститорот е должен при одлучувањето за из-

градбата на инвестиционен објект, како и при вр-
шењето на другите дејствија во врска со таа из-
градба, да се грижи за економската и општествена-
та оправданост и целесообразноста на инвестициони-
от објект и неговата изградба. 

1 Член 8 
Ако е изградбата на одделни видови инвестици-

они објекти регулирана со посебен сојузен закон, 
одредбите од овој закон ќе се применуваат на из-
градбата на тие инвестициони објекти само докол-
ку со тој посебен закон не е регулирана таа из-
градба. 

Изградбата на објекти на граѓани и граѓански 
правни лица се уредува со прописот за изградба на 
такви објекти што го донесува општинското собра-
ние. ако со закон на републиката за изградбата на 
инвестиционите објекти не е определено поинаку. 

Одредбите од овој закон не се применуваат на 
Изградбатаг на инвестициони објекти или изведу-
вањето на одделни работи што се изградуваат одно^ 
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сно изведуваат непосредно пред настапување или за 
време на настапување на елементарни непогоди или 
други непредвидени на стани заради спречување ни-
вното дејство, како и заради непосредно отстрану-
вање на штетните последици од тие непогоди или 
настани. 

Со закон на републиката ќе се пропишат услови 
под кои објектите од ставот 3 на овој член можат 
да останат како постојани објекти и по престано-
кот на околностите што го предизвикале нивното 
градење. 

Член 9 
Надзор во поглед на примената на одредбите од 

Овој закон и на прописите донесени врз основа на 
него, вршат органите надлежни за работите на соо-
дветната инспекција. 

Надзорот од ставот 1 на овој член при изград-
бата на инвестиционите објекти'за потребити на Ју -
гословенската народна армија во воен круг, го вр-
ши Државниот секретаријат за народна одбрана не-
посредно или преку органот што ќе го определи др-
жавниот секретар за народна одбрана. 

Државниот секретар за народна одбрана опре-
делува што се смета како воен круг во смисла на 
овој закон. 

II. ОДЛУКА ЗА ИЗГРАДБА И ИНВЕСТИЦИОНА 
ПРОГРАМА 

Член 10 
Одлука за изградба на инвестиционен објект 

донесува инвеститорот врз основа на инвестициона 
програма и инвестициона техничка документација 
Или само врз основа на инвестициона програма. 

Со одлуката од ставот 1 на овој член се предви-
дуваат изворите и височината на финансиските сред-
ства потребни за изградба на целиот инвестиционен 
објект, или за изградба на одделни делови на тој 
објект што претставуваат економско-техничка цели-
на и како такви можат самостојно да се користат 
ако се предвидува изградба на инвестициониот об-
јект по делови, како и обртните средства утврдени 
со инвестиционата програма. 

Ако одлуката од ставот 1 на овој член се доне-
сува врз основа на инвестициона програма и инве-
стициона техничка документација, изработката на 
таа документација се смета како претходна работа 
во смисла на овој закон. 

Член И 
Инвестиционата програма е елаборат со кој се 

Определува инвестициониот објект што треба да се 
изгради, се дава анализа на условите за изградба 
на инвестициониот објект и се излага оправданос-
та на изградбата на тој објект. 

За изградба на инвестициониот објект се из-
работува, по правило, една инвестициона програма, 
а можат да се изработат инвестициони програми и 
за делови на инвестициониот објект што претставу-
ваат економско-техничка целина и како такви мо-
жат самостојно да се користат, ако изградбата на 
инвестициониот објект се предвидува по делови. 

За изградба на инвестиционите објекти што се 
функционално врзани инвеститорот може да изра-
боти една инвестициона програма. 

Член 12 
Според природата на инвестициониот објект ин-

вестиционата програма, по правило, содржи: опис 
на инвестициониот објект, со податоци за неговата 
намена, за капацитетот, за програмата за произ-
водство односно експлоатација, за вклучувањето на 
инвестициониот објект во просторниот и урбанис-
тичкиот план односно во водостопанската, енергет-
ската, сообраќајната и други основи за соодветното 
Подрачје; анализа на условите за изградба и ек-
сплоатација на инвестициониот објект; приказ на 
основната технолошко-произведствена односно ек-
сплоатациона концепција; карактеристики л вред-

ност на градежниот објект, опремата, постројките и 
монтажата; вредност на претходните вложувања и 
износ на потребните обртни средства; извори на ф и -
насиските средства; анализа на основните економски 
показатели — ефекти; треаење на изградбата н 
почеток на експлоатацијата. ј 

Ако е инвестициониот објект од таква п,рирода 
што сз своето постоење, употреба или дејност која; 
во него ќе се врши ќе и нанесува штета на околи-
ната, ЕО инвестиционата програма ќе се предвиди и 
изведување на техничките уреди со кои таа штета 
сосема ќе се спречи, или ако тоа не е можно -^ 
ќе се сведе на најмала мера. 

Ако инвестиционите објекти се изградуваат на 
подрачје изложено на природни непогоди (земјотре-
сно или плавно подрачје, земјиште склоно кон лиз-
гање и сл.), со инвестиционата програма мораат да 
се анализираат и условите за изградба на тоа подра-
чје и да се предвидат мерки и средства за заштита 
на објектот. 

III. ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА 

Член 13 
Инвестиционен објект може да се гради само 

спрема инвестиционата техничка документација. 
Инвестиционата техничка документација е ела^ 

борат во кој технички се разработува технолошко-
производствената односно експлоатационата концеп-
ција на инвестициониот објект и се даваат технички 
решенија за неговата изградба. 

Член 14 

Инвестиционата техничка документација се со-
стои, според природата на инвестициониот објект, од 
еден или од повеќе проекти односно делови, како 
што се: проект на технолошкиот процес, проект на 
градежниот дел на објектот, проект на инсталаци-
ите и други проекти. 

Проектите од ставот 1 на овој член содржат о-
собено: техничко образложение (технички опис на 
технолошкиот процес со назначување на опремата, 
технички опис на градежниот дел на објектот, тех-
нички опис на инсталациите и сл.), ситуација, пре-
сметки, цртежи, предмер, спецификација, претсметка 
со опис на работите, како и посебни услови за граде-
ње на инвестициониот објект. 

Техничките решенија во проектот мораат да би-
дат во согласност со техничките прописи, со нор-
мативите и со задолжителните стандарди, со резул-
татите на истражувачките работи,, на испитувањата 
и на другите студии, како и со намената и со тех-
нолошката односно експлоатационата и економска-
та концепција на инвестициониот објект, усвоени во 
инвестиционата програма односно во упростениот 
елаборат. 

Член 15 
Инвестиционата техничка документација за из-

градба на инвестициони објекти на определено зе-
мјиште се изработува во согласност со урбанистич-
ките планови односно услови, со водостопанските, 
сообраќајните, енергетските и други услови што се 
пропишани со закон или врз основа на закон. 

Органот надлежен за давање одобрение за гра-
дење или друг орган или организација, што е опре-
делен од страна на општинското собрание односно 
со пропис на републиката, е должен без одлагање да 
собере податоци за условите од ставот 1 на овој член 
и на барање од инвеститорот односно производите-
лот на инвестиционите објекти за пазарот да му ги 
достави тие податоци во писмен акт во код ќе ги оз-
начи и органите на управата односно организаци-
ите од кои инвеститорот односно производителот на 
објектот за пазарот ќе прибави потврди односно со-
гласност дека инвестиционата техничка документа-
ција е изработена спрема тие услови. 
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Член 18 
Органот надлежен за давање одобрение за гра-

дење и инвеститорот односно органот или организа-
цијата врз која е пренесено правото за користење на 
инвестициониот објект, се должни да чуваат по еден 
комплетен примерок од инвестиционата техничка 
документација со сите измени и дополненија врз о-
сноЕа на која е изграден инвестициониот објект. 

Со пропис на републиката ќе се определи вре-
мето за кое инвестиционата техничка документаци-
ја за одделни видови објекти мора да се чува, на-
чинот на обновувањето и дополнувањето на таа до-
кументација. како и кој уште, покрај органите од 
ставот 1 на овој член, и под кои услови може да 
држи определена инвестициона техничка докумен-
тација. 

Член 17 
Инвестиционата техничка документација врз ос-

нова на која е изграден инвестициониот објект мо-
жат да ја користат и други заинтересирани опште-
ствени правни лица. 

Организацијата што ја користи односната доку-
ментација е должна да му плати за тоа соодветен 
надоместок на инвеститорот односно на организаци-
јата што ја изработила таа документација. 

Височината на надоместокот се определува со 
спогодба помеѓу заинтересираните организации, а 
ако не дојде до спогодба, за неа одлучува стопан-
ски суд. 

Авторот на инвестиционата техничка документа-
ција ги задржува на таа документација другите ав-
торски права. 

Член 18 
Кон градење на инвестиционен објект може да 

се пристапи дури откога ќе се добие одобрение за 
градење и ќе се обезбедат финансиски средства за 
тоа градење. 

Член 19 
Инвеститорот што бара одобрение за градење е 

должен да поднесе: 
1) инвестициона техничка документација; 
2) потврда од надлежниот орган дека предвиде-

ната изградба е во согласност со просторниот и ур-
банистичкиот план; 

3) согласност на водостопанскиот орган, ако ин-
вестициониот објект зависи од режимот на водите 
или е од влијание врз тој режим; 

4) согласност на органот надлежен за сообраќа-
јот и врските, ако инвестициониот објект може да 
има влијание врз безбедноста и правилното функ-
ционирање на сувоземниот сообраќај, или на по-
морската, речната, каналската и воздушната пло-
видба, или на телекомуникационите врски; 

5) согласност на други заинтересирани органи, 
ако е тоа предвидено со посебни прописи; 

6) доказ за правото за користење или за пра-
вото за службеност на земјиштето на кое ќе се гра-
ди инвестициониот објект. 

Член 20 
Ако инвестициониот објект се гради со вграду-

вање на елементи или делови што се фабрички про-
изведени, инвестиционата техничка документација 
од членот 19 точка 1 на овој закон не мора да го со-
држи оној дел на техничката документација врз ос-
нова на кој се произведени тие елементи односно 
делови. 

Ако се градат повеќе инвестициони објекти спре-
ма иста инвестициона техничка документација, како 
инвестициона техничка документација за градење 
на тие објекти се смета таа документација и техни-
чката документација со која тие објекти се прис-
пособуваат кон нивните локации. 

Ако се врши само вградување и монтажа на у-
реди, постројки или опрема, како инвестициона те-
хничка документација се смета документацијата со 
која се определува начинот на вградувањето и мон-
тажата на уредите, постројките или опремата. 

Член 21 
Со пропис на републиката може да се определи 

пред давањето на одобрение за градење определени 
видови инвестициони објекти да се врши техничка 
контрола на инвестиционата техничка документаци-
ја, како и начинот за вршење на таа контрола. 

Член 22 
Одобрение за градење инвестиционен објект врз 

основа на инвестициона техничка документација из-
работена во странство, може да се даде дури откако 
ќе се изврши техничка контрола на таа документа-
ција. 

Техничка контрола од ставот 1 на овој член 
можат да вршат организациите регистрирани за 
изработка на соодветен вид инвестициона техничка 
документација, на начинот и во случаите што ќе ги 
пропише сојузниот секретар за индустрија и трго-
вија. 

Член 23 
Одобрението за градење го дава надлежниот оп-

штински орган на управата ако со закон не е опре-
делено поинаку. 

Постапката за давање одобрение за градење е 
итна. 

Член 24 
Одобрението за градење на инвестициони обје-

кти за потребите на Југословенската народна арми-
ја во воен круг го дава државниот секретар за на-
родна одбрана или органот што ќе го определи тој, 
во согласност со општинскиот орган на управата на-
длежен за давање одобрение за градење. 

Ако органот на управата од ставот 1 на овој 
член не даде согласност, за одобрението за градење 
одлучува Сојузниот извршен совет. 

Член 25 
Одобрението за градење се дава за градење на 

целиот инвестиционен објект или за дел од тој об-
јект кој претставува економско-техничка целина и 
како таков може самостојно да се користи, ако ин-
вестициониот објект се гради по делови. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, одобрение за градење може да се даде и за 
дел од инвестиционен објект односно за изведување 
одделни работи (тунели на сообраќајници и хидрое-
нергетски објекти, мостови и сл.), под условите: 

— ако тој дел од објектот односно тие работи, 
според поднесената инвестиционо-техничка доку-
ментација, претставуваат и само техничка целина; 

— ако изградбата на целиот инвестиционен об-
јект ќе трае повеќе години; 

— ако динамиката на изградбата на целиот ин-
вестиционен објект го бара тоа. 

Член 26 
Подготвителните работи за изградба на инвести-

ционен објект се изведуваат врз основа на одобре-
нието за градење на тој објект или врз основа на 
посебно одобрение за изведување само на тие ра-
боти. 

Посебно одобрение за изведување само на под-
готвителни работи се дава ако обемот на овие рабо-
ти бара нивното изведување да започне пред доби-
вањето на одобрението за градење на инвестицио-
ниот објект или негов дел. 

Посебно одобрение за градење мора да се при-
бави и за градење објекти што во смисла на овој 
закон се сметаат како претходни или подготвител-
ни работи, ако со градењето или користењето на тие 
објекти може да се предизвика опасност по животот 
или здравјето на луѓето или по безбедноста на со-
обраќајот, соседните објекти или околината, или ако 
тие објекти можат да се градат само под определени 
урбанистички, технички и други пропишани услови. 
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Член 27 
Одобрението за градење престанува да важи ако 

градењето не започне во рокот определен во одоб-
рението. 

Рокот од ставот 1 на овој член не може да биде 
пократок од шест месеци ниту подолг од две го-
дини. 

Член 28 
Против решението со кое се ускратува издава-

њето на одобрение за градење, инвеститорот и ор-
ганизацијата што го работела проектот може да из-
јави жалба. 

Член 29 
Поблиски прописи за издавање одобренија за 

градење на инвестициони објекти донесува републи-
ката. 

Со прописите од ставот 1 може да се определи, 
за градење на определени видови помали инвести-
циони обтекти односно за изведување на определени 
видови работи да не е потребно одобрение за гра-
дење. 

Член 30 
Инвеститорот е должен на органот што го издал 

одобрението за градење да му го пријави денот на 
отпочнувањето на работете за градење на инвести-
циониот објект, и тоа најмалку на осум дена пред 
нивниот почеток. 

Член 31 
Организацијата што гради инвестиционен об-

јект е должна да води соодветни книги за граде-
ње на објектот, од кои може, да се утврди текот и 
начинот на градењето на објектот во целина и 
на одделни фази од неговото градење. 

Поблиски прописи за тоа која документација 
од ставот 1 на овој член мора да се вода донесуваат 
републиките. 

Државниот секретар за народна одбрана ќе до-
несе, по потреба, поблиски прописи за тоа која 
документацијата од ставот 1 на овој члан треба да 
се води за специфичните објекти за потребите на 
народната одбрана 

Член 32 
Со писмен договор помеѓу инвеститорот и изве-

дувачката организација се определува дали, под кои 
услови и на кој начин ќе се врши стручен надзор 
над градењето на инвестициониот објект односно 
над изведувањето на одделни работи на тој објект. 

Со пропис на републиката можат да се опреде-
лат видовите на особено сложени или специфич-
ни објекти односно работи освен објектите и ра-
ботите што се гостат односно изведуваат за потре-
бите на Југословенската народна армија во Боен 
круг, при чие градење односно изведување е задол-
жително вршење на стручен надзор ол страна на 
инвеститорот. 

IV ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ОДОБРЕНИЕ ЗА У-
П О ТРЕБА НА ИЗГРАДЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 

ОБЈЕКТ 

Член 33 
По завршената изградба на инвестициониот об-

јект или на дел од објектот кој претставува еко-
номско-техничка целина и како таков може само-
стојно да се користи, а пред почетокот на неговото 
користење односно пуштање во погон, треба да се 
изврши технички преглед на изградениот објект, 
односно негов дел, заради проверка на неговата тех-
ничка исправност. 

Техничкиот преглед на инвестициониот објект 
опфаќа, според природата на инвестициониот об-
јект, технички преглед на градежните работи, тех-
нички преглед на инсталациите и технички прег-
лед на опремата и постројките. 

Член 34 
Со техничкиот преглед се утврдува дали инве-

стициониот објект е изведен во согласност со ин-

вестиционата техничка документација за стабил-
носта на објектот, за безбедноста во поглед на по-
жар, на животот и здравјето на луѓето, на сообра-
ќајот и соседните објекти, како и во согласност со 
прописите, нормативите и стандардите, чија при-
мена е задолжителна при изведувањето на објек-
тите од тој вид и со условите утврдени за изградба 
на инвестициониот објект на определено земјиште, 
како и дали се преземени пропишаните мерки со 
KOPI ќе се спречи односно сведе на најмала мера 
штетата што инвестициониот објект со своето по-
стоење односно користење може да и ја нанесува 
на својата околина. 

Член 35 
Техничкиот преглед го врши органот што го 

издал одобрението за градење, ако со републички 
закон не е определено поинаку. 

Изградениот инвестиционен објект или негов 
дел кој претставува економско-техничка целина, и 
како таков може самостојно да се користи, како и 
објектите на претходни и подготвителни работи из-
градени врз основа на посебно одобрение за граде-
л е (член 26 став 3) можат да се користат односно 
да се пуштат во погон дури откако органот од ста-
вот 1 на овој член ќе даде одобрение за нивна упо-
треба. 

Одобрението од ставот 2 на овој член се дава 
на барање од инвеститорот или изведувачката орга-
низација што за негова сметка го изградила објек-
тот за КОЈ се бара одобрение, односно од производи-
телот на инвестиционен објект за пазарот. 

Одобрение за употреба не се дава во случаите 
кога според одредбите од овој закон не е потребно 
одобрение за градење. 

Органот од ставот 1 на овој член може да го ус-
лови давањето на одобрение за употреба на изгра-
дениот инвестиционен објект со претходно отстра-
нување на објектите што се изградени како прет-
ходни или подготвителни работи за изградба на тој 
инвестиционен објект. 

Постапката за давање одобрение за употреба е 
итна. 

Член 36 
Ако при техничкиот преглед се утврди дека 

недостатоците на изградениот инвестиционен објект 
не можат да се отстранат, или дека постои неотстран-
лива опасност по стабилноста на објектот или по 
животот или здравјето на луѓето, по сообраќајот 
или соседните објекти, органот надлежен за изда-
вање одобрение за употреба ќе донесе решение да 
се урне односно отстрани инвестициониот објект. 

Член 37 
Против решението донесено според чл. 35 и 35 

од овој закон можат да изјават жалба, покрај ин-
веститорот. и учесниците во изградбата на објектот. 

Жалбата не го запира извршувањето на реше-
нието на првостепениот орган со кое се наредува 
урнување односно отстранување на инвестициониот 
објект, или на одделни негови делози, ако е та-
квото решение донесено од причината што постои 
непосредна опасност по животот или здравјето на 
луѓето, по сообраќајот или соседните објекти, ако 
таа опасност не може со други мерки да се отстра-
ни, и ако во решението е предвидено жалбата да 
не го задржува извршувањето на решението. 

Член 38 
Поблиски прописи за вршење технички пре-

глед на инвестиционите објекти донесуваат репуб-
ликите. 

V. ИЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРО-
ГРАМА И НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Член 39 

Ако инвестиционата програма не ја изработува 
сам, изработката на целата инвестициона програма 
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или на одделни нејзини делови инвеститорот може 
да и ја довери на друга организација (стопанска ор-
ганизација. установа или друго правно лице). 

Член 40 
Изработката на инвестиционата техничка до-

кументација инвеститорот може да и ја довери на 
организација што е регистрирана за изработка на 
таква документација. 

Член 41 
По исклучок од одредбата на членот 40 од овој 

закон, за помали и други објекти односно работи 
определени со пропис на републиката, инвестицио-
ната техничка документација може, без" запишува-
ње во регистратор да ја изработува и инвеститорот 
сам за своите потреби, под условите определени со 
тој пропис. 

Инвестиционата техничка документација може 
да ja изработува и граѓанин за објектот што само ќе 
го користи за своите потреби ако има за тоа со-
одветна стручна спрема и практика. 

Член 42 
Организацијата и граѓанинот што изработуваат 

инвестициона техничка документација се должни 
при изработката на таа документација: 

1) да се придржуваат кон одредбите од овој за-
кон и прописите донесени врз основа на него, кон 
условите утврдени со закон или врз основа на за-
кон за определена локација, како и кон техничките 
прописи, нормативите и стандардите, чија примена 
е задолжителна при изработката на определен вид 
инвестициона техничка документација, како и ' 
кон другите прописи што се однесуваат на изград-
бата и експлоатацијата на определен инвестиционен 
објект, и да ги предвидат мерките пропишани за 
заштита при работата, за заштита од пожар, за за-
штита на воздухот и водата од загадување, за за-
штита од елементарни непогоди и други вонредни 
настани, како и други потребни мерки; 

2) да применуваат рационални технички реше-
нија и да обезбедат основни економско-технички у-
слови што ги утврдил инвеститорот со инвестицио-
ната програма или на друг начин; 

3) да предвидат вградување на материјали, уре-
ди, постројки и опрема од соодветен квалитет, како 
и нивно испитување ако е тоа потребно; 

4) да предвидат мерки за заштита на инвести-
циониот објект што ќе се изгради на земјотресно 
или плавно подрачје или на земјиште склоно кон 
лизгање, како и мерки што се од интерес за на-
родната одбрана, и сл.; 

5) да извршат внатрешна контрола на исправно-
ста на техничките решенија, сметковната точност и 
потполноста на инвестиционата техничка докумен-
тација, и дали е инвестиционата техничка докумен-
тација изработена во согласност со одредбите од 
овој член. 

Организацијата што ја изработила инвестицио-
ната техничка документација потврдува на таа до-
кументација дека ја извршила внатрешната кон-
трола на таа документација во смисла на одредбата 
од точката 5 на ставот 1 од овој член. 

Член 43 
Условите во поглед на стручната спрема и пра-

ктиката што мораат да ги имаат лицата што изра-
ботуваат определен вид инвестициона техничка до-
кументација ги уврдува работната организација со 
својот правилник. 

Со пропис на републиката може да се определи 
каква стручна спрема и практика мораат да имаат 
лицата што изработуваат инвестициона техничка 
документација за некои видови на особено сложени 
или специфични објекти односно работи, како и 
бројот на вакви лица што мора да ги има работната 
организација за да може да се регистрира за изра-
ботка на таков вид инвестициона техничка доку-
ментација. 

Член 44 
Инвеститорот може да распише конкурс за ич 

дејно решение на инвестициониот објект. 
На конкурсот што ќе го распише инвеститоров 

за идејно решение на инвестиционите објекти може 
да учествува секое лице, без оглед на неговата 
стручна спрема. 

Член 45 
Инвеститорот и организацијата на која fi се 

отстапува изработката на инвестициона програма 
односно на инвестициона техничка документација 
склучуваат за тоа писмен договор, во кој ги утвр-
дуваат своите меѓусебни права и обврски. 

Ако изработката на документацијата се отста-
пува заедно со изградбата на инвестициониот об-
јект, со договорот за изградбата на инвестициониот 
објект може да се офпати и изработката на докуч 
ментацијата. 

Член 46 
За недостатоците и неправилностите во инве-

стиционата програма односно во инвестиционата те-
хничка документација, а особено кога изградениот 
инвестиционен објект ги нема предвидените произ-
водствени односно експлоатациони карактеристики, 
организацијата што ја изработила таа програма од-
носно документација е должна на инвеститорот да 
му ја надомести штетата, ако до тие недостатоци 
односно неправилности дошло по нејзина вина. 

Одредбите од ставот 1 на овој член согласно се 
применуваат и на изработката на документацијата 
што служи како подлога за изработка на инвестици-
оната техничка документација спрема која се гради 
инвестициониот објект (документација за геомеха-
ничките истражувања, за квалитетот на материја-
лот и конструкциите и сл.). 

VI. ГРАДЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ОБЈЕКТИ 

Член 47 
Градењето на инвестиционен објект може да А 

се отстапи само на стопанска организација реги-
стрирана за вршење дејноста во која спаѓа градеа 
њето на таков објект, односно на друга организаци-
ја што со договор обезбедила деловна соработка со 
организација регистрирана за вршење на таа деј-
ност. 

Инвеститорот и организацијата на која ^ се 
отстапува изградбата на инвестициониот објект се 
должни да склучат писмен договор за тоа. 

Договор што не е склучен во писмена форма 
нема правно дејство. 

Договорот од ставот 2 на овој член покрај су-
штествените состојки според природата на работата, 
мора да содржи и одредби за рокот за изведување 
на работите што се предмет на договорот, за гаран-
тните рокови за квалитетот на изведените работи 
и за договорната казна. 

Сојузниот извршен совет може да ги пропише 
минималните гарантни рокови за одделни видови 
изградени инвестициони објекти односно изведени 
работи на такви објекти. 

Член 48 
Одделни работи на инвестиционен објект можат? 

да изведуваат занаетчиски дуќани на самостојни 
занаетчии регистрирани за вршење дејноста во ко-
ја спаѓаат тие работи. 

Инвеститорот може без запишување во региста-
рот да гради инвестиционен објект односно да изве-
дува одделни работи сам за своите потреби, освен 
посложени и други објекти и работи, што се опре-
делени со закон на републиката, ако има потребни 
кадри со соодветна стручна спрема и практика. 

Член 40 
Со договорот од членот 47 став 2 на овој зако^ 

цената се утврдува за вредноста на целиот инвести^ 
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ционен објект или за дел кој претставува економ-
ско-техничка целина и како таков може самостојно 
да се користи, или за единица мера на изграден об-
јект (должински метар на објект, квадратен ме-
тар на површина на објект, кубен метар на изгра-
ден простор на објект и сл.). 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
,член, цената може да се утврди и за единица мера 
на одделни видови работи. 

Член 50 
Цените договорени според одредбите од членот 

'40 на овој закон не можат да се менуваат. 
По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 

член, инвеститорот односно изведувачката органи-
зација може да бара измена на договорените цени 
само во случај на вонредни настани што не мо-
желе да се предвидат во времето на склучувањето 
на договорот, а поради кои дошло до зголемување 
односно намалување на соодветните цени на паза-
рот за повеќе од 20/о од вкупната вредност на ра-
ботите што се предмет на договорот. 

Како вонредни настани од ставот 2 на овој член 
се сметаат особено: 

1) природните настани, како: поплава, земјотрес 
и сл.; 

2) мерките пропишани, од надлежните органи 
што непосредно влијаат врз височината fta догово-
рените цени за работите што се предмет на дого-
ворот; 

3) промените на условите за изведување работи 
во земја или вода, кои според вообичаените методи 
не можеле да се предвидат при изработката на ин-
вестиционата техничка документација; 

4) исклучително пребрзан и голем скок или пад 
на цените на пазарот. 

Со договорот можат да се предвидат и други 
случаи, покрај оние од ставот 2 на овој член, како 
и други услови под кои може да се бара измена на 
договорените цени. 

Инвеститорот односно изведувачката организа-
ција не може да бара измена на договорената цена 
поради вонредни настани што настапиле по истекот 
на рокот за исполнување на неговите односно неј-
зините обврски определен со договорот, освен ако 
е другата договорна страна одговорна за продол-
жувањето на исполнувањето договорната обврска. 

Член 51 
Цената договорена за изградба на инвестицио-

нен објект што го изградува федерацијата или ко1 
Се изградува со учество на федерацијата, врз основа 
на посебен сојузен закон, не може да се менува. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, инвеститорот односно изведувачката органи-
зација може да бара измена на договорените цени 
во случаите и под условите од членот 50 став 2 
И 5 на овој закон. 

Член 52 
Условите во поглед на стручната спрема и пра-

ктиката што мораат да ги имаат лицата што рако-
водат со градењето на одделни видови објекти или 
што раководат со изведувањето на одделни видови 
работи на такви објекти, ги утвр-дуваат работните 
организации со својот прав,илник. 

Со пропис на републиката може да се определи 
каква стручна спрема и практика мораат да имаат 
лицата што раководат со градењето на особено сло-
жени или специфични инвестициони објекти одно-
сно со изведувањето на одделни работи, и лицата 
што вршат стручен надзор над градењето на такви 
објекти односно над изведувањето на одделни ра-
боти на такви објекти. 

Член 53 
Отстапувањето на изградбата на инвестициони-

от објект се врши по пат на конкурс (јавно надда-

вање). по пат на собирање понуди или по пат на 
непосредна погодба. 

Инвеститорот одлучува за начинот на отстапу-
вањето на изградбата од ставот 1 на овој член, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

Член 54 
Отстапувањето на изградбата на инвестициони-

от објект што го изградува федерацијата или кој се 
изградува со учество на федерацијата, врз основа 
на посебен сојузен закон, не може да се врши по 
пат на непосредна погодба, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Член 55 
Конкурсот се врши по пат на понуди што у-

чесниците во конкурсот ги поднесуваат писмено врз 
основа на јавна објава за одржување на конкурсот. 

Изградбата на инвестициониот објект и се от-
стапува на организацијата чија понуда на конкур-
сот е најповолна, ако во условите на конкурсот не 
е определено поинаку. 

Како најповолна понуда се смета понудата која 
е најповолна во поглед на условите на Конкурсот. 

Инвеститорот е одговорен за правилното спро-
ведување на конкурсот. 

Инвеститорот е должен во актот за прифаќање 
на понудата да ги наведе причините поради кои таа 
понуда ја оценил како најповолна и тој акт да им 
го достави на сите учесници во јавното наддавање 
односно во собирањето на понуди, во рокот од чле-
нот 59 став 3 на овој закон. 

Учесниците во конкурсот што се оштетени со 
неправилната постапка имаат право на надоместок 
на штетата од инвеститорот. 

Член 56 
Јавното наддавање се врши по пат на понуди 

што учесниците во јавното наддавање ги поднесу-
ваат писмено врз основа на огласот за одржување 
на јавното наддавање. 

Во јавното наддавање можат да учествуваат ра-
ботни организации, како и занаетчиски дуќани на 
самостојни занаетчии кога се отстапува изведување 
на одделни видови работи или одделни работи. 

Работните организации и занаетчиските дуќани 
на самостојните занаетчии од ставот 2 на овој член 
мораат да бидат регистрирани за дејноста во која 
спаѓаат работите што се предмет на отстапувањето 
(изведувачки организации). 

Член 57 
Во огласот за одржување јавно наддавање или 

конкурс за подобност, инвеститорот е должен особе-
но да наведе кои работи се отстапуваат и под кои 
услови се отстапуваат, местото на изведувањето на 
тие работи, ориентационата вредност на тие работи, 
рокот за нивното изведување,^ рокот за поднесува-
ње на понудите, рокот во кој ќе ги извести учесни-
ците за тоа дали и која од понудите поднесени во 
постапката за јавно наддавање односно собирање 
на понуди ја прифатил 

Член 58 
Условите за отстапување на изградбата на ин-

вестиционен објект односно на изведувањето на од-
делни работи по пат на јавно наддавање или по 
пат на собирање понуди, ги утврдува инвеститорот. 

При утврдувањето на условите од ставот 1 на 
овој член инвеститорот е должен да им обезбеди 
рамноправно учество во јавното наддавање односно 
на конкурсот за подобност на сите изведувачки ор-
ганизации регистрирани за вршење на дејноста во 
која спаѓаат работите што се предмет на наддава-
њето. 

Инвеститорот е одговорен.за правилното спро-
ведување на јавното наддавање односно собирање-
то на понуди. 
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Член 59 
Инвеститорот утв-рдува дали јавното наддавање 

односно собирањето на понуди успеало. 
Се смета дека јавното наддавање односно соби-

рањето на понуди не упеало ако ниедна понуда под-
несена на јавното наддавање односно во собирањето 
на понуди не ги исполнува сите услови од членот 
68 став 1 на овој закон. 

Ако утврди дека јавното наддавање односно со-
бирањето на понуди не успеало, инвеститорот е дол-
жен да ги извести за тоа сите учесници во јавното 
наддавање односно во собирањето на понуди, во 
рокот во кој, според членот 57 од овој закон, е дол-
жен да ги извести за тоа дали и која понуда ја 
прифатил. 

Член 60 
Инвеститорот може, наместо отстапување из-

градбата на инвестиционен објект по пат на кон-
курс, изградбата на инвестициониот објект да ја от-
стапи по пат на собирање понуди, ако претходно 
одржал конкурс за подобноста на изведувачите за 
изградба на тој инвестиционен објект. 

Конкурсот за оцена на подобноста на изведу-
вачките организации го распишува инвеститорот со 
јавен оглас. 

Писмени понуди можат да се собираат само од 
учесниците на конкурсот за подобност што со одлу-
ката на инвеститорот се прогласени како подобни 
за изведување на работите што се отстапуваат. 

Член 61 
Изградбата на инвестиционен објект што го 

изградува федерацијата или кој се изградува со 
учество на федерацијата, врз основа на посебен 
сојузен закон, може да се отстапи по пат на не-
посредна погодба само: 

1) ако ниту повторениот конкурс односно со-
бирањето на понуди не залаеле; 

2) ако се во прашаше итни работи; 
3) ако работите според својата природа се до-

верливи; 
4) ако се врши монтажа на опрема што се за-

менува ; 
5) ако се во прашање помали работи, 

Член 62 
Сојузниот секретар за индустрија и трговија 

донесува поблиски прописи за начинот и постапка-
та за отстапување по пат на јавно наддавање и по 
пат на собирање понуди врз основа на конкурс за 
подобност. 

Член 63 
Со посебен сојузен закон се пропишуваат'усло-

вите под кои на странско правно или физичко лице 
може да му се отстапи изградба на инвестиционен 
објект односно изведување на одделни работи за 
потребите на домашен инвеститор. 

Член 64 
Организацијата што го гради инвестициониот 

објект е должна: 
1) да ги изведува работите според важечките 

технички прописи, нормативите и задолжителните 
стандарди што важат за градењето на односниот 
вид инвестиционен објект; 

2) да вградува материјал што им одговара на 
пропишаните стандарди односно што е снабден со 
атест (потврда за квалитетот) издаден од страна на 
стручна организација регистрирана за дејноста ис-
питување на тој материјал, ако за тој материјал не 
постојат стандарди; 

3) да презема навремено мерки за сигурност на 
инвестициониот објект и работите, на опремата и 
инвестициониот материјал, на работниците, мину-
вачите, сообраќајот и соседните објекти; 

4) да се продолжува кон инвестиционата техни-
чка документација врз основа на која % издадено 
одобрението за градење; 

5) со внатрешна контрола да обезбеди работите! 
да се изведуваат во согласност со одредбите од точ^ 
1 до 4 на овој член. 

Член 65 
Ако организацијата што го гради инвестициониот 

објект забележи недостатоци во инвестиционата те-
хничка документација по која го гради инвестици-
ониот објект, таа е должна за тие недостатоци на-
времено да го предупреди инвеститорот. 

Ако иинвеститорот без непотребно одлагање не 
ги отстрани недостатоците за кои е предупреден, 
организацијата што го гради објектот е должна 
за тие недостатоци да го извести органот на упра-
вата што го дал одобрението за градење - ако тие 
недостатоци се во спротивност со важечките про-
писи. а ако тие недостатоци ја загрозуваат сигур-
носта на објектот и животите или здравјето на 
луѓето, сообраќајот или соседните објекти, таа е 
должна и да го запре понатамошното изведување 
на работите и да преземе мерки за отстранување 
на тие недостатоци. 

Член 66 
Инвеститорот и организацијата што го изгра-

дила инвестициониот објект односно што извела 
определени работи на инвестициониот објект се дол-
жни во рок од 60 дена од денот на приемот на ре-
шението да може да се користи инвестициониот 
објект, да извршат примопредавање и конечна пре-
сметка на изградениот инвестиционен објект одно-
сно работите на неговата изградба, ако со ДОГОВОР 
рот не е предвидено поинаку. 

Член 67 
Инвеститорот може да и ги отстапи заедно из-

работката на инвестиционата програма, изработката 
на инвестиционата техничка документација, граде-
њето на инвестициониот објект, набавката на опре-
мата и пуштањето на изградениот објект во погон 
(инженеринг) на една организација регистрирана 
за таква дејност. 

Во тој случај со договорот може да се пред-
види и оспособување на кадрите потребни за про-
изводство односно експлоатација на инвестициони-
от објект, како и обезбедување на други потреби во 
врска со производството и со експлоатацијата на 
инвестициониот објект. 

VII. ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ОБЈЕК-
ТИ ЗА ПАЗАРОТ 

Член 68 
Стопанските организации можат, во рамките на 

своето работење, да изградуваат инвестициони об-
јекти и за пазарот. 

Како инвестициони објекти за пазарот се под-
разбираат инвестиционите објекти што производи-
телот ги изградува во рамките на својата редовна 
дејност заради продажба. 

Одредбите од чл. 10 и И став 2 и членот 12 
на овој закон, како и одредбите на главата VIII од 
овој закон не се однесуваат на производството на 
инвестициони објекти за пазарот. 

VIII. СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИ-
ОНИТЕ ОБЈЕКТИ 

1. Обезбедување на средствата за финансирање на 
инвестиционите објекти 

Член 69 
Инвеститорот е должен да обезбеди средства за 

финансирање: 
1) на изградбата на објектите што се сметаат 

како претходни или подготвителни работи за чие 
градење мора да се прибави посебно одобрение 
(член 26 став 3) пред почетокот на нивното гра-
дење. а во височина на вкупниот износ на сред-
ствата потребни за нивната изградба; 



,Страна 676 - Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 10 мај 1967 

2) на изведувањето на подготвителните работи 
за изградба на инвестиционен објект што се изве-
дуваат врз основа на одобрение за изведување само 
на тие работи (член 26 став 2) - пред почетокот на 
нивното изведување, а во височина на вкупниот из-
нос на средствата предвидени за изведување на тие 
работи; 

3) на изградбата на инвестициониот објект или 
дел од објектот кој претставува економско-технич-
ка целина и како таков може самостојно да се ко-
ристи — пред почетокот на градењето на тој ин-
вестиционен објект или дел од објектот односно 
пред почетокот на изведувањето на подготвителни-
те работи ако тие работи не се изведуваат врз осно-
ва на посебно одобрение, а во височина на вкуп-
ниот износ на средствата потребни за изградба на 
целиот инвестиционен објект или дел од објектот 
со изведувањето на подготвителните работи. 

Покрај средствата од ставот 1 на овој член ин-
веститорот е должен на начинот од членот 70 на о-
вој закон да обезбеди и средства за обртни сред-
ства утврдени со инвестиционата програма. 

Одредбите од ставот 1 на овој член важат и за 
инвеститорот од членот 48 на овој закон. 

Член 70 
Како доказ за обезбедувањето на средства за 

финансирање на изградбата на инвестициониот об-
јект според одредбите од членот 69 на овој закон 
се сметаат: 

1) за средствата што се обезбедуваат по пат на 
кредит — договорот за кредит; 

2) за средствата што инвеститорот ги издвоил 
на посебна сметка — потврдата од Службата на оп-
штественото книговодство за износот на средствата 
издвоени на посебна сметка пред започнувањето на 
градењето на објектот односно пред изведувањето 
на работите и изјавата од инвеститорот дека издво-
ените средства ќе ги користи само за изградба на 
инвестициониот објект за кој се издвоени тие сред-
ства; 

3) за средствата што инвеститорот ги обезбедува 
од сопствени или други извори, освен средствата од 
точ. 1 и. 2 на овој став — потврдата од инвеститорот, 
издадена врз основа на одлуката на највисокиот ор-
ган на управувањето, дека пред започнувањето на 
градењето на објектот односно пред изведувањето 
на работите располага со средства потребни за фи-
нансирање на изградбата на објектот односно за из-
ведување на работите или дека тие средства ќе ги 
обезбеди во текот на градењето односно изведува-
њето на работите по пат на издвојување во соод-
ветни фондови, со гаранција од банката дека таа 
на инвеститорот ќе му обезбеди наменски кредит 
во височина на тие средства ако не ги обезбеди ин-
веститорот; 

4) за средствата што се обезбедуваат по пат на 
местен самопридонес на граѓани — одлуката од над-
лежниот орган за воведување на тој самопридонес; 

5) за средствата што се обезбедуваат со финан-
сискиот план на Државниот секретаријат за народ-
на одбрана односно со закон — потврдата од држа-
вниот секретар за народна одбрана или од лицето 
што ќе го овласти тој, дека средствата за изградба 
се обезбедуваат со финансискиот план на Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана. 
t 

Член 71 
Инвеститорот е должен писмено да ја извести 

Службата на општественото книговодство за започ-
нувањето на градењето на објектот односно за изве-
дувањето на работите и поднесе докази за обез-
бедувањето на средства за финансирање на из-
градбата на објектот односно за изведување на ра-
ботите според одредбите од чл. 69 и 70 на овој за-
кон. и тоа на7доцна на десет дена пред денот на 
започнувањето на градењето на објектот односно 
изведувањето на работите. 

2. Обезбедување на плаќања по' договорите за 
изградба на инвестиционите објекти 

Член 72 
Инвеститорот е должен да обезбеди плаќање за 

целиот износ на обврската по секој договор склучен 
според одредбата од членот 47 став 2 на овој закон, 
и тоа со аванс, акредитив или гаранција од банката 
односно друг давател на кредитот дека во височи-
на на дадениот кредит ќе им врши исплати на 
изведувачките организации со кои инвеститорот 
склучил договор. 

Користењето на авансот од ставот 1 на овој член 
содоговарачите го уредуваат со писмен договор. 

Гаранцијата на банката односно друг давател на 
кредитот како плаќач важи до потполното иско-
ристување на износот на кој гласи гаранцијата. 

Член 73 
Инвеститорот е должен на начинот пропишан 

во членот 72 на овој закон да обезбеди плаќање и 
на вишокот на работите, на дополнителните и не-
предвидените работи за изградба на инвестициониот 
објект, како и на другите трошоци што имаат вли-
јание врз зголемувањето на вкупната вредност на 
инвестициониот објект (пречекорувања). 

Член 74 
Инвеститорот и другите содоговарачи од членот 

47 став 2 на овој закон, како и банката односно 
друг давател на кредитот, што од своите или други 
средства му дале на инвеститорот кредит за финан-
сирање на изградбата на инвестициониот објект, се 
должни да ја утврдат вредноста на пречекорувања-
та од членот 73 на овој закон во текот на изведу-
вањето на договорените работи за изградба на тој 
објект, и тоа најмалку еднаш годишно. 

При утврдувањето на пречекорувањата според 
ставот 1 од овој член ќе се заме предвид и вредно-
ста на работите за чие изведување инвеститорот не 
склучил договори, заради утврдувања на фактич-
ната вредност за финансирање на изградбата на 
целиот инвестиционен објект односно негов дел. 

За пречекорувањата утврдени според ст. 1 'и 2 
на овој член, инвеститорот е должен да ја извести 
писмено Службата на општественото книговодство 
во рок од десет дена од денот кога се утврдени тие 
пречекорувања, 

За односите настанати во врска со пречекору-
вањата утврдени според ставот 1 од овој член, ин-
веститорот и другите содоговарачи склучуваат пис-
мен договор (член 47 од овој закон). 

Член 75 
Инвеститорот е должен да 6 поднесе на Служ-

бата на општественото книговодство докази за обез-
бедувањето на плаќањата по договорите склучени 
според одредбите од членот 47 став 2 и членот 74 
на овој закон, на начинот определен во чл. 72 и 73 
на овој закон, и тоа: 

1) по договорите склучени според членот 47 став 
2 на овој закон — на десет дена пред истекот на 
рокот договорен за започнување на градењето на 
инвестициониот објект односно за изведување на до-
говорените работи на инвестициониот објект; 

2) по договорот склучен според членот 74 став 
4 на овој закон — во рок од десет дена од денот 
на склучувањето на тој договор. 

Ако пречекорувањата утврдени според членот 74 
ст. 1 и 2 на овој закон претставуваат пречекору-
вање и во однос на вкупниот износ на средствата 
предвидени за изградба на целиот инвестиционен 
објект односно негов дел, инвеститорот е должен да 
обезбеди средства за финансирање на работите за 
чие изведување не се склучени договори, на начи-
нот определен во членот 70 на овој закон, и во'ви-
сочина на вредноста на пречекорувањата што не е 
обезбедена според ставот 1 од овој член, како и да 
ќ поднесе на Службата на општественото книго-
водство докази за обезбедувањето на тие средства. 
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Член 76 
Работната организација односно занаетчискиот 

дуќан на самостоен занаетчија што со инвеститорот 
склучил договор според одредбите од членот 47 
став 2 и членот 74 на овој закон, не смее да при-
стапи кон изведување на работите што се предмет 
на тој договор пред да му обезбеди инвеститорот 
плаќање по тој договор на начинот определен во 
чл. 72 и 73 на овој закон. 

Член 77 
Одредбите од чл. 69 до 76 на овој закон важат 

и за плаќањето на обврските на инвеститорите по 
договорите за набавка на уреди, постројки, опрема 
и елементи за конструкциите што се изградуваат 
по порачка. 

IX. НАДЗОР 
Член 78 

Надзор над работата на инвеститорите и на дру-
гите учесници во изградбата на инвестициони об-
јекти, подразбирајќи ја тука и изградбата на ин-
вестициони објекти за пазарот, во поглед на при-
маната на одредбите од овој закон и на прописите 
донесени врз основа на него, како и на другите 
технички прописи и стандарди, во својот делокруг 
вршат органите надлежни за работите на соодвет-
ните технички инспекции (градежна, електроенер-
гетска, на парни котли, рударска и др.), ако со по-
себни прописи не е определено поинаку. 

Член 79 
Органите на техничката инспекција имаат пра-

во: 
1) да наредат неправилностите што ќе ги утвр-

дат да се отстранат во рокот што тие ќе го опре-
делат; 

2) да наредат да се запре понатамошното гра-
дење на инвестициониот објект: 

а) ако градењето на инвестициониот објект не 
се врши според инвестиционата техничка докумен-
тација врз основа на која е издадено одобрението 
за градење, а таквото градење може да ја доведе 
во прашање стабилноста и постојаноста на инве-
стициониот објект, животот и зравјето на луѓето 
или безбедноста на сообраќајот или на соседните 
обј акти; 

б) ако не се отстранат утврдените неправилно-
сти во рокот што тие го определиле (точка 1); 

3) да наредат инвестициониот објект или негов 
дел да се урне односно отстрани и да се воспостави 
преѓешната состојба, без оглед дали е или не е при-
бавено одобрение за градење на тој објект, ако ут-
врдат недостатоци или неправилности во градењето 
поради кои постои опасност по: стабилноста на об-
јектот, безбедноста на објектот од пожар и безбед-
носта на животот или здравјето на луѓето, сообра-
ќајот, соседните објекти и околината, или ако утвр-
дат дека објектот не се гради под условите пропи-
шани за изградба на инвестициониот објект на о-
пределено земјиште, а тие недостатоци и непра-
вилности не можат да се отстранат; 

4) да наредат на барање од Службата на оп-
штественото книговодство да се запре понатамо-
шното градење затоа што инвеститорот не постапил 
според одредбата од членот 71 или членот 75 на ОЕОЈ 
закон. 

Член 80 
Жалбата против решението од членот 79 на 

овој закон не го задржува извршувањето на реше-
нието ако е тоа решение донесено од причина што 
постои непосредна опасност по животот или здрав-
јето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти или 
околината, а таа опасност не може да се отстрани 
со други мерки, или од причина што објектот не се 
гради под условите пропишани за изградба на ин-
вестициониот објект на определено земјиште, а тие 
недостатоци не можат да се отстранат, и ако е во 
решението определено дека жалбата не го задржу-
ва извршувањето на решението. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 81 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за стопански престап работна организација или 
друго правно лице што според одредбите од овој 
закон се појавува во својство на инвеститор: 

1) ако не чува еден комплетен примерок од ин-
вестиционата техничка документација, со сите из-
мени и дополненија, врз основа на која е изграден 
инвестициониот објект (член 16 став 1); 

2) ако изработката на инвестиционата техничка 
документација и ја отстапи на работна организаци-
ја што не е регистрирана за изработка на соодветен 
вид инвестиц,иона техничка документација (член 40) 
или ако таа документација ја изработува сама за 
своите потреби противно на пропишаните услови 
(член 41 став 1); 

3) ако градењето на инвестициониот објект Л го 
отстапи на организација што не е регистрирана за 
вршење на односната дејност односно на друга ор-
ганизација која нема со договор обезбедена дело-
вна соработка со организација регистрирана за вр-
шење на таа дејност (член 47 став 1); 

4) ако изведувањето на одделни работи на ин-
вестициониот објект му го отстапи на занаетчиски 
дуќан на самостоен занаетчија што не е регистри-
ран за вршење дејноста во која спаѓаат тие работи 
(член 48 став 1); 

5) ако гради инвестиционен објект односно из-
ведува одделни работи сама за своите потреби про-
тивно на пропишаните услови (член 48 став 2); 

6) ако отстапување на изградбата на инвестици-
ониот објект што го изградува федерацијата или 
што се изградува со учество на федерацијата, врз 
основа на посебен сојузен закон, изврши по пат на 
непосредна погодба противно на пропишаните ус-
лови (чл. 54 и 61); 

7) ако изградбата на инвестиционен објект, ко-
ја се отстапува по пат на јавно наддавање или со-
бирање понуди, не и ја отстапи на онаа органи-
зација чија понуда е најповолна (член 55 став 2); 

8) ако изградбата на инвестициониот објект ја 
отстапи по пат на собирање понуди, а претходно 
не е одржан конкурс за подобноста на изведувач-
ките организации (член 60 став 1); 

9) ако на пропишаниот начин не обезбеди сред-
ства за финансирање на изградбата на инвестици-
ониот објект односно докази за обезбедувањето на 
средствата за финансирање на тој објект (чл. 69 
и 70). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 3.0С0 динари и одговор-
ното лице во работната организација или во друго 
правно лице. 

Член 82 
Со парична казна до 100 ООО динари ќе се каз-

ни за стопански престап работна организација: 
1) ако изработува инвестициона техничка доку-

ментација за која не е регистрирана (член 40); 
2) ако при изработката на инвестиционата тех-

ничка документација не постапи според одредбите 
од членот 42 став 1 на овој закон. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се ка-
зни со парична казна до 3.000 динари и одговорно-
то лице во работната организација. 

Член 83 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за стопански престап работна организација или 
друго правно лице што гради инвестиционен објект: 

1) ако кон градење на инвестициониот објект 
пристапи пред да е дадено одобрение за градење 
или пред да се обезбедени финансиските средства 
за тоа градење (член 18); 

2) ако не ги води соодветните книги за граде-
њето на објектот од кои може да се утврди текот 
и начинот на градењето на објектот и на одделни 
фази на неговото градење (член 31); 
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3) ако гради инвестиционен објект а не е реги-
стрирана за односниот вид дејност (член 47 став 1); 

4) ако раководењето со градењето на одделни 
видови објекти односно со изведувањето на одделни 
видови работи на тие објекти, или раководењето со 
градењето на особено сложени или специфични 
инвестициони објекти односно со изведувањето на 
одделни работи, или вршењето на стручен надзор 
над градењето на тие објекти односно над изведу-
вањето на одделни работи на тие објекти му го 
довери на лице што ја нема пропишаната стручна 
спрема и практика (член 52); 

5) ако при градењето на инвестициониот објект 
не постапи според одредбите од членот 64 на овој 
закон; 

6) ако во инвестиционата техничка документа-
ција, според коза го гради инвестициониот објект, 
забележи недостатоци што ја загрозуваат сигур-
носта на објектот или животите или здравјето на 
луѓето, сообраќајот, соседните објекти или околи-
ната, а за тие недостатоци не го предупреди навре-
мено инвеститорот (член 65); 

7) ако пристапи кон изведување на работите 
што се предмет на договорот од членот 47 став 2 
односно од членот 74 став 4 на овој закон пред да 
го обезбедил инвеститорот плаќањето според тие 
договори (чл. 72, 73 и 76). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се ка-
зни со парична казна до 3.000 динари и одговорното 
лице во работната организација или во друго прав-
но лице. 

Член 84 
Со парична казна до 10.000 динар-и ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице што според одредбите од овој закон се по-
јавува во својство на инвеститор: 

1) ако изградениот инвестиционен објект или 
негов дел што претставува економско-техничка це-
лина. или објектите што се сметаат за претходни 
или подготвителни работи за чие изведување било 
потребно одобрение за градење (член 26 став 3), за-
почне да ги користи односно ги пушти во погон 
пред да е издадено одобрение за употреба (член 
35 став 2); 

2) ако во актот за прифаќање на понудата не 
ги наведе причините поради кои таа понуда ја оце-
нила како најповолна и тој акт не им го достави 
на сите учесници во јавното наддавање односно 
во собирањето на понуди во пропишаниот рок (член 
55 став 5); 

3) ако во огласот за одржување на јавно над-
давање или за собирање на понуди не наведе кои 
работи се отстапуваат, под кои услови се отстапу-
ваат, местото на изведувањето на тие работи, ори-
ентационата цена на тие работи, рокот за нивното 
изведување, рокот за поднесување на понудите и 
рокот БО кој ќе ги извести учесниците дали и која 
од понудите поднесени во постапката за јавно над-
давање односно собирање на понуди ја прифатила 
(член 57); 

4) ако при утврдувањето на условите за отста-
пување на изградбата на инвестициониот обтект од-
носно на изведувањето на одделни работи не им 
обезбеди рамноправно учество на јавното наддава-
ње односно на конкурсот за подобност на сите 
изведувачки организации регистрирани за вршење 
де!носта во која спаѓаат работите што се предмет 
на јавното наддавање односно на собирањето на по-
нуди (член 58 ст. 1 и 2); 

5) ако наместо отстапување на изградбата на 
инвестициониот објект по пат на конкурс, изград-
бата на инвестициониот објект ја отстапи по пат 
на собирање понуди, а претходно не одржала кон-
курс за подобност на изведувачите на изградба на 
ТОЈ инвестиционен објект (член 60); 

6) ако не се придржува кон пропишаната по-
стапка за отстапување по пат на јавно наддавање 
односно за собирање на понуди врз основа на кон-
курс за подобност (член 62); 

7) ако во пропишаниот рок не ја извести пис-
мено Службата на општественото книговодство за 
започнувањето на градењето на објектот односно за 
изведувањето на работите и не и поднесе исто-
времено докази за обезбедувањето на средства за 
финансирање на изградбата на објектот односно 
за изведување на работите (чл. 71 и 75); 

8) ако за пречекорувањата утврдени според од-
редбите од членот 74 ст. 1 и 2 на овој закон во 
пропишаниот рок не ја извести писмено Службата 
на општественото книговодство кога тие пречеко-
рувања се утврдени (член 74 став 3). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се ка-
зни со парична казна до 1.000 динари и одговорното 
лице во работната организација или во друго прав-
но лице. 

Член 85 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице што изработило инвестициона техничка 
документација ако на таа документации не потвр-
ди дека е извршена внатрешна контрола (член 42 
став 2). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се ка-
зни со парична казна до 1.000 динари и одговорно-
то лице во работната организација или во друго 
правно лице. 

Член 86 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казнЈф 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице што според одредбите од овој закон се по-
јавува во својство на изведувач ако не му го при-
јави на органот што го издал одобрението за гра-
дење денот на започнувањето на работите за гра-
дење на инвестициониот објект најдоцна на осум 
дена пред неговиот почеток (член 30). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 1.000 динари и одговор-
ното лице во работната организација или во друго 
правно лице. 

Член 87 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок имател на самостоен занаетчиски ду-
ќан: 

1) ако на инвестиционен објект изведува оддел-
ни работи а неговиот дуќан не е регистриран за 
вршење дејноста во која спаѓаат тие работи (член 
48 став 1); 

2) ако стори некое од дејствијата од членот 83 
на овој закон. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 88 

Прописите за вршењето надзор над градењето 
на инвестиционите објекти за потребите на Југо-
словенската народна армија ги донесува државни-
от секретар за народна одбрана. 

Член 89 
Се овластува сојузниот секретар за индустрија 

и трговија да може да донесе: прописи за тех-
ничките мерки, стручните норми и условите што 
ќз се применуваат при проектирањето, изведува-
њето, одржувањето и техничкиот преглед на ин-
дустриските, електроенергетските, рударските и 
градежните објекти и уреди; технички прописи за 
градежните материјали, конструкции, работи и об-
јекти; технички прописи во рударството, како и дру-
ги стручни норми и мерки во областа на изград-
бата и одржувањето на инвестиционите објекти. 

Со прописи на републиката можат да се опре-
делат техничките мерки, стручните норми и усло-
вите од стгоот 1 не овој член, ако сојузниот секре-
тар за индустрија и трговија не докесол прописи 
за тоа. 

Прописите донесени Брз основа на ст. 1 и 2 од 
овој член ќе се применуваат и на инвестиционите 
објекти од членот 8 на овој закон. 

Член 90 
Со денот 16 декември 1961 година како ден на 

влегувањето во сила на Основниот закон за из-
градбата на инвестиционите објекти („Службен 
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лист на ФНРЈ", бр. 45/61) престана да важи У-
редбата за изработка и одобрување на инвестици-
оната програма и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/54. 36/55, 54/55. 2/56, 
29/56 и 34/57). 

До донесувањето на соодветните прописи на 
републиките односно на општинските собранија од-
редбите од овој закон за изработката и донесува-
њето на инвестициона програма ќе се применуваат 
и при изградбата на инвестициони објекти што на 
е регулирана со овој закон. 

Член 91 
Инвеститорот и неговите содоговарачи од чле-

нот 47 став 2 на Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за изградбата на инвестицио-
ните објекти („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66), 
како и банката односно друг давател на кредитот 
што од своите иди други средства му дале на ин-
веститорот кредит за финансирање на изградбата 
на инвестициониот објект, се должни во рок од 
три месеци од денот на влегувањето во сила на 
тој закон да ја утврдат: 

1) вредноста на сите пречекорувања од членот 
73 на овој закон во врска со изградбата на инве-
стициониот објект што е завршен до денот на вле-
гувањето во сила на Законот за измени и дополне-
нија на Основниот закон за изградбата на инве-
стиционите објекти („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/66), ако обврските на инвеститорот по догово-
рите за изградба на тој објект не се намирени во 
целина; 

2) вредноста на сите пречекорувања од членот 
73 на овој закон во врска со изградбата на инве-
стициониот објект која на денот на влегувањето 
во сила на Законот за измени и дополненија на 
Основниот закон за изградбата на инвестиционите 
објекти („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66) е 
уште во тек; 

За односите настанати во врска со пречекору-
вањата утврдени според одредбите од ставот 1 на 
овој член, инвеститорот и неговите содоговарачи ќе 
склучат договор. 

Инвеститорот е должен писмено да ја извести 
Службата на општественото книговодство за пре-
чекорувањата утврдени според одредбите од ставот 
1 на овој член и да поднесе докази за обезбедува-
њето на плаќањата по договорите од ставот 2 на 
овој член на начинот определен во членот 73 на 
овој закон, најдоцна во рок од десет дена од денот 
на истекот на рокот од ставот 1 на овој член. 

Член 92 
Ако инвеститорот во определениот рок не по-

стапи според одредбата од членот 74 став 3 на овој 
закон во врска со изградбата на инвестициониот 
објект што е завршен до денот на влегувањето во 
сила на Законот за измени и дополненија на 0 -
сновниот закон за изградбата на инвестиционите 
објекти („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66), не 
може да ги користи наменските средства за инве-
стиции додека не ги намири сите обврски по дого-
ворите склучени за изградба на тој објект. 

Ако инвеститорот во определениот рок нз по-
стапи според одредбата од членот 74 став 3 на 
овој закон во врска со одредбите од точ. 1 и 2 став 
1 на членот 92 од овој закон нема да му се извр-
шуваат налозите за исплата на неговите обврски 
по договорите од членот 47 став 2 на овој закон, во 
текот на чии извршувања дошло до пречекорува-
њата од чл. 73 и 74 на овој закон. 

Член 93 
До донесувањето на посебен сојузен закон, одред-

бите за обезбедувањето на средства за финансира-
ње на изградбата на инвестиционите објекти и за 
обезбедувањето на плаќања по договорите за изград-
ба на инвестиционите објекти од овој закон 
согласно ќе се применуваат и на другите инвестици-
они вложувања, како што се: набавки на уреди, по-
стројки или опрема по порачка, набавка на добиток 

за основни стада, набавки на садници, подигање наѓ 
овоштарници, лозја и плантажи на повеќегодишна 
билки и слично. 

Како инвестициони вложувања на Југословен-
ската народна армија се подразбираат само вложу-
вањата за изградба на станбени објекти и објект^ 
на општествениот стандард за потребите на Југо-? 
словенската народна армија. 

Одредбите на чл. 91 и 92 од овој закон и на ста-
вот 1 од овој член важат и за плаќањето на обврс-
ките на инвеститорите по договорите за набавка на 
уреди, постројки, опрема и елементи за коеструк-ч 
циите што се изградуваат по порачка. 

Член 94 
Со денот 8 јануари 1967 година како ден на вле-

гувањето во сила на Законот за измени и дополне-
нија на Основниот закон за изградбата на инвести-
ционите објекти („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66) 
престануваат да важат: 

1) Уредбата за обезбедувањата за плаќање наЕ 
обврските по договорите помеѓу корисниците на оп-
штествен имот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/61); 

2) Наредбата за плаќање интерес на искористе-
ниот износ на одобрениот аванс („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/62 и „Службен лист на СФРЈ", број 
13/64); 

3) Наредбата за определување на градежните 
материјали за кои мора да се прибави атест или кол 
мораат да се испитаат („Службен лист на ФНРЈ, бр, 
15/62); 

4) Упатството за спроведување на Уредбата за 
обезбедувањата за плаќање на обврските по догово-
рите помеѓу корисниците на општествен имот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 16/62); 

5) Наредбата за обезбедување на плаќањата по 
договорите за инвестициони набавки за железнич-
киот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/65); 

6) Наредбата за основните податоци од инвестич 
ционата програма на објектите од областа на инду-
стријата, што се доставуваат со цел за евиденција 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/62); 

7) Наредбата за основните податоци од инвести-
ционата програма што се должни инвеститорите ОД 
областа на уредувањето на пороите PI заштитата на 
земјиштата од ерозија да му ги доставуваат на ор-
ганот на управата на околискиот народен одбор 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службеа 
лист на СФРЈ", бр. 30/65); 

8) Наредбата за основните податоци од инвести-
ционата програма што инвеститорите од областа на 
мелиорацијата на земјишта, регулацијата на реки, 
заштитата од поплави и изградбата на рибници се 
должни да му ги доставуваат на органот на управа-
та на околискиот народен одбор („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ" бр. 
30/65); 

9) Решението за определување на органите што 
даваат одобренија за изградба на определени елек-
троенергетски објекти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/62); 

10) Наредбата за објектите за уре,дување на 
пороите и заштита на земјиште од ерозија, кои ед 
сметаат за специфични („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/62). 

Член 95 
До донесувањето на соодвзтиите прописи и пра-

вилници на работните организации врз основа на 
Законот за измени и дополненија на Основниот за-
кон за изградбата на инвестиционите објекти (,,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/66), остануваат во сила: 

1) Правилникот за условите за регистрација на 
организациите што се занимаваат со изработка на 
инвестициона техничка документација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 33/62 и 51/62); 

2) Правилникот за стручната спрема и пракса 
на лицата што изработуваат инвестициона технич-
ка документација и лицата што раководат одделни 
видови работи при изградба на инвестициони обч 
јекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/62); 
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3) Наредбата за минималните гарантни рокови 
за одделни градежни делови на инвестиционите об-
јекти во областа на индустријата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/62); 

4) Наредбата за условите за отстапување на из-
градбата на инвестиционен објект на странски из-
ведувач („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/63); 

5) прописите на републиките донесени врз ос-
нова на Основниот закон за изградбата на инвести-
ционите објекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65), докол-
ку не се во спротивност со одредбите од Законот 
за измени и дополненија на Основниот закон за из-
градбата на инвестиционите објекти („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/66). 

Член 96 
" Постојните републички прописи што се во спро-

тивност со одредбите од Законот за измени и допол-
ненија на Основниот закон за изградбата на инве-
стиционите објекти („Службен лист на СФ?Ј", бр. 
52/66) можат да се применуваат најдоцна до 31 де-
кември 1967 година. 

Одредбите од главата VIII на Законот за изме-
ни и дополненија на Основниот закон за изградбата 
на инвестиционите објекта („Службен лист на 
СФРЈ^, бр. 52/66) ќе се применуваат од 1 јануари 
1967 година. 

Органите што со одредбите од Законот за изме-
ни и дополненија на Основниот закон за изградбата 
На инвестиционите објекти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66) се овластени за донесување пропи-
си за неговото спроведување, се должни да ги доне-
сат тие прописи до 30 јуни 1967 година. 

Работните организации се должни да донесат 
правилник од членот 43 став 1 и членот 52 став 1 
на Законот за измени и дополненија на Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/66) до 30 јуни 1967 
година 

307. 
Врз основа на членот 58 од Основниот закон за 

внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/66), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА НА МИ-

ЛИЦИЈАТА 

Член 1 
Вооружувањето на припадниците, станиците и 

другите единици на милицијата се состои од огнено 
и гасно оружје. 

Припадниците, станиците и другите единици на 
милицијата можат да бидат снабдени и со средства 
на посебна опрема. 

Член 2 
Огненото оружје на припадниците, станиците и 

другите единици на милицијата се состои ОД пиш-
толи, автомати, војнички пушки и пушкомитралези, 
како и од муниција за ова оружје. 

Га-сното оружје на припадниците, станиците и 
другите единици на милицијата се состои од пиш-
толи и други направи пригодени за исфрлање па-
трони со солзавец, како и од бомби и ампули со 
солзавец. 

Средства на посебна опрема со кои се опремаат 
припадниците, станиците и другите единици на ми-
лицијата се: заштитни средства, гумена пачка, 
средства за врзување и средства за давање знаци и 
предупредувања. 

Член 3 
За вршење на службените работи припадниците 

на милицијата се вооружуваат со пиштол. 
Со кое друго огнено или racEio оружје ќе бидат 

вооружени и со кои средства на посебна опрема ќе 
бидат опремени припадниците, станиците и другите 
единици на милицијата во органите на внатреш-

ните работи, во републиката одлучува старешината 
на републичкиот орган на внатрешните работи, а за 
припадниците и единицата на милиција на Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи — сојузниот 
секретар за внатрешни работи. 

Член 4 
Покрај средствата на посебна опрема од чле-

нот 2 став 3 на оваа уредба, станиците и другите 
единици на милицијата, по потреба, се спремаат и 
со моторни возила, моторни чамци, средства за врс-
ки, средства на криминалистичка техника и со 
средства за контрола и регулирање на сообраќајот. 

Со кои средства на посебна опрема од ставот 1 
на овој член ќе бидат опремени станиците и другите 
единици на милицијата во органите на внатрешните 
работи во републиката одлучува старешината на 
републичкиот орган на внатрешните работи, а со 
кои од тие средства ќе биде опремена единицата 
на милиција на Сојузниот секретаријат за внат-
решни работи — сојузниот секретар за внатрешни 
работи. 

Член 5 
Типовите на одделни видови огнено и гасно о-

ружје и на средства на посебна опрема од членот 
2 на оваа уредба ги утврдува сојузниот секретар за 
внатрешни работи. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 56 

28 април 1967 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

308. 
Врз основа на чл. 52 и 92 од Законот за проме-

тот на стоки и услуги со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДЕЛОВНАТА СОРАБОТКА СО СТРАНСКИ 
ФИРМИ ВО СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ЗОНИ 

Член 1 
Деловната сор-аботка и деловно-техничката сора-

ботка (во понатамошниот текст: деловната соработ-
ка) помеѓу лучки односно пристанишни претприја-
тија и други домашни стопански организации и 
странски фирми во слободните царински зони (во 
понатамошниот текст: зоните се врши под условите 
пропишани со оваа уредба. 

Член 2 
Деловната соработка помеѓу домашни стопански 

организации и странски фирми во зоните се оства-
рува особено: со вршење услуги при облагородува-
ње на стпанска стока (индустриска доработка, пре-
работка, обработка или поправка), со вршење други 
вообичаени трговски манипулации со стоки (сорти-
рање, препакување и др.), со учествување во из-
градба на -складови и други објекти и во нивното 
финансирање, како и со користење на средствата за 
работа на странска фирма во зоната — за склади-
рање и облагородување на стоки и за вршење други 
вообичаени трговски манипулации со стоки. 

Член 3 
Деловната соработка помеѓу домашни стопански 

организации и странски фирми се регулира со до-
говор. 

Договорот за деловна соработка мора да биде со-
ставен во писмена форма ак;о со него се предвидува 
учествување во изградба на складови и други обје-
кти во зоната и во нивното финансирање. 
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Член 4 
Ако со договорот за деловна соработка се пред-

видува и учествување во изградба на складови и 
други објекти и во нивното финансирање, догово-
рот може да се склучи само под следните услови: 

1) објектот да е наменет за складирање и обла-
городување на стоки и за вршење други вообичаени 
трговски манипулации со стоки; 

2) работите во врска со изградбата на објектот 
да се изведуваат според југословенските градежни 
и други прописи предвидени за односните работи; 

3) носител на инвестиционата изградба да е луч-
ко односно пристанишно претпријатие или друга 
домашна стопанска организација; 

4) правото на користење на објектот и на рас-
полагање со него да му припаѓа на лучко односно 
пристанишно претпријатие или на друга домашна 
стопанска организација. 

Член 5 
Склучувањето на договорот за деловна соработ-

ка помеѓу домашна стопанска организација и стран-
ска фирма со кој се предвидува и учествување во 
изградба на складови и други објекти и во нивното 
финансирање се запишува во регистарот, што го 
води Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија. 

Барање да се запише склучувањето на догово-
рот од ставот 1 на овој член во регистарот домаш-
ната стопанска организација е должна да поднесе 
во рок од 30 дена од денот на склучувањето на 
договорот. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
ќе го одбие брарањето да се запише склучувањето на 
договорот во регистарот ако не се исполнети сите 
пропишани услови за склучување на договорот или 
ако одделни одредби од договорот се во спротив-
ност со важечките прописи. 

Член 6 
Странска фирма може. за привремено користе-

ње, да внесува во зоната свои средства за работа, 
за да ги употребува според договорот за деловна со-
работка. 

Средствата од ставот 1 на овој член странската 
фирма по престанокот на нивната употреба ќе ги 
изнесе од зоната. 

Член 7 
Работниот процес во зоната, во врска со оства-

рувањето на деловната соработка, може да го орга-
низира и да го врши само лучко односно пристани-
шно претпријатие или друга домашна стопанска ор-
ганизација. 

Член 8 
Лучкото односно пристанишното претприја-

тие или друга домашна стопанска организација во 
зоната може да го прими на работа стручниот пер-
сонал на странската фирма што склучила договор 
за деловна соработка, под општите услови од Осно-
вниот закон за работните односи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 43/66 и 52/66) и посебните услови 
предвидени со прописите донесени врз основа на 
тој закон, и во согласност со општите акти на тоа 
претпријатие односно таа организација и со дого-
џорот за деловна соработка. 

^ Член 9 
Договорот за деловна соработка не смее да содр-

жи одредби со кои на работниците зашилени во 
зоната им се ускратуваат правата утврдени со југо-
словенските прописи. 

Член 10 
Складовите и други објекти изградени во зона-

та можат, врз основа на договорот за деловна сора-
ботка, да се користат и за давање услуги на стран-
ски фирми и домашни стопански организации што 
не склучиле таков договор. 

Член И 
Странска фирма може да врши трансфер на по-

барувањата што и припаѓаат според договорот за 
деловна соработка, во согласност со важечките де-
визни прописи. 

Член 12 
Странска фирма може да основа во зоната свое 

претставништво за вршење на работите во врска со 
извршувањето на договорот за деловна соработка. 

Основањето на претставништво на странска фир 
ма во зоната подлежи на одобрение, што го дава 
Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. 

Во одобрението од ставот 2 на овој член можат 
да се определуваат и поблиски услови за работата на 
претставништвото во зоната. 

Ако договорот за деловна соработка биде раски-
нат или ако претставништвото на странска фирма 
во зоната не се придржува кон прописите или кон 
условите за работа определени во одобрението. Соју-
зниот секретаријат за надворешна трговија ќе до-
несе решение за одземање на одобрението. 

Во претставништвото на странска фирма во зо-
ната можат да бидат запослени југословенски др^ 
жавјани и странски државјани на кои им е дозво-
лен престој во Југославија. 

Член 13 
Ако стоката што е предмет на договор за деловна 

соработка се продава на југословенскиот пазар, врз 
таа стока во се се применуваат прописите што ва-
жат за увозот на стоки. 

Член 14 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок домашна стопанска организација ако 
во пропишаниот рок не му поднесе на Сојузниот, 
секретаријат за надворешна трговија барање да се 
запише во регистарот склучувањето на договорот за 
деловна соработка помеѓу домашна стопанска ор-
ганизација и странска фирма со кој се предвидува 
и учествување во изградба на складови и други 
објекти и во нивното финансирање (член 5). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се ка-
зни за прекршок и одговорното лице во домашната 
стопанска организација со парична казна до 2.000 
динари. 

Член 15 
Со парична казна до 50.000 динари, ќе се казни 

за прекршок странска фирма ако нејзиното прет-
ставништво не се придржува кон условите за ра-
бота определени врз основа на членот 12 од оваа 
уредба. 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 58 

28 април 1967 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

309. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот з ! 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66 и 5/67), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА' 
НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА ШТО ПРИВРЕМЕНО 
СЕ ВНЕСУВА ВО СЛОБОДНА ЦАРИНСКА ЗОНА 

1. Средствата за работа што странска фирма' 
привремено ги внесува во слободна царинска зона, 
во смисла на членот 6 од Уредбата за деловната со^ 
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работна со странски фирми во слободните царински 
зони („Службен лист на СФРЈ44, бр. 20/67), заради 
употреба според договор за деловна соработка, и 
тие средства по престанокот на нивната употреба ги 
изнесува од зоната, се ослободуваат од плаќање 
царина. 

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

Р. п. бр. 53 
28 април 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р, 

310. 
Врз основа на членот 13 став 3 од Законот за 

Стоковните резерви на федерацијата („Службен 
Лист на СФРЈ'4, бр. 15/65 и 29/66), на предлог од ди-
ректорот на Дирекцијата за суровини, Сојузниот 
Извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА 
СКЛАДИШЕН ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ И 
ЧУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ВО ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Дирекцијата за суровини може од средствата 
На позитивната разлика остварена во 1966 година 
со работењето со стоковните резерви на федераци-
јата според членот 13 став 2 од Законот за стоков-
ните резерви на федерацијата, износ до 20,000.000 
динари да употреби за изградба на складови за 
Сместување и чување на стоковните резерви на ф е -
дерацијата — суровини и материјали за индустрис-
ки) производство и готови индустриски производи. 

2. Од средствата од точката 1 на оваа одлука 

!
1ирекцијата за суровини ќе употреби износ од 
4,680.000 динари за изградба на затворен склади-

шен простор, износ до 3,440.000 динари за изградба 
ОД резервоарски простор за течни горива и износ 
ДО 1,880.000 динари за набавка на механизација и 
опрема во состав на складовите на Дирекцијата на 
суровини, 

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука Ди-
рекцијата за суровини ќе ги издвои на посебна 
сметка к а ј банката и ќе ги користи само за наме-
ните од точката 2 на оваа одлука. 

4. Складовите изградени со средствата од точ-
ката 1 на оваа одлука Дирекцијата за суровини ќе 
Ги води хако свои средства. 

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

Р п. бр. 54 
28 април 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

311. ^ ' 
Врз основа на членот 13 став 3 од Законот за 

^стоковните резерви на федерацијата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/65 и 29/66), на предлог од дирек-
Јгорот на Дирекцијата за исхрана, Сојузниот извр-
т е н совет донесува 

О Д Л У К А ^ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА 
;СКЛАДИШНИ ПРОСТОРИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И 
НУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Дирекцијата за исхрана може од средствата 
И позитивната разлика остварени во 1966 година 

со работењето со стоковните резерви на федераци-
јата, според членот 13 став 2 од Законот за стоков-
ните резерви на федерацијата, да употреби, и тоа: 

1) износ од 95 милиони динари — за учество во 
кредитирање па изградбата на складови за сместу-
вање па стоковните резерви на федерацијата -
прехранбени производи и суровини за производ-
ство на тие производи; 

2) износ од 5 милиони динари — за набавка на 
пловечки складови за сместување и чување на ре-
зерви од масло. 

2. Од средствата од точката 1 под 1 на оваа од-
лука износ од 70 милиони динари Дирекцијата за 
исхрана ќе употреби за учество во кредитирање 
на изградбата на силоси и други складови за смес-
тување и чување на жито, а износот до 25 милиони 
динари — за учество во кредитирање на изградбата 
на ладилници, разладни магацини и други складо-
ви за сместување и чување на резерви од месо, 
маснотии и други земјоделски прехранбени произ-
води, како и шеќер. 

3. Средствата од точката 1 под 1 на оваа одлу-
ка Дирекцијата за исхрана ќе и ги даде на онаа 
деловна банка што ќе понуди најповолни услови. 
Со договорот за давање на средствата ќе се опре-
делат, согласно со условите што ги понудила бан-
ката, покрај другото, и услови за учество на банката 
во кредитирањето на изградбата на објектите од 
точката 2 на оваа одлука, како и општите услови 
под кои банката ќе им дава на инвеститорите кре-
дити од тие средства. 

4. Доколку средствата од точката 1 под 1 нз 
оваа одлука не бидат употребени за учество во кре-
дитирање на изградбата на складови за сместува-
ње на стоковните резерви на федерацијата, Дирек-
цијата за исхрана може тие средства да ги употреби 
за изградба на свои складови за сместување на 
стоковните резерви на федерацијата — прехранбе-
ни производи и суровини за производство на тие 
производи. 

5. Пловечките складови од точката 1 под 2 и 
складовите изградени според одредбата од точката 
4 на оваа одлука дирекцијата за исхрана ќе ги води 
кахо свои средства. 

6. Оваа одлука влегува во сипа осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на С Ф Р Ј ^ 

Р. п. бр. 55 
28 април 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболиќ, с. р 

312. 

Врз основа на членот 99 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А ; 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖ-
БАТА НА СТОКИ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 
И ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ТИЕ 

ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за продажбата на стоки за де-
визи во Југославија и за начинот на располагање-
то со тие девизи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
45/66) по точката 5 се додава нова точка 5а, која 
1\ласи: 

„5а. По исклучок од одредбите на точ. 1 до 5 
на оваа одлука, домашни стопански организации 
можат на домашните претпријатија на воздушниот, i 
поморскиот и речниот сообраќај, да им продаваат 
гориво и мазиво (бункер) за воздухопловите и бро-
довите што сообраќаат на меѓународни релации, сб 
тоа што оваа продажба да им се признава како 
редовен извоз во странство - - —1 -
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Домашните купувачи од ставот 1 на оваа точка 
им го плаќаат горивото и мазивото (бункер) на до-
машните продавачи согласно со одредбите на чл. 19 
и 23 од Законот за девизното работење односно со 
прописите донесени врз основа на тие членови." 

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

Р. п. бр. 57 
28 април 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

313. 

Врз основа на членот 145 став 6 и чл. 152 и 154 
став 3 од Основниот закон за безбедноста на сообра-
ќајот на јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65), сојузниот секретар за внатрешни работи 
пропишува 

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

НИ ВОЗИЛА 

1. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: постапката 

за регистрација и продолжување на важењето на 
регистрацијата на моторни и приклучни возила, на-
чинот на водење евиденција за регистрираните во-
зила, формата и поблиската содржина на регистар-
ските таблици, ознаките за регистрационите под-
рачја, образецот на сообраќајна дозвола за реги-
стрирани возила и образецот на картон на технич-
киот преглед на возило. 

Член 2 
На обврска за регистрација според одредбите 

на ОВОЈ правилник подлежат сите моторни и прик-
лучни возила чии сопственици односно носители 
па право за користење имаат живеалиште односно 
седиште на територијата на Југославија освен во-
зилата на Југословенската народна армија, опре-
делените возила на органите на внатрешните ра-
боти и приклучните возила чија најголема дозво-
лена тежина не преминува 750 kg (во понатамош-
ниот текст: возилата). 

Член 3 
Регистрација на возилата врши органот на вна-

трешните работи на општината на чија територија 
е живеалиштето на сопственикот на возилото од-
носно седиштето на носителот на правото за кори-
стење на возилото. 

Член 4 
Регистрацијата на возилата се врши со запи-

шување на возилото во соодветната евиденција на 
регистрираните возила, на начинот предвиден со 
одредбите на овој правилник. 

Ако со овој правилник не е пропишано поина-
ку, возилото се регистрира на името на сопстве-
никот на возилото односно на носителот на правото 
за користење на возилото. 

Ако е возилото сопственост на повеќе лица, се 
регистрира на името на едното од тие лица. 

2. Регистрација 

Член 5 
Регистрацијата на возило важи 12 месеци и неј-

зиното важење редовно се продолжува на начинот 
предвиден со одредбите од овој правилник. 

Член 6 
Регистрација на возило односно продолжување 

на важењето на регистрацијата нема да се изврши 
за возило: 

1) што не им одговара на техничките и дру-
гите услови пропишани за возилата во сообраќај; 

2) за кое на задолжителниот технички преглед 
е утврдено дека е неисправно; 

3) за кое не се уплатени пропишаните давачки 
(царина, задолжително осигурување, данок, такса); 

4) на кое според^ важечките прописи не му е 
дозволено да сообраќа по патиштата на Југосла-
вија. 

Член 7 
Регистрација на возило односно продолжување 

на важењето на регистрацијата на возило се врши 
по барање на сопственикот на возилото односно на 
носителот на правото за користење на возилото. 

Дипломатските и конзуларните претставништва 
и мисиите на странски држави и претставништва-
та на меѓународни организации во Југославија, ка-
ко и нивниот персонал, поднесуваат барање за ре-
гистрација на возило или за продолжување на ва-
жењето на регистрација на возило преку Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи односно 
преку органот на управата определен со републич-
ки пропис за работите на одржување врски со 
странски претставништва, кои ја проверуваат точ-
носта на податоците наведени во барањето. 

Член 8 
Барање за регистрација на возило односно ба-

рање за продолжување на важењето на регистра-
цијата на возило поднесува сопственикот на во-
зилото односно носителот на правото за користење 
на возилото на образецот бр. 1 — Регистрационен 
лист за моторно — приклучно возило. 

Кон барањето за регистрација на возило, како 
и кон барањето за продолжение на важењето на 
регистрацијата на возило, се прилагаат: 

1) потврда дека е на задолжителен технички 
преглед утврдено дека е возилото исправно; 

2) потврди за уплатата на пропишаните давачки 
во воска со употребата на возилото. 

Кон барањето за прва регистрација на возило-
то, покрај потврдите од ставот 2 на овој член, се 
прилага и исправа со која се докажува сопственоста 
на возилото односно исправа за определување на 
носителот на правото за користење на возилото, 

Барањето за регистрација на возило и бара-
њето за продолжување на важењето на регистра-
цијата на возило, со прилозите од точката 2 на 
ставот 2 и од ставот 3 на овој член (досие на вози-
лото) ги чува органот што го регистрирал возилото. 

Член Р 
Потврдата од членот 8 став 2 точка 1 на овој 

правилник се издава на образецот бр. 2 — Картон 
на техничкиот преглед на моторно — приклучно 
возило 

Картонот на техничкиот преглед на моторно — 
приклучно возило содржи: назначување на реги-
старскиот број на возилото; назив на органот ил-л 
организацијата што го издала картонот; датум на 
издавањето на картонот; определени податоци за 
возилото: назив на органот или организацијата што 
извршила технички преглед на возилото; дат^\м 
кога е извршен техничкиот преглед на возилото. 

Член 10 
По приемот на барањето за регистрација на во-

зило односно на барањето за продолжување на ва-
жењето на регистрацијата на возило, општинскиот 
орган на внатрешните работи утврдува дали во-
зилото може да биде регистрирано, и според ре-
зултатот на наодот, го регистрира возилото или го 
одбива барањето за негова регистрација. 

За возило што е регистрирано, општинскиот ор-
ган на внатрешните работи издава сообраќајна доз-
вола и соодветни регистарски таблици. 
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Член И 
Сопственик на регистрирано ЕОЗИЛО или носи-

тел на право за користење на регистрирано возило, 
што ќе го промени живеалиштето односно ќе го 
пренесе седиштето од една општина во друга е 
должен во рок од 30 дена од денот на извршената 
промена на живеалиштето односно седиштето да 
му го пријави своето возило на органот на внатреш-
ните работи на општината на чиЈа територија се 
доселил. 

Општинскиот орган на внатрешните работи ќе 
изврши регистрација на возилото од ставот 1 на 
овој член и при^ тоа ќе је одземе старата сообра-
ќајна дозвола и ќе издаде нова сообраќајна дозвола 
за регистрираното ЕОЗИЛО, а ако возилото било ре-
гистрирано во друго регистрационо подрачје — ќе 
ги одземе и старите регистарски таблици и ќе из-
дате нови. 

АКО е извршена замена на регистарските таб-
лици според одредбата на ставот 2 од OBOI член, 
општинскиот орган на внатрешните работи што го 
регистрирал возилото ќе ги уништи старите реги-
старски таблици. 

За извршената регистрација на возилото според 
одредбата на ставот 2 од овој член, како и за из-
вршеното уништување на регистарските таблици 
според одредбата на ставот 3 од овој член, општин-
скиот орган на внатрешните работи што го реги-
стрирал возилото ќе го извести општинскиот орган 
на внатрешните работи што порано го регистрирал 
возилото. 

Општинскиот орган на внатрешните работи што 
порано го регистрирал возилото ќе му го достави 
досието на возилото (член 8 став 4) на општинскиот 
орган на внатрешните Баботи што го регистрирал 
возилото според одредбата на ставот 2 од овој член. 

Член 12 
Сопственикот на регистрираното возило односно 

носителот на правото за користење на регистрира-
ното возило е должен да му ја пријави на општин-
скиот орган на внатрешните работи што го реги-
стрирал возилото промената на кој и да е од пода-
тоците за возилото што ги содржи сообраќајната 
дозвола (член 21), како и промената на сопствени-
кот односно носителот на правото за користење на 
возилото, и тоа во рок од 15 дена од денот кога 
настапила промената. 

Кон пријавата на промената на сопственикот 
на возилото односно носителот на правото за ко-
ристење на возилото се прилага исправа со која 
се докажува таа промена. 

Во случај на промена на сопственикот на во-
зилото односно носителот на правото за користење 
на возилото, за возилото се издава нова сообраќајна 
дозвола. 

Промените од ставот 1 на ОЕОЈ член се запишу-
ваат во евиденцијата на регистрираните возила. 

Пријавата на промените од ставот 1 на овој член 
се поднесува на образецот бо. 1 — Регистрационен 
лист за моторно — приклучно возило. 

Член 13 
Сопственикот на регистрираното ЕОЗИЛО односно 

носителот на правото за кооистење на регистрира-
ното возило е должен пред истекот на рокот па 
важењето на сообраќајната дозвола да му поднесе 
на општинскиот орган на внатрешните работи што 
го регистрирал возилото барање за продолжување 
на важењето на регистрацијата на возилото за на-
редните 12 месеци. 

Регистри-раните возила за кои продолжување 
на важењето на регистрацијата нема да биде по-
барано во рок од 30 дена по истекот на рокот на 
важењето на сообраќајната дозвола, се бришат од 
евиденци-јата на регистрираните возила и нивните 
регистарски таблици се одземаат. 

Член 14 
Возилата чии сопственици имаат живеалиште 

feo некоја странска земја, а привремено престоју-

ваат во Југославија, можат привремено да се ре-
гистрираат (привремена регистрација). 

Привремена регистрација на возило се врши, по 
правило, на барање на сопственикот на возилото. 

По исклучок, привремената регистрација е за-
должителна за возило што во Југославија ќе влезе 
со странски регистарски таблици на кои ознаките 
и бројот не се во согласност со одредбите на ме-
ѓународните договори што ги ратификувала Југо-
славија. 

Привремена регистрација на возило ќе се из-
врши само ако на техничкиот преглед биде утвр-
дено дека е возилото исправно. 

Привремената регистрација на возилата од ста-
вот 2 на овој член ја врши општинскиот орган на 
внатрешните работи на кој ќе му биде поднесено 
барање за привремена регистрација, а привреме-
ната регистрација на возилата од ставот 3 на овој 
член — најблискиот општински орган на внатреш-
ните работи до кеј возачот ќе биде упатен од ра-
ботникот на органот на внатрешните работи што 
овој го затекнал во сообраќај со возило чии над-
ворешни регистарски таблици не се во согласност 
со одредбите на меѓународните договори што ги 
ратификувала Југославија. 

Барање за присремена Бегистрација се подне-
сува на образецот бр 1 — Регистрационен лист за 
моторно — приклучно возило. 

t Член 15 
Возилото привремено се регистрира за време за 

кое подносителот на барањето ќе бара привремено 
да престојува во Југославија, а најдолго за 12 ме-
сеци. 

АКО е возилото привремено регистрирано за 
време пократко од 12 месеци, важењето на при-
времената регистрација може да се продолжи до 
вкупно траење од 12 месеци, сметајќи од денот кога 
возилото е првпат привремено регистрирано во Ју-
гославија. 

Општинскиот орган на внатрешните работи из-
дава за привремено регистрирано возило потврда 
за привремена регистрација на возило и соодветни 
регистар-ски таблици. 

3. Евиденција за регистрираните возела 

Член 16 
За регистрираните возила се БОДИ евиденција, 

која се состои од регистар на возилата и картотека 
на возилата. 

По исклучок, општинските органи на внатреш-
ните работи што регистпирале помал број Бозича 
молчат евиденција за регистрираните возилз да 
водат само во вид на регистар на возилата, ахо со 
републички пропис не е определено поинаку. 

Член 17 
Регистарот на возилата ги содржи следните руб-

рики: реден број, ознака на регистрационото под-
рачје и регистарски број на возилото, вид на во-
зилото, презиме и име на сопственикот на возило-
то односно назив па носителот на правото за ко-
ристење на возилото, рок на важењето на регистра-
цијата и забелешки, ако со републички пропис не 
е определено регистарот на возилата да содржи и 
други рубрики. 

Регистарот на возилата се води посебно за мо-
торни возила а посебно за приклучни возила. 

Член 18 
Картотеката на возилата се состои од поеди-

нечни картони, кои се водат за моторни возила на 
образецот бр. 3 — Картон за моторно возило, а 
за приклучни возила на образецот бр. 4 — Картон 
за приклучно ЕОЗИЛО. 

Картоните се вложуваат во картотеката по ре-
гистарските броеви од регистарските таблици на 
возилата. 

Член 19 
Возилото ќе се брише од евиденцијата за ре-

гистрираните возила: 
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1) ако не се продолжи важењето на регистра-
цијата на возилото во предвидениот рок (член 13 
став 2); 

2) ако биде регистрирано од орган на внатреш-
ните работи на Друга општина; 

3) ако сопственикот на'возилото односно но-
сителот на правото за користење на возилото из-
врши одјава на возилото; 

4) ако исчезне, биде уништено или расходува-
но или биде отуѓено во странство; 

5) ако биде регистрирано како возило на Ју-
гословенската народна армија или возило на орган 
на внатрешните работи. 

Бришењето од евиденцијата за регистрираните 
возила според одредбата на точката 1 од ставот 
1 на овој член се врши по истекот на предвидениот 
рок, ,според одредбата на точката 2 од ставот 1 на 
ОВОЈ член — по приемот на известување за регистра-
ција на возилото од органот на внатрешните ра-
боти на друга општина, а според одредбите од точ. 
3 до 5 на ставот 1 на овој' член — по приемот на 
барање за бришење на возилото од евиденцијата 
од страна на сопственикот на возилото односно но-
сителот на правото за користење на возилото. 

Барањето за бришење на возило од евиденци-
јата за регистрираните возила според одредбите на 
точ. 4 и 5 од ставот 1 на оѕој член мора да се под-
несе во рок од 15 дена од денот кога настапила при-
чината за бришење. 

Барањето за бришење на возило од евиденци-
јата се поднесува на образецот бр. 1 — Регистра-
циони лист за моторно — приклучно возило. 

Регистарските таблици -на возило бришано од 
евиденцијата ќе се одземат и ќе се уништат, ако 
е тоа можно. 

Член 20 
За привремено регистрираните возила евиден-

цијата се води во вид на регистар. 
Регистарот на привремено регистрираните во-

зила ги содржи следните рубрики: реден број, пре-
зиме и име на сопственикот на возилото, вид на во-
зилото. марка на возилото, тип на возилото, број 
на шасијата, број на моторот, регистарски број од 
привремената регистарска таблица, рок на важе-
њето на привремената регистрација и назначување 
дали возилото веќе било привремено регистрирано 
во Југославија, од кој орган и за кое време, ако со 
републички пропис не е определено регистарот на 
привремено регистрираните возила да содржи и 
други рубрики. 

4. Сообраќајна дозвола и потврда за привремена 
регистрација 

Член 21 
На сопственикот на возило односно носителот 

на право за користење на возило му се издава за 
регистрираното возило сообраќајна дозвола на об-
разецот бр. 5 — Сообраќајна дозвола за регистри-
рано возило. 

Сообраќајната дозвола содржи: назначување на 
регистарскиот број на возилото; датум на првата 
регистрација на возилото; назив на органот што ја 
издал сообраќајната дозвола, датум на издавањето 
на дозволата; реден број на регистарот; презиме и 
име на сопственикот односно назив на носителот 
на правото за користење на возилото; определени 
податоци за возилото и рок на важењето на со-
обраќајната дозвола. 

Определени технички податоци за возилото се 
запишуваат во сообраќајната дозвола'од фабрич-
ката документација за возилото односно од посеб-
ниот атест за возилото. 

Ако во сообраќајната дозвола податоците се 
запишани со кирилица, овие податоци, согласно со 
Конвенцијата за друмскиот сообраќај од 1949 го-
дина, се запишуваат во дозволата и со латиница. 

Член 22 
Сообраќајната дозвола се издава со рок на ва-

жење од 12 месеци. 

Продолжување на важењето на сообраќајната 
дозвола за наредните 12 месеци врши општинскиот 
орган на внатрешните работи што го регистрирал 
возилото. 

Продолжувањето на важењето на сообраќајна-
та дозвола се запишува во сообраќајната дозвола и 
во евиденцијата за регистрираните возила. 

Член 23 
Загубата на сообраќајната дозвола возачот е 

должен да му ја пријави на органот на внатрешни-
те работи на општината на чија територија забе-
лежал дека ја загубил сообраќајната дозвола. 

АКО е сообраќајната дозвола загубена надвор 
од територијата на општината од чиј орган на вна-
трешните работи е регистрирано возилото, општин-
скиот орган на внатрешните работи на кој му е 
пријавена загубата на сообраќајната дозвола ќе му 
издаде на возачот потврда за загубуањето на со-
обраќајната дозвола. Оваа потврда ја заменува со-
обраќајната дозвола додека не биде издадена нова 
сообраќајна дозвола, а најдолго за 30 дена од денот 
кога е издадена. 

Во потврдата од ставот 2 на овој член се вне-
сува: назначување на регистарскиот број на вози-
лото; назначување на видот, марката и типот на 
возилото, број на шасијата, брох на моторот, пре-
зиме и име на сопственикот на возилото односно 
назив на носителот на правото за користење на во-
зилото. 

Општинскиот орган на внатрешните работи^ што 
ја издал потврдата од ставот 2 на овој член ќе го 
извести за тоа општинскиот орган на внатрешните 
работи што го регистрирал возилото. 

Член 24 
Барање за издавање нова сообраќајна дозвола, 

наместо загубената, сопственикот на возилото од-
носно носителот на правото за користење на вози-
лото му поднесува на општинскиот орган на вна-
трешните работи што го регистрирал возилото. 

За издавањето на новата сообраќајна дозвола 
се става службена белешка на барањето за неј-
зиното издавање. 

Член 25 
Ако сообраќајната дозвола дотраела, сопстве-

никот на возилото односно носителот на правото за 
користење на возилото е должен на општинскиот 
орган на внатрешните работи што го регистрирал 
возилото да му поднесе барање дотраената сообра-
ќајна дозвола да се замени со нова. 

При замената на дотраената сообраќајна доз-
вола, дотраената дозвола се одзема и се поништува, 
и за тоа се става службена белешка на барањето 
за замена на сообраќајната дозвола. 

Член 26 
Новата сообраќајна дозвола што се издава на-

место загубената или дотраената сообраќајна доз-
вола го носи истиот реден број од регистарот на 
возилата како и порано издадената сообраќајна 
дозвола. 

Член 27 
На сопственикот на возилото чие возило е 

привремено регистрирано му се издава потврда за 
привремената регистрација на образецот бр. 6 — 
Потврда за привремена регистрација на возилото. 

Потврдата за привремена регистрација на во-
зилото содржи: назначување на регистарскиот број 
од привремената регистарска таблица; определени 
податоци за возилото; презиме и име на сопствени-
кот на возилото; датум на издавањето на потврда-
та; рок на важењето на привремената регистрација 
на возилото. 
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5. Регистарски таблици 

Член 28 
За регистрирано моторно возило, освен за мо-

торцикл, се издаваат по две регистарски таблици, 
а за регистриран моторцикл и приклучно возило 
- по една регистарска таблица. 

Член 29 
Регистарските таблици за моторни возила се во 

бела боја и на нив со црни букви е испишана оз-
наката ра регистрационото подрачје, а со црни ци-
фри — регистарскиот број на возилото. 

Регистарските таблици за патнички автомобили 
во општествена сопственост се во светла црвена 
боја и на нив со бели букви е испишана ознаката 
на регистрационото подрачје, а со бели цифри -
регистарскиот број на возилото. 

На регистарските таблици помеѓу ознаките на 
регистрационото подрачје и регистарскиот број на 
возилото е втисната црвена петокрака ѕвезда. 

Формата и димензиите на регистарските таб-
лици за моторни возила, освен за моторцикли, се 
утврдени на цртежот бр. 1; формата и димензиите 
на регистарската таблица за моторцикли чија ра-
ботна зафатнина на моторот не надминува 50 ссш 
— на цртежот бр. 2; а формата и димензиите на 
регистарската таблица за моторцикли со работна 
зафатнина на моторот над 50 сет — на цртежот 
бр. 3. 

Цртеж бр. 1 

Цртеж бр. 3 

1 
а 

Член 30 
Регистарските таблици за приклучни возила во 

поглед на формата, бојата, димензиите и ознаките 
им одговараат на регистарските таблици за мотор-
ни возила, со тоа што на нив ознаката на реги-
страционото подрачје е % по регистарскиот број на 
возилото (цртеж бр. 4). 

Цртеж бр. 4 
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Член 31 
Ознаките на рагистрац^оните подрачја што се 

ставаат на регистарските таблици наведени се во 
Списокот на ознаките на регистрационите подрачја, 
кој е отпечатен кон овој правилник и е негов со-
ставен дел. 

Член 32 
За регистрираните моторни и приклучни вози-

ла на дипломатските и конзуларните претставни-
штва и мисиите на странски држави и претстав-
ништвата на меѓународни организации во Југосла-
вија и нивниот персонал, на странски трговски, 
сообраќајни, културни и други претставништва, 
странски дописништва и странци — странски по-
стојани дописници, односно постојани службеници 
на странски дописништва, се издаваат посебни ре-
гистарски таблици. 

Регистарските таблици за возилата од ставот 1 
на овој член се во црна боја, со ознакие и брое-
вите во жолта боја. 

Формата и димензиите на регистарските табли-
ци од ставот 1 на овој член за сите моторни во-
зила, освен за моторциклите, му одговараат на цр-
тежот бр. 1, а за моторцикли — на цртежите бр. 
2 и 3 (член 29). 

Член 33 
Регистарските таблици за возилата на дипло-

матските и конзуларните претставништва и на ми-
сиите на странски држави и претставништвата на 
меѓународни организации во Југославија и на нив-
ниот персонал содржат: ознака на годината за која 
важи регистрацијата, број под кој се води одно-
сното претставништво, ознака: „А" и регистарски 
број на возилото. 

Регистарските таблици за возилата на стран-
ски трговски, сообраќајни културни и други прет-
ставништва, странски дописништва и странци — 
странски постојани дописници односно посто јами 
службеници на странски дописништва, содржат: 
ознака на годината за која важи регистрацијата, 
број: „20", ознака: „Е" и регистарски број на во-
зилото. 

Регистарските таблици за возилата од ст. 1 и 2 
на овој член се издаваат со важење за една ка-
лендарска година. 
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За возилата од ставот 1 на овој член кон ре-
гистарската таблица се издава и дополнителна таб-
лица во елиптична форма, во црна боја, со букви 
во жолта боја, и тоа: за возило што го користи 
шеф на дипломатско претставништво или мисија 
— таблица со букви: ,,CMD'\ за возило што го ко-
ристи лице со дипломатски статус - таблица со 
букви. „CD", а за возило што го користи конзула-
рен функционер — таблица со букви: „СС". 

' Член 34 
Регистарските таблици ќе се заменат со нови 

таблици: 
1) ако возилото биде регистрирано во друго ре-

гистрационо подрачје (член И став 2); 
2) ако макар и една регистарска таблица се 

загуби, биде уништена или исчезне; 
3) ако поради дотраеност регистарската таблица 

стане неупотреблива. 
Наместо регистарската таблица што е загубена 

или исчезната не може да се издаде нова регистар-
ска таблица со ист регистарски бро-i пред да истек-
не една година од денот кога е пријавена загубата 
или исчезнувањето на регистарската таблица. 

Член 35 
За привремено регистрирано возило се издаваат 

привремени регистарски таблици. 
Привремените регистарски таблици се во бела 

боја со ознаки и броеви во црна боја и содржат: 
ознака „RP" (регистрирано привремено), регистар-
ски број на возилото, ознака на годината во Koja 
истекува рокот на важењето на привремената ре-
гистрација на возилото и 6poj со кој се означува 
републиката на чита територија е седиштето на 
општинскиот орган на внатрешните работи што ја 
извршил привремената регистрација. Помеѓу озна-
ката: „КР" и регистарскиот 6poj на возилото е 
втисната црвена петокрака ѕвезда, а по регистар-
скиот број на возилото се наоѓа црвена вертикална 
линија во широчина од 4 cm на која е со цифри 
во бела боја, што се наоѓаат една под друга, испи-
шана годината во текот на која истекува рокот на 
важењето на привремената регистрација на вози-
лото. 

Републиките се означуваат со броеви од 1 до б, 
и тоа: СР Босна и Херцеговина - со 1; СР Црна 
Гора - со 2; СР Хрватска — со 3; СР Македонија 
— со 4; СР Словенија — со 5, и СР Србија — 
со 6. 

Формата и димензиите на привремените реги-
старски таблици за сите моторни возила, освен за 
моторциклите, му одговараат на цртежот бр. 5, а 
за моторциклите — на цртежите бр. 2 и 3 (член 29). 

Цртеж бр. 5 
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пробни таблици, што служат за привремено означу-
вање на тие возила во сообраќајот по јавните па-
тишта. 

Пробните таблици се издаваат и за регистрирани 
возила што се движат од местото во кое регистар-
ските таблици им се уништени или исчезнале или 
во кое од други оправдани причини останале без 
регистарски таблици — до местото во кое за нив 
ќе се издадат нови регистарски таблици. 

Пробните таблици се издаваат на барање од за-
интересираната работна организација или сопстве-
никот на возилото односно носителот на правото за 
користење на возилото. 

Член 37 
Пробните таблици ги издава органот на внатреш-

ните работи на општината на чија територија заин-
тересираната работна организација или носителот на 
правото за користење на возилото има седиште, од-
носно на чиЈа територија сопственикот на возилото 
има живеалиште или повремено престојува. 

Општинскиот орган на внатрешните работи од 
ставот 1 на овој член може на заинтересираната 
работна организација да и додели потребен број 
пробни таблици заради означување на возилата со 
кои се врши некое од дејстви,јата од членот 36 став 
1 на овој правилник. 

Пред издавањето ца пробната таблица општин-
скиот орган на внатрешните работи може да ја по-
бара на увид потврдата за техничката исправност 
на возилото за кое се бара пробна таблица. 

Пробните таблици се издаваат со рок за употреба 
од најмногу 15 дена. 

Член 38 
Кон пробната таблица општинскиот орган на 

внатрешните работи односно работната организација 
од членот 37 став 2 на овој правилник издава и 
потврда која содржи: презиме и име на возачот што 
ќе го управува возилото; цел на употребата на во-
зилото; релација на која ќе сообраќа возилото; вид 
на возилото; марка па возилото; тип на возилото; 
број на шасијата; број на моторот; број на каросе-
ријата, и рок на употребата на пробната таблица. 

Член 39 
Пробните таблици содржат збор: „PROBA 

број со кој се означува републиката на чија тери-
торија е седиштето на општинскиот орган на вна-
трешните работи односно на работната организација 
што ia издала пробната таблица (член 35 став 3) и 
број на таблицата. Зборот: „PROBA" се наоѓа над 
бројот со кој се означува републиката и бројот на 
таблицата. Помеѓу бројот со кој се означува репуб-
ликата и бројот на таблицата се наоѓа црта. 

Пробните таблици се во бела боја. а буквите и 
броевите на нив — во црна боја (цртеж број 6). 

30 10 10 10 10 V К) П 20 

Член 36 
За нови, преправени или поправени возила со 

кои во сообраќајот по јавните патишта се врши 
пробно возење заради испитување или прикажува-
ње својствата на тие возила, за возила што се дви-
жат од седиштето на работната организација во 
која се произведени до седиштето на работната ор-
ганизација во која ќе бидат довршени или до скла-
дот на трговско претпријатие, како и за возила што 
се движат од местото во кое се преземени до ме-
стото во кое ќе бидат регистрирани, се издаваат 

(4. зо - -ј- зо у- ,о-х зв^-зо' -1 

P R О В А 

Член 40 
Ознаките и броевите на регистарските таблици 

и на пробните таблици се испишани со букви на 
латиница и со арапски цифри, чија форма е утвр-
дена со цртежот бр. 7. 
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Цртеж бр. 7 

Член 41 
Регистарските таблици и пробните таблици мо-

раат на возилото да бидат прицврстени во верти-
кална положба и поставени така што да се гледаат 
добро. 

Моторните возила во сообраќај, освен мотор-
цикл ите, мораат да имаат по две регистарски од-
носно пробни таблици, една на предниот а друга 
на задниот дел од возилото. 

Моторциклите и приклучните возила во сообра-
ќа ј мораат да имаат по една регистарска односно 
пробна таблица, истакната на задниот дел од вози-
лото. 

Возачот е должен регистарските односно проб-
ните таблици да ги чува и одржува во таква состој-
ба што ознаките на нив да можат лесно да се чи-
таат, и не смее да ги засолнува со други таблици или 
предмети. 

6. Преодни и завршни одредби 

Член 42 
Сообраќајните дозволи за регистрирани возила 

издадени според одредбите од Правилникот за ре-
гистрацијата на моторните и приклучните возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 22/61), престануваат 
да важат на 31 декември 1968 година, до кој рок 
општинските органи на внатрешните работи ќе из-
вршат замена на тие дозволи со сообраќајни дозволи 
пропишани со овој правилник. 

Член 43 
Регистрацијата на моторцикли што имаат мотор 

со работна зафатнина до 50 с с т ќе се изврши до 
крајот на 1967 година. 

Член 44 
Образецот бр. 1 — Регистрационен лист за мо-

торно — приклучно возило, и образецот бр. 2 — 
Картон на техничкиот преглед на моторно - при-
клучно возило, пропишани со овој правилник, ќе 
се употребуваат од 1 јануари 1968 година. 

Член 45 
Привремените регистарски таблици и таблиците 

за распознавање возила на пробно возење, израбо-
тени според одредбите од Правилникот за регистра-
цијата на моторните и приклучните возила, мораат 
да се заменат со привремени регистарски таблици 
односно со пробни таблици изработени според од-
редбите од овој правилник, до 31 декември 1967 го-
дина. 

Член 46 
Образецот бр. 5 - Сообраќајна дозвола за ре-

гистрирано возило, може да се печати само во ра-
ботната организација што ќе ја овласти за тоа Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи и не смеа 
да се пушта во слободна продажба. 

Член 47 
Обрасците бр. 1 до 6 се напечатени кон овој пра-

вилник и се негов составен дел. 

Член 48 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за реги-
страцијата на моторните и приклучните возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/61). 

Член 49 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3444-17/29 
3 април 1967 година 

Белград 
^ 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Милан Мишковиќ, с. р. 
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(Штембил на органот) 
Реден број на регистарот 

Образец бр. 1 
(гтресБиткан наполу) 

5 Место и адреса на станот — седиштето 

Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н Л И С Т 
ЗА МОТОРНО - ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО 

Регистарски број на возилото 

Регистрационен лист поднесувам заради' : 
А — прва регистрација на возилото во Југославија 
Б — продолжување на важењето на регистрацијата 
В — промена на местото на регистрацијата на вози-

лото 
Г — промена на сопственикот на возилото односно 

носителот на правото на користење на вози-
лото 

Д — промена на техничката состојба на возилото 
Г — бришење на возилото од евиденција 
Е — привремена регистрација на возилото 

Податоци за возилото: 
1. Вид 
2. 
3. 

Мерка 
Тип -

(Страна 2) 
4. 
5. 
6 
7. 
8, 

9. 

Земја на производството 
Б Р О Ј на шасијата 
Број на моторот 
Година на производството -
Сила на моторот во КЅ (за сите моторни возила 
освен за моторциклите) 
Работна зафатнина на моторот во cm1 (само за 
моторцикли и патнички автомобили) 

10. Тежина на празно возило во kg 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

Дозволена носивост во kg (само за товарни во-
зила) 
Б Р О Ј на патнички места во возилото! 
а) за седење 
б) за стоење 
Форма или намена на каросеријата -
Боја на каросеријата 
Број на оски (само за приклучни возила) 
Ден, месец и година на првата регистрација (вл 
земјата или во странство) 

17. Други забелешки за возилото: 

2 Презиме и име односно назив 

3. Занимање односно стопанска дејност 

6. 

7. 

Назив на органот што возилото порано го реги-
стрирал — привремено го регистрирал (со по-
полнува само во случај на промена на местото 
на регистрацијата) . 

Презиме и име - назив, место и адреса на станот 
— седиштето на поранешниот сопственик — но-
сител на правото за користење (се пополнува само 
во случај на промена на сопственикот односно 
носителот на правото за користење на возилото) 

8. Време за кое се бара регистрација — привремена 
регистрација -

9. Причина поради која се поднесува барање за бри-
шење на возилото од евиденцијата на регистри-
раните возила (се пополнува само во случај на 
бришење на возилото од евиденцијата на реги-
стрираните возила) . 

Да се заокружи буквата пред соодветното назначување, 

Кон регистрациониот лист го при л агаи следното: Во 
година 

Потеше на подносителот 
на барањето, 

(Страна 4) 

Пополнува органот што го регистрирал возилото: 
Врз основа на поднесениот регистрационен лист за 
моторно — приклучно возило се изврши' : 

А — прва регистрација на возилото во Југосла-
в и ј а ^ со рок на важење од 19 
година до 19 година 

В — продолжување на важењето на регистра-
цијата, со рок на важење од 19——-
година до 19 година 

В — промена на местото на регистрацијата на 
возилото 

Г — промена на сопственикот на возилото од-
носно носителот на правото за користења 
на возилото 

Д — промена на техничката состојба на вози-
лото 

Г — бришење на возилото од евиденцијата со 
денот 19 година 

Е — привремена регистрација на возилото, со 
рок на важење од 19 година 
д о 1 9 — - година 

(Страна 3) 
Податоци за сопственикот — носителот па правото 

за користење на возилото: 
1. Возилото 

А — во општествена сопственост 
В — во лична сопственост 

ф) Да се заокружи буквата пред соодветното назна-
чување и да се внесат соодвестите податоци 

Возилото е воведено во регистарот на регистрира-
ните — привремено регистрираните возила, под 
број -
За возилото се издадени: 

1) Сообраќајна дозвола бр. 
на важење до 19-

-, со рок 
година; 

2) регистарски таблици 
3) картон на техничкиот преглед; 
4) потврда за привремената регистрација на во-

зилото бр , со рок на важење до 
година; 

5) привремени регистарски таблици. 
На 
Во 

година 

Потпис на службеното 
лице, 

^ Да се заокружи буквата пред соодветното назна-
чување 

4. Државјанство " 1 

Потврдувам дека ја примав наведената сообра-
ќајна дозвола, регистарските таблици и картонот на 
техничкиот преглед. 
На 
Во 

19- година Потпис на примателот, 
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Образец бр. 2 
(бзЈа отвореноста) 

К А Р Т О Н 
НА ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД НА МОТОРНО 

- ПРИКЛУЧНО в о з и л о 

Регистарски број на возилото 

Издаден од 

Во 
Датум на издавањето 19 година 

Потпис, 
(М. П.) 

Податоци за возилото' 
Вид Број на шасијата 
Марка Број на моторот ' 
Технички преглед извршен во: 

(Назив на работната организација - органот) 
Датум на прегледот 19 година 

Потпис, 
(М. П.) 

Технички преглед извршен во: 

(Назив на работната организација - органот) 
Датум на прегледот 19 година 

Потпис, 
(М Ш 

Технички преглед извршен во: 

(Назив на работната организација - органот) 

Датум на прегледот 19 година 
Потпис, 

(М. П.) 

Технички преглед извршен во: 

(Назив на работната организации - органот) 
Датум на прегледот 19 година 

Потпис, 
(М. П.) 

Технички преглед извршен во: 

(Назив на работната организација - органот) 
Датум на прегледот 19 година 

(М. П.) 

Образец бр. 3 
(боја бела) 

Реден број на Регистарски број на возилото 
регистарот 

Земја на производството -
Број на шасијата 
Број на моторот 
Година на производството 
Сила на моторот во КЗ (за сите моторни возила ос-
вен за моторциклите) 
Работна зафатнина на моторот во cm3 (само за мо^ 
торцикли и патнички автомобили) -
Тежина на празно возило во kg  
Дозволена носивост во kg (само за товарни возила) 

Број на патнички места во возилото: 
а) за седење 
б) за стоење 

Форма или намена на каросеријата 
Боја на каросеријата -
Број на оски (само за приклучни возила) 
Ден, месец и година на првата регистрација (во зем-
јата или во странство) 
Назив на органот што ја издал сообраќајната дозво-
ла, и датум на издавањето -

РОК на важењето на сообраќајната дозвола 
Други забелешки за возилото: -

(Опачина) 

1 ј Потпис на служб?-
Важењ-ич ^ообоа- 'Д а Т у М На! Н 0 Т 0 Л И Ц е Ш т о 

^дозвола ' П Р 0 Д 0 Л " 1 П Р О Д О Л Ж И Л О важе-
ч к а т а дозвола , ж у в а њ е т о њ е т о н а сообраќај-

ната дозвола 

19— г. 

до - 19— г. 

до 19— г. 

до 19— г. 

до 19— г ј 

Податоци за сопственикот — носителот на правото 
за користење на возилото 

гј со EC И 1 
2 д ј Презиме л име 

(Назив) Д а 
а 1 1 

1 
За

ни
ма

ње
 ј

 

ѕ г ' 
К о 
о. л сГ ? 

Жисеалиште џ — седиште 
и адреса 

Св К rt 'Ј 
Л 5 , 4 О 

К А Р Т О Н 
ЗА МОТОРНО ВОЗИЛО 

Податоци за возилото: 
Вид 
Марка 
Тип -



Среда, 10 мај 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 20 - Страна 591 

Реден број 
на регистарот -

Образец бр. 4 
(боја отворено зелена) 

Регистарски број на возилото 

К А Р Т О Н 
ЗА ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО 

Податоци за возилото: 
Вид 
Марка 
Тип 
Земја на производството 
Број на шасијата -
Година на производството - - - - - - - - - -
Тежина на празно возило во kg " 
Дозволена носивост во kg (само за товарни возила) 

Број на патнички места во возилото: 
а) за седење 
б) за стоење 

Форма на каросеријата и намена " 
Боја на каросеријата 
Назив на органот што ја издал сообраќајната дозво-
ла и датум на издавањето -
РОК на важењето на сообраќајната дозвола 
Други забелешки за возилото: — 

(Опачина) 

Важење на сообра-
ќајната дозвола 

Датум на 
продол-

жувањето 

Потпис на службе-
ното лице што го 
продолжила важе-
њето на сообраќај-

ната дозвола 

до - 19— г. 

до - 19— г. 

до 19— г. 

до 19— г 

до . 19— г. 

Д
ат

ум
 н

а 
пр

иј
ав

ат
а 

Презиме и име 
(Назив) 

За
ни

м
ањ

е 

А g 
К и 
б,и 
fct 2, 

Живеалиште 
— седиште 

и адреса 

Д
ат

ум
 н

а 
сл

ав
ат

а 

i. 

Образец бр. 5 
(пресвиткан наполу, 

боја сиве) 

(Втиснат грб) 
С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Р Е П У Б Л И К А 

Ј У Г О С Л А В И Ј А 

S O C I J A L J S T I C K A F E D E R A T I V N A R E P U B L I K A 

J U C O S L A V I J A 

YU 
СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА 

ЗА РЕГИСТРИРАНО ВОЗИЛО 
SOOBBACAJNA DOZVOLA ZA HEGISTRIRANQ 

VOZILO о 
Certificat d'immatriculation 

Регистарски број 
Registarski broj 

Датум на првата регистрација 
Datum па prv-ata registracija -
Дозволата ја издаде 
Dozvolata ја izdade  
На 
Na  

ГО 

СВ) 
(В) 

годат а 
godina 

Број 
Broj -

(потпис на службеното лице) 
(potpis па sluibenoto Исе) 

(М. П.) 
(М. Р.) 

(Страна 2) 
СОПСТВЕНИК НА ВОЗИЛОТО - НОСИТЕЛ НА" 
ПРАВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗИЛОТО 
SOPSTVENIK NA VOZILOTO - NOSITEL NA РВА-
VOTO ZA KORISTENJE NA VOZILOTO 

Презиме (Назив) 
Prezime (Naziv) 
Име —; 
Ime  

Живеалиште — седиште (адреса) 
2ivealiste sediste (adresa)  

Податоци за возилото: 
Podatoci za voziloto: 

Податоци за сопственикот — носителот на правото 
за користење на возилото Вид 

Vid = 
Марка 
Матка  
Тил 
Tip  
Број на шасијата 
Broj па sasijata  

(Страна 3) 
Број на моторот 
Broj па motorot  
Година на производството 
Godina па proizvodstvoto -
Сила на моторот во КЅ -
Sila па motorot vo КЅ 

(B) 
(C) 
(Г) 
CD) 
(Д) 
4Е) 

(?) 
(F) 

(Е)' 
(G) 
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Работна зафатнина на моторот во cm3  

Kabotna zafatnina па motorot vo cm3 

Тежина на празно возило во kg  
Tezina па prazno vozilo vo kg 
Дозволена носивост во kg (само за тов-арни возила) 
Dozvolena nosivost vo kg (samo za tovarni vozila) 

Број на патнички места: 
Вгој па patnicki mesta: 

а) за седење 
a) za sedenje  
б) за стоење 
b) za stoenje -

Форма или намена на каросеријата '— 
Forma ili натепа па karoserijata  
Боја на каросеријата 
Воја па karoserijata  
Број на оски (само за приклучни во-зила) 
Вгој па oski (samo za priklucni vozila) 

(Страна 4) 
Сообраќајната дозвола важи до: 
Soobracajnata dozvola vazi do: 

19— 
(M. П.) 

(Потпис на ' службеното лице) 
(Potpis па sluzbenoto lice) (М. P.) 

Сообраќајната дозвола важи до: 
Soobracajnata dozvola vazi do 

19— 
: (M. П.) 

(Потпис на службеното лице) 
(Potpis па sluzbenoto Исе) (М. Р.) 

Сообраќајната дозвола важи до: 
Soobracajnata dozvola vazi do. 

19—. 
. : (M. П.) 

(Потпис на службеното лице) 
(Potpis па slufcbenoto lice) (М. P.) 

Сообраќајната дозвола важи до: 
Soobracajnata dozvola va2i do. 

19— 
: - (M. П.) 

(Потпис на службеното лице) 
(Potpis па sluSbenoto lice) (М. P.) 

Сообраќајната дозвола важи до: 
Soobra6ajnata dozvola vazi, do. 

19— 
. (M. П.) 

(Потпис на службеното лице) 
(Potpis па sluSbenoto lice) (М. P.) 

Образецот на сообраќајната дозвола ќе се пе-
чати само со латиница, ако биде тоа определено 
со републички пропис. 

Образец бр в 
(боја бела) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

YU 

ПОТВРДА ЗА ПРИВРЕМЕНА РЕГИСТРАЦИЈА НА 
ВОЗИЛОТО 

Привремен 
регистарски 
број 

Привремено е регистрирано возилото: 
Вид -
Марка 
Тип 

Земја на производството -
број на шасијата 
Број на моторот -
Година на производството -
Сила на моторот во КЅ (за сите моторни возила, 
освен за моторциклите) -
Работна зафатнина на моторот во cm3 (само за мо-
торцикли и патнички автомобили) ' 
Тежина на празно возило во kg (само за товарни 
возила) 
Дозволена носивост во kg (само за товарни возила) 

Број на патнички места: 
а) за седење ' 
б) за стоење 

Боза на каросеријата л 

Сопственик на возилото е: -
со постојано живеалиште — седиште -
Адреса -
Датум на издавањето 19 година 
Рок на важењето на привремената регистрација до . . . 19. година. 
Реден број на регистарот 

Потпис на службеното лице, 
(М. П.) 

С П И С О К 
НА ОЗНАКИТЕ НА РЕГИСТРАЦИОНИТЕ ПОД-

РАЧЈА 

1. Бања Лука BL 46. Нова Градишка NG 
2. Бар BR 47. Нови Сад NS 
3. Белград BG 48. Ново Место NM 
4. Бихаћ BI 49. Огулин OG 
5. Биело Поле BP 50. Охрид ОН 
6. Битола ВТ 51. Осиек OS 
7. Бјеловар ВЈ 52. Панчево PA 
8. Брчко в е 53. Пеќ РЕ 
9. Цеље СЕ 54. Плевља PV 

10. Цетиње СТ 55. Пожаревац РО 
11. Чачак СА 56. Приедор PD 
12. Чаковец е к 57. Приштина PR 
13. Дарувач DA 58. Призрак PZ 
14. Добој DO 59. Пула PU 
15. Дубровник DU 60. Риека RI 
16. Гаковица Е) 61. Сар-аево SA 
17 Гњилане GL 62. Сисак SI 
18 Горажде G2 63. Скопје SK 
19. Горица GO 64. Сл. Брод S 3 
20. Гоопиќ GS 65. Сл. Пожега SP 
21. Иванград IG 66 Смедерево SD 
22. Јајце ЈС 67. Сомбор SO 
23. Карловац К А 68 Сплит ST 
24. Копер К Р 69. С. Митровка SM 
25. Копривница ќ е 70. Суботица SXJ 
26. К. Митровица КМ 71. Светозарево SV 
27. Котор КО 72. Шабац SA 
28. Крагуевац KG 73. Шибеник SI 
29. Кралево KV 74. Штип S T 
30. Крањ KR 75. Тетово Т Е 
31. Коапина KN 76. Титоград TG 
32. Крижевци K2 77. Титов Велес TV 
33. Крушевац кѕ 78. Титово Ужице TIT 
34. Куманово ки 79. Тузла TZ 
35. Кутија KT 80. Валево V A 
36. Лесковац L E 81. Ваоаждии ^ z 
37. Ливно L I 82 Винковци 4 R K 
38. Љубљана И 83. Вировитица тгТ 

39. Макарска МА' 84. Врање 
40 Марибор MB 85. Задар 
41 Мостар MO 86 Загреб 7G 
42. Мурска Собота MS 87. Заеча,р ZA' 
43. Нашине N A 88. Зрењанид ZR 
44. Нокшиќ N К 89. деница Z E 
45. Ниш NI 90. V рошевац UR 
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Врз основа на членот 4 од Одлуката за опреде-
лување на височината на износот од малопродавна-
та цена на бензинот и плинското масло наменет за 
одржување и реконструкција на патишта („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 12/67), во спогодба со сојузниот 
секретар за сообраќај и врски, СОЈУЗНИОТ секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ОД МАЛОПРОДАВНАТА ЦЕ-
НА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО НА-
МЕНЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НА ПАТИШТА 

Член 1 
Износот определен со Одлуката за определување 

на височината на износот од малопродавната цена 
на бензинот и плинското масло наменет за одржу-
вање и реконструкција на патишта (во понатамош-
ниот текст: Одлуката), се плаќа на сите видови мо-
торен бензин и плинско масло (во понатамошниот 
текст: погонско гориво). 

Член 2 
Пресметување и уплатување на износот од ма-

лопродавната цена на погонското гориво (во поната-
мошниот текст: износот за патишта) се врши за про-
дадени количини погонско гориво од страна на бен-
зински пумпни станици, трговски^дуќани и продав-
ници, као и продавници и на производителски и дру-
ги работни организации што се занимаваат со про-
мет на погонско гориво на мало, од стопански орга-
низации што се занимаваат со промет на погонско 
пориво на големо и стопански организации што про-
из.ведуваат погонско гориво, ако п о го к civ о го гориво 
му го продаваат непосредно на крајниот потрошувач 
(во понатамошниот текст: продавачите). 

Член 3 
Продавачите се должни во рок од 5 дена по ис-

текот на секои 10 дена во месецот да уплатуваат 
аконтација на износот за патишта. 

Производителите и продавачите на погонско го-
риво на големо пресметуваат и уплатуваат аконта-
ција на износот за патишта на начинот пропишан 
за пресметување и плаќање на данокот на промет 
во чл. 2, 3, 4, 18 и 21 од Правилникот за водење е-
виденција за прометот и начинот на пресметување 
и плаќање аконтации од данокот на промет на сто-
ки на мало и за примена на' даночните стопи и ос-
лободувања („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/67), а 
продавачите на мало — на начинот пропишан во чл. 
7, 9, 12 до 18 на тој правилник. 

Продавачите се должни во своето книговодство, 
а, по потреба, и во вон кни РОБ од СТЕ енит е евиденции, 
да обезбедат податоци за износот за патишта. 

Продавачите се должни во рок од 20 дена по 
истекот на секое тримесечје да составуваат триме-
сечна пресметка на износот за патишта. Со оваа пре-
сметка се утврдува основицата за пресметување на 
износот за патишта изразена во литри (посебно за 
моторен бензин а посебно за плинско масло) и на 
износот за патишта по наплатената реализација. 
Овој износ се утврдува за целиот период од почето-
кот на годината до крајот на периодот за кој се 
составува тримесечната пресметка (кумулативно). 

Продавачите се должни на грбот од вирмански-
от налог за уплата на износот за патишта според 
тримесечната пресметка, да го прикажат вкупниот 
износ на продадените количини моторен бензин и 
плинско масло во литри (на секој посебно), вкупниот 

износ за патишта според наплатената реализација и 
разликата помеѓу износот за патишта уплатен по 
декадни аконтации и износот според тримесечната 
пресметка. 

Сметката кај Службата на општественото кни-
говодство на кода се уплатува износот за патишта се 
определува со пропис на републиката (точка 3 став 
2 на Одлуката). 

Член 4 
Износите за патишта остварени на територијата 

на републиката се утврдуваат според местото на 
продажбата на погонското гориво на крајниот пот-
рошувач. Како место на продажба на погонско го-
риво на крајниот потрошувач се смета: 

1) во продажба на мало — местото во кое се на-
оѓа бензинската пумпна станица трговскиот дуќан 
или продавницата односно продавницата на произ-
водителската или друга работна организација што 
се занимава со промет на погонско гориво на мало; 

2) во продажба на големо — местото во кое се 
наоѓа седиштето на крајниот потрошувач. Ако ра-
ботната орга,низација набавила погонско гориво за 
свој погон, или друга единица, чие седиште е над-
вор од седиштето на таа работна организација а на 
територијата на друга република, како место на про-
дажба на погонско гориво на крајниот потрошувач 
се смета седиштето на погонот или на таа друга 
единица. Во овој случај работната организација е 
должна да му даде на продавачот податоци за се-
диштето на крајниот потрошувач. 

Член 5 
Според членот 61в под 2 на Основниот закон за 

јавните патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65 
и 7/67), стопанските и други организации не плаќаат 
износ за патишта во цената на погонското гориво 
ако погонското гориво го купуваат на големо од про-
изводителот или од склад на трговско претпријатие 
на големо и ако купеното погонско гориво го кори-
стат само за движење на свои шински возила, плов-
ни објекти или воздухоплови. 

Стопанските и други организации од ставот 
1 на овој член се должни да му дадат на про-
давачот писмена изјава дека купените количини по-
гонско гориво ќе ги користат само за движење на 
свои шински возила, пловни објекти или воздухо-
плови 

Врз основа на дадената изјава продавачот ќе 
внесе во фактурата клаузула дека погонското гори-
во го продал по цената намалена за износот за па-
тишта. Изјавата на стопанската или друга организа-
ција од ставот 1 на овој член продавачот ќе ја при-
ложи кон копијата на фактурата како оправдувач-
ки документ за ^пресметаниот и ненаплатен износ 
за патишта. 

Член 6 
Со денот на почетокот на применувањето на овој 

правилник престанува да важи Наредбата за на-
чинот на наплатата и пресметувањето на надоме-
стокот за патишта на цената на бензинот и плинско-
то масло и за распределбата на наплатените надо-
местоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/66 и 7/67). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува по републиките од денот на по-
четокот на применувањето на Одлуката. 

Бр. 1-4279/1 
27 април 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 
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Врз основа на членот 18 став 2 од Основниот 
закон за земјоделските задруги („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/65 и 7/67), во согласност со сојузниот 
секретар за труд и со сојузниот секретар за земјо-
делство и шумарство, сојузниот секретар за фи-
нансии! пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА 
НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦ-КООПЕРАНТ ШТО СЕ СМЕТАТ 
КАКО НЕГОВ ЛИЧЕН ДОХОД КОЈ СЛУЖИ КА-
КО ОСНОВИЦА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
11 ВРЗ ОСНОВА НА КОЈ ГИ ОСТВАРУВА ПРА-

ВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Како личен доход кој служи како основица за 

плаќање на придонесот и врз основа на кој се ос-
тваруваат правата од работен однос се сметаат лич-
ните примања на земјоделецот — член на задруга 
примен во работен однос, остварени врз основа на не-
говиот работен придонес под услов-ите од членот 18 
став 1 на Основниот закон за земјоделските задруги, 
што претставуваат вредности на испорачаните произ-
води од оствареното производство и извршените услу-
ги по одбивање на соодветните трошоци на производ-
ството и другите издатоци врзани за така реализира-
ното производство, а што имаат карактер на тро-
шоци на работењето што врз основа на договорот 
за кооперација ги имале задругата и кооперантот. 

Член 2 
Закупнината остварена од земјиште или од други 

средства дадени во закуп на задруга не се смета 
како личен доход на кооперанти во школа на чле-
нот 1 од овој правилник. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 4-3681/1 

12 април 1967 година 
Белград 

Сојузен секретар за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

316. 

Врз основа на членот 205 од Законот за воз-
душната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА ВОЗДУХО-

ПЛОВНО -ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат стручната 

спрема, стручните испити и другите услози што 
мора да ги исполнува воздухопловно-техничкиот 
персонал, како и условите за издавање дозвола за 
работа на тој персонал 

Воздухопловно-технички персонал, во смисла 
на овој правилник, се сите лица што во вид на ре-
довно занимање работат непосредно на одржување, 
периодични прегледи и поправки на воздухоплови 
и нивната опрема, како и на техничка подготовка 
на воздухоплови за летање. 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој правилник ги 

имаат овие значења: 
1) голема поправка е поправка на структурата 

на воз,духоплов, негова погонска група или опрема, 
која ако е непрописно изведена влијае врз цврсти-
ната на структурата, перформансите, карактерист-
иките во летање, функционирањето на погонската гру-
па и опрема, како и другите квалитети што влијаат 
врз безбедноста на летањето; 

2) мала поправка е секоја поправка што во сми-
сла на точката 1 од овој член не се смета за голе-
ма поправка. 

3) модификација е измена во конструкцијата 
на структурата на воздухоплов, погонска група или 
опрема; 

4) одржување се работи на воздухоплов, погон-
ска група или опрема заради одржување на возду-
хопловот во исправна состојба; 

5) поправка се рабати со кои воздухоплов, по-
гонска група или опрема се доведува во и с п р а в а 
состојба по оштетување или расипување; 

6) опремата на воздухоплов ја сочшгуваат ин-
струменти, уреди и механизми што служат за на-
вигација, комуникација, командување и за потре-
бите на посадата па воздухопловот и патниците, а 
не се составен дел на структурата и погонската 
група; 

7) периодични прегледи се прегледи на возду-
хоплов, погонска група и опрема што се вршат во 
определени времен ски растојанија заради одржува-
ње на воздухопловот во исправна состојба; 

8) ревизијата опфаќа преглед, поправки и ис-
питување на воздухоплов, погонска група и опрема 
по истекот на определениот рок за употреба; 

9) текуштото одржување опфаќа одржувана 
на воздухоплов, погонска група и опрема помеѓу две 
ревизии. 

Член 3 
Работите што ги врши воздухапловно-технич-

киот персонал се распоредуваат, според видот и сло-
женоста, во две групи: 

1) во работи што ги врши воздухопловен меха-
ничар од II категорија; 

2) во работи што ги врши воздухопловен меха-
ничар од I категорија. 

Според специфичноста на работите воздухопло-
вен механичар од I категорија врши работи на овие 
специјалности: за структурата и системот, моторист^ 
електричар, електроничар и инструмштар. 

Член 4 
Работите на непосредно одржување, периодични 

прегледи и поправки на воздухоплов и неговата оп-
рема, како и работите на непосредна техничка под-
готовка за летање, може да ги врши воздухопло-
вен механичар од И категорија или воздухопловен 
механичар од I категорија, ако го поминал пропи-
шаното време на овие работи, ако го положил струч-
ниот испит и ако има дозвола за работа. 

Член 3 
Како поминато пропишано време од членот 4 на 

овој правилник се подразбира: 
1) време од најмалку 2 години поминато на ра-

боти на одржување и поправка на воздухоплови 
за воздухопловен механичар од II категорија; 

2) време од најмалку 4 години поминато на рабо-
ти на одржување поправка, периодични прегледи, 
ревизија и техничка подготовка на воздухоплови за 
летање — за воздухопловен механичар од I катего-
рија. 

II. Стручен исзшт 

Член в 
Стручен испит за вршење работи на воздухо-

пловен механичар од II категорија и воздухопловен 
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механичар од I категорија на соодветни специјал-
ности може да полага лице што ги исполнува усло-
вите од чл. 4 и 5 на овој правилник. 

Стручниот испит се состои од практичен и тео-
риски дел. 

Во практичниот дел на стручниот испит канди-
датот работи стручна практична задача. 

Во теорискиот дел на стручниот испит кандидатот 
работи писмена задача (писмено полагање) и одго-
вара усно, според утврдената програма за вршење 
работи на воздухопловен механичар на односната 
категорија. 

Член 7 
Темата на писмената задача за полагање на тео-

рискиот дел на стручниот испит ја составува членот 
на комисијата односно испитувачот што ќе биде оп-
ределен од страна на испитната комисија и и ја пре-
длага на комисијата заради усвојување. 

Темата на писмената задача треба да се состави 
така што од нејзината обработка да може да се гле-
да во која мера кандидатот овладеал со знаењата пот-
ребни за вршење работи на воздухопловен механи-
чар од категоријата за која го полага испитот. 

Член 8 
Кандидатот за воздухопловен механичар од II 

категорија односно за воздухопловен механичар од 
I категорија на соодветни специјалности за опреде-
лени стручни работи на воздухоплов, мора на струч-
ниот испит да покаже знаење од следните предмети 
и тоа: 

а) воздухопловен механичар од II категорија ос-
новно знаење од: 

1) математика, физика и хемија; 
2) техничко цртање; 
3) електротехника; 
4) технологија на воздухопловниот материјал; 
5) прописи од областа на цивилното воздухопло-

вство што се однесуваат на воздухопловите и возду-
хопловниот материјал; 

б) воздухопловен маханичар од I категорија зна-
ење од: 

1) математика, физика и хемија; 
2) нацртаа геометрија, со техничко цртање; 
3) технологија на воздухопловниот материјал; 
4) прописи од областа на цивилното воздухопло-

вство што се однесуваат на воздухопловите и возду-
хопловниот материјал. 

Воздухопловен механичар од I категорија, пок-
рај знаењата од одредбата под б) на ставот 1 од овој 
член, мора да покаже знаење и: 

1) од технологијата на воздухопловните констру-
акции, ако полага испит за воздухопловен механи-
чар I категорија — за структурата и системот;' 

2) од теоријата на моторите со внатрешно сого-
рување и млазните авиони, ако полага испит за во-
здухопловен механичар од I категорија — моторист; 

3) од електромеханиката ако полага испит за 
воздухопловен механичар од I категорија — елек-
тричар; 

4) од "електрониката, ако полага испит за возду-
хопловен механичар од I категорија — електрони-
чар; 

5) од инструментите и опремата на воздухопло-
ви, ако полага испит за воздухопловен механичар 
од I категорија — инструментар. 

Обемот на програмата за полагање на стручните 
испити на воздухопловно-техничкиот персонал од 
одделни предмети го пропишува Дирекцијата за ци-
вилна воздушна пловидба. 

Член 9 
Стручниот испит се полага пред испитна коми-

сија што ја образува сојузниот орган на управата на-
чдлежен за работите на безбедноста на воздушната 
Пловидба (во понатамошниот текст: сојузниот орган 
на управата). 

Во решението за образување испитна комисија 
се определува и седиштето на испитната комисија. 

Член 10 
Испитната комисија ја сочинуваат претседател 

и двајца членови, кои во исто време се и испитувачи. 
Ако е потребно комисија!а може да се дополни со 
потребен 6poj испитувачи за одделни стручни пред-
мети од кои, со оглед на нивната специјалност, не 
можат да испитуваат претседателот и членовите на 
испитната комисија. 

Со решението за образување на испитната коми-
с и и се определуваат и заменици на претседателот 
и членовите, како и секретар на комисијата. Со тоа 
решение се определуваат и предметите од кои ќе 
испитуваат одделни членови на комисијата односно 
испитувачи. 

Член 11 
Претседателот на испитната комисија и негови-

от заменик се именуваат од редот на работниците на 
сојузниот орган на управата, а членовите на коми-
сијата, нивните заменици и испитувачите — од спи-
сокот на воздухопловните стручњаци што ги утврду-
ва сојузниот орган на управата на почетокот на се-
која година. 

За претседател, членови, нивни заменици и ис-
питувачи во испитната комисија не можат да бидат 
именувани лица со стручна спрема од понизок вид 
од стручната спрема на кандидатот што го полага 
стручниот испит, ниту лице што го подготвувало кан 
дидатот за испитот. 

Претседателот и членовите на испитната коми-
сија, како и испитувачите, имаат право на надомес-
ток за својата работа во испитната комисија. Ако 
член на испитната комисија учествува во работата 
на комисијата вон местото на своето постојано за-
ложување, има право и на надоместок на патните 
трошоци. 

Надоместокот за работа во испитната комисија, 
како и надоместокот на патните трошоци, паѓаат на 
товар на државниот орган односно работната или 
друга организација во која е запослен кандидатот, 
или на товар на самиот кандидат — ако е тој неза-
послен. 

Член 12 
Испитната комисија работи во седници. 
За седниците на испитната комисија и за испи-

тите се води записник. Записникот го води секре-
тарот на комисијата. 

Записникот го потпишуваат претседателот, чле-
новите на испитната комисија и секретарот. 

Испитната комисија ги донесува своите реше-
нија и оценки со мнозинство на гласовите. Во случај 
на подвоеност, одлучува гласот на претседателот на 
испитната комисија. 

Член 13 
Испитот се полага во редовни и вонредни испи-

тни рокови, што ги определува испитаната комисија. 
Редовните испитни рокови се определуваат на ј -

малку два пати годишно, во растојанија од шест 
месеци. 

Вонредни испитни рокови можат да се опреде-
лат ако на испитната комисија и се пријават тројца 
или повеќе кандидати за полагање стручен испит 
или ако се укаже особена потреба. 

Член 14 
Писмена пријава за полагање на стручниот ис-

пит кандидатот и поднесува на испитната комисија 
преку државниот орган односно работната или дру-
га организација во која е зашилен, а ако не е запо-
слен — непосредно. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит 
кандидатот е должен да приложи докази за испол-
нувањето на условите од чл. 4 и 5 на овој правилник 
како и заверена листа на работите што ги извршил 
во текот на практичната работа. 

Листата на работите од ставот 2 на овој член е 
составен дел на програмата за полагање на струч-
ниот испит. 
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Член 15 
Испитната комисија на првата седница по при-

емот на пријавата одлучува дали кандидатот може 
да полага стручен испит и го известува за тоа нај -
доцна на 30 дена по приемот на пријавата. 

Ако комисијата одлучи да може кандидатот да 
полага испит, му доставува покана за испит, во КОЈ а 
се определува и денот и местото на полагањето на 
испитот, со тоа што денот на полагањето на испитот 
да не може да биде определен во рок пократок од 
15 дена од денот на приемот на поканата за испит, 
освен ако кандидатот сака да го полага испитот пред 
тој рок, 

Ако испитната комисија најде дека кандидатот 
не ги исполнува условите за полагање на стручниот 
испит, го известува за тоа со писмено решение. 

Против решението на испитната комисија кан-
дидатот има право на приговор до старешината на 
сојузниот орган на управата во рок од 8 дена од де-
нот на приемот на решението, преку испитната ко-
мисија 

Член 16 
Стручниот испит започнува со полагање на пра-

ктичниот дел на испитот. Испитната комисија го о-
пределува местото на полагањето на практичниот 
дел на испитот. 

Практичниот дел на испитот кандидатот го по-
лага според утврдената програма, под надзор на ис-
питната комисија. 

По завршеното полагање на практичниот дел на 
испитот, испитната комисија го оценува успехот на 
кандидатот од тој дел на испитот. 

Кандидатот што не ќе го положи практичниот 
дел на стручниот испит се смета дека стручниот ис-
пит не го положил и се одбива од натамошното пола-
гање на стручниот испит. 

Член 17 
По положениот практичен дел, кандидатот пола-

га теориски дел на стручниот испит. 
Теорискиот дел на стручниот испит започнува 

со писмено полагање. 
Непосредно пред почетокот на полагањето на 

теорискиот писмен испит, испитната комисија го от-
вора пликот со темите, им ги соопштува на канди-
датите темите на задачите и им дава потребни упат-
ства за нивната изработка. 

Кандидатот ја работи писмената задача под над-
зор на испитната комисија. 

Член 18 
По завршеното полагање на теорискиот писмен 

испит, кандидатот полага теориски устен испит. Ус-
ниот испит кандидатот го полага од одделни пред-
мети наведени во членот 8 од овој правилник. 

Член 19 
Успехот покажан при полагањето на стручниот 

испит го оценува испитната комисија со учествување 
на испитувачите 

Успехот се оценува со оценката „положил" или 
„ н е П О Ј К ) Ж И Л " . 

Кандидатот што од теорискиот испит е оценет 
со оценката ,,не положил", или ако не положил три 
или повеќе предмети се смета дека овој испит не го 
положил, 

Кандидатот што на теорискиот испит не поло-
жил еден или два предмета, може да полага попра-
вен испит од тие предмети во рокот што ќе го оп-
редели испитната комисија, а кој не може да биде 
пократок од еден мецео ниту подолг од шест месеци 
од дене,т на соопштувањето на оценките од предме-
тите што не ги положил. 

Кандидатот што не положил стручен испит, мо-
же повторно да го полага стручниот испит по ис-
текот на рокот од шест месеци. Ако го положил 
практичниот дел на стручниот испит, а не го поло-
жил и теорискиот дол на испитот, тој го повторува ис-
питот само од теорискиот дел. 

Член 20 
На кандидатот што го положил стручниот испит 

му се издава уверение за положениот испит. 
Уверението за положениот стручен испит го из-

дава сојузниот орган на управата, а го потпишува 
претседателот на испитната комисија. 

III Дозвола за работа 

Член 21 
Лице што ги исполнува условите од чл. 4 и 5 на 

ОВОЈ правилник може самостојно да ги врши само 
оние работи на воздухопловен механичар за кои 
добило дозвола за работа. 

Дозволите за работа на воздухопловен механи-
чар од И категорија и воздухопловен механичар од 
I категорија на определени специјалности ги издава 
сојузниот орган на управата според образецот што 
е пропишан во членот 23 од овој правилник. 

Дозволата за работа се издава со рок на важе-
ње од 2 години. 

Член 22 
Врз основа на дозволата за работа државниот ор-

ган односно работната или друга организација ка ј 
која е запослен работникот, по соодветната обука, 
мора да му издаде на лицето што добило дозвола 
за работа од членот 21 на овој правилник специјал-
но овластување за работа на определен тип возду-
хоплов, што сојузниот орган на управата го внесува 
во дозволата за работа 

Специјалното овластување од ставот 1 на овој 
член е овластување што на работникот му дава пра-
во, во рамките на дозволата за работа издадена од 
сојузниот орган на управата, да врши само работи 
од определени специјалности на определен тип воз-
духоплов. 

Член 23 
Образецот на дозволата за работа содржи: др-

жавен грб, назив на органот на управата што Ја из-
дава дозволата, назив на дозволата, регистарски број, 
име и презиме и адреса и државјанство на носите-
лот на дозволата, место за фотографија и потпис на 
носителот на дозволата, датум на издавањето на до-
зволата и потпис на овластеното лице што ја издало 
дозволата. 

На образецот на дозволата постои место за запи-
шување продолжувањето на важењето на дозволата, 
место за запишување на специјалните овластувања 
ако носителот на дозволата има такви овластувања 
и место за запишување евентуални забелешки или 
ограничувања. 

Образецот на дозволата се печати во формат 
15x19 cm, со преклоп, на еден од јазиците на народи-
те на Југославија и на еден од званичните странски 
јазици што се употребуваат во Меѓународната орга-
низација за цивилно воздухопловство (ICAO). 

Член 24 
Дозвола за работа на воздухопловно-техничкиот 

персонал за вршење на работите утврдени со овој 
правилник ќе со одземе од имателот на дозволата и 
пред истекот на рокот на важењето ако се утврди 
дека работите за кои е овластен тој не ги врши 
според важечките технички нормативи, та таквата 
негова работа да може да ја доведе во прашање без-
бедноста на воздушната пловидба. 

Дозволата ја одзема сојузниот орган на упра-
вата. 

Член 25 
Работникот на кој му е издадена дозвола за ра-

бота е овластен самостојно да врши, и тоа: 
1) воздухопловен механичар од II категорија: те-

ну што одржување, помали поправки, замена на од-
делни делови, прегледи и склопување и проверувања 
на функционирЈњето на сите делови и склопови. Во-
здухопловен механичар од оваа категорија може да 
врши и работи според електроинструменталната 
гранка само во смисла на замена на делови без при-
родување на склоповите, со тоа што проверувањето 
да не бара употреба на пробни уреди. 
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Воздухопловен механичар од II категорија овие 
'работи ги врши само на воздухоплови до 2.500 kg 
максимална тежина при полетување; 

2) воздухопловен механичар од I категорија — 
за структура и систем, покрај работите на воздухо-
пловен механичар од II категорија, врши и: перио-
дични прегледи модификации, ревизии, големи по-
правки на структура, на хидраулични и воздушни 
системи, на инсталации за гориво, на системи за од-
мрзнување и гаснење пожар и на компоненти за во-
здухоплови чија максимална тежина при полетува-
ње преминува 2.500 kg. освен деловите и склоповите 
за кои се овластени воздухопловни механичари од I 
категорија на други специјалности; 

3) воздухопловен механичар од I категорија -
моторист, покрај работите на воздухопловен меха-
ничар од II категорија, врши и. периодични прег-
леди, модификации, ревизии и поправки на погон-
ска група — мотори и елиси за воздухоплови чија 
максимална тежина при полетување преминува 
2.500 kg, освен деловите и склоповите за кои се ов-
ластени воздухопловни механичари од I категорија 
на други специјалности; 

4) воздухопловен механичар од I категорија — 
електричар, покрај работите на воздухопловен ме-
ханичар од II категорија, врши и: прегледи, реви-
зии, модификации, склопување и расклопување, 
проверување функционирањето на електросистемот 
и на сите уреди врзани за неговата работа за воз-
духоплови чија максимална тежина при полетува-
ње преминува 2.500 kg, освен деловите и склопови-
те за кои се овластени воздухопловни механичари 
од I категорија на други специјалности; 

5) воздухопловен механичар од I категорија —1 

електроничар, покрај работите на воздухопловен 
механичар од II категорија, врши и: прегледи, ре-
визии, модификации, склопувања и расклопувања и 
проверување на функционирањето на електронските 
уреди на воздухоплови, за воздухоплови чија мак-
симална тежина при полетување преминува 2.500 
kg, освен деловите и склоповите за кои се овластени 
воздухопловни механички од I категорија на други 
специјалности; 

6) воздухопловен механичар од I категорија — 
инструментар, покрај работите на воздухопловен ме-
ханичар од II категорија, врши и: работи на прег-
лед, поправка, модификација на воздухопловни ин-
струменти и опрема вградена во воздухоплови, за 
воздухоплови чија максимална тежина при полету-
вање преминува 2.500 kg, освен деловите и склопо-
вите за кои се овластени воздухопловни механичари 
од I категорија на други специјалности. 

Член 26 
Дозволата за работа по истекот на рокот на 

важењето, може да се продолжи или обнови. 
Продолжувањето на рокот на важењето на доз-

волата за работа го врши сојузниот орган на управа-
та, ако имателот на дозволата во рок од три ме-
сеци од денот на истекот на рокот на важењето на 
таа дозвола, поднесе барање за нејзино продолжу-
вање и доказ дека за последните шест месеци ус-
пешно ги вршел работите во рамките на дозволата 
што ја има. 

По исклучок, рокот за поднесување на барање за 
продолжување на важењето на дозволата за рабо-
та. може да се продолжи до 6 месеци од денот на 
истекот на нејзиното важење, ако причините за про-
должување на рокот се оправдани, што го утврдува 
сојузниот орган на управата. 

Доказот од ставот 2 на овој член го издава др-
жавниот орган односно работната или друга органи-
зацита кај кота е запослен имателот на дозволата за 
работа. 

Член 27 
Ако работникот на работите на воздухопловен 

Механичар од II или I категорија во пропишаниот 
рок не го продолжил важењето на дозволата Ѕа ра-

бота, дозволата може да се обнови ако тоа лице 
повторно го положи стручниот испит за тие работи 
според програмата и постапката што се пропишани 
со овој правилник. 

Член 28 
Работникот што ќе ги исполни условите пропи-

шани со овој правилник може да добие здружена 
дозвола за работа на работи од повеќе специјалнос-
ти, ако за секоја од тие специјалности положил 
стручен испит. 

IV. Преодна и завршна одредба 
Член 29 

Воздухопловно-техничкиот персонал што на де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник се 
затекнал на работите на воздухопловен механичар 
од II категорија и воздухопловен механичар од I 
категорија, а ги исполнува условите пропишани со 
овој правилник, е должен во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник 
да положи стручен испит и да прибави дозвола за 
работа. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 2498/66 

26 март 1967 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 

317. 

Врз основа на членот 17 став 1 од Законот за 
поморската пилотажа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА ПЛОВИДБЕНИОТ 
СТАЖ, ИСПИТНАТА ПРОГРАМА И ЗА НАЧИНОТ 
НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПИ-

ЛОТ НА КРАЈБРЕЖНА ПИЛОТАЖА 

I. Општи одредби 
Член 1 

Со овој правшшик се пропишува стручната 
спрема, пловидбениот стаж, испитната програма и 
начинот на полагање на стручниот испит за пилоти 
што вршат крајбрежна нилотажа. 

Член 2 
Крајбрежна пилотажа можат да вршат лица 

што во поглед на стручната спрема и пловвдбениот 
стаж ги исполнуваат условите пропишани со овој 
правилник и што ќе положат стручен испит за 
пилот на крајбрежна шглотажа. 

И. Стручна спрема и стручни испити 
Член 3 

Крајбрежна пилотажа може да врши лице што 
има: 

1) звање поручник на трговска морнарица и во 
тоа звање најмалку три години пловидбен стаж во 
вршењето на работите на офицер на палуба во 
крајбрежна или долга пловидба односно заповед-
ник на бродови за крајбрежна пловидба и што има 
положен стручен исп-ит за пилот на крајбрежна 
пилотажа; 

2) звање капетан на долга пловидба, најмалку 
една година пловидбен стаж во тоа звање и по-
ложен стручен испит за пилот на крајбрежна пи-
лотажа. 

-Член 4 
Стручниот испит за пилот на крајбрежна пи-

лотажа се состои од устен и практичен дел. 
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Градивото за програмата на усниот дел на 
стручниот испит ги опфаќа следните предмети: 

1) крајбрежна пловидба и маневри со брод; 
2) ред во луките; 
3) поморска пилотажа; 
4) лучки узанси. 
Во рамките на предметите од кои се полага 

усниот дел на стручниот испит канд-идатот мора да 
ги познава: 

1) расчленетоста на брегот, островите, увалите, 
минувалиштата, каналите, луките и сидриштата во 
Јадранското Море; навигационите прилики во од-
делни подрачја на јадранскиот брег, зависно од 
годишното време и големината на бродот; начините 
за одбегнување судири на море; поморското освет-
ление и балисажните ознаки во однос на лонги-
тудиналните пруги и поважните пристапи кон лу-
ките; оптичката сигнализација; крајбрежната пло-
видба во луките и пределите каде што е задол-
жителна пилотажа; прописите за пловидбата низ 
главните канали; поморската радио-служба; озна-
ките на главните пловни патишта; теоријата за 
маневрирање со брод; маневрирање со брод во глав-
ните луки под посебни атмосферски прилики и дру-
ги неповолни околности во одделни годишни вре-
миња; 

2) Уредбата за редот во луките („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 7/50, 57/54 и 32/58), како и другите 
прописи што го регулираат редот во луките; 

3) Законот за поморската пилотажа („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65); 

4) лучките узанси и царинските прописи. 
Практичниот дел на стручниот испит опфаќа: 

маневрирање со брод, воведување и пристанување 
на поголем брод под посебни атмосферски прили-ки 
к други неповолни околности и пилотирање со брод 
помеѓу дае луки на оддалечензост од најмалку 35 
наутички милји. 

Член 5 
Поморец во звање поручник на трговска морна-

рица полага, покрај предметите од членот 4 став 2 
на овој правилник, уште и испит по англиски јазик. 

Испитот по англиски јазик опфаќа основи на 
англискиот јазик, конверзација и познавање на 
англиски јазик на поморската терминологија во 
врска со маневрирање со брод. 

Член 6 
Стручниот испит се полага пред испитна ко-

мисија што ја образува лучката капетанија, ако со 
републички прописи не е определено поинаку. 

Испитната комисија се состои од претседател и 
два члена. 

Со решението за образување на испитната ко-
мисија се определуваат и тројца замен.ици и запис-
ничар на комисијата. 

За член на испитната комисија не може да биде 
именувано лице што има пониска стручна спрема 
од кандидатот што го полага стручниот испит. 

Член 7 
Кандидатот прво го полага усниот дел на струч-

ниот испит. 
Кандидатот што не ќе положи еден или два 

предмета од усниот дел на стручниот "Испит, може 
да полага поправен испит во рок кој не може да 
биде пократок од 30 дена. 

По положениот устен дел на стручниот испит 
кандидатот го полага практичниот дел на стручниот 
испит. 

Кандидатот што не ќе задоволи на стручниот 
испит може да го повтори стручниот испит. Времето 
помеѓу едното и другото полагање не може да биде 
пократко од три месеци. 

Испитните рокови ги определува испитната ко-
мисија. 

Член 8 
Оценката на успехот за стручниот испит е: „по-

ложил41 или „не положил". 

III. Преодни и заврша одредба 

Член 9 
По исклучок од членот 3 на овој правилник, 

поморец што стекнал звање капетан на крајбрежна 
пловидба според Правилникот за здобивањето и 
признавањето на звањата на членовите на поса-
дата на трговската морнарица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 42/58, 52/60 и 41/61), а кој во тоа звање 
има најмалку три години пловидбен стаж во врше-
ње работи на офицер на палуба во крајбрежната 
пловидба или заповедник на бродови на крајбрежна 
пловидба, може за вршење на работите на пилот на 
крајбрежна пилотажа да полага стручен испит спо-
ред чл. 4 и 5 на овој правилник. 

Член 10 
На лице што положило стручен испит за по-

морски пилот според Правилникот за стручната 
спрема на извршните службеници во поморско-у-
правната служба и во управната служба за вна-
трешна пловидба („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
5/55) и според Испитната програма на предметите 
на одделниот дел на стручниот испит на извршните 
службеници во поморско-управиата служба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 13/55), му се признава тој 
испит како положен стручен испит за пилот на 
крајбрежна пилотал^а според овој правилник. 

Член И 
Овој гареви л ник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 167/67 
20 април 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричкк, с р. 

318. 

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за 
семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65) и чле-
нот 59 од Основниот закон за заштита на растени-
јата од болести и штетници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/65), сојузниот секретар за земјодел-
ство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРО-
ЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО НА ШУМСКО СЕМЕ 
И ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ШУМ-
СКИТЕ СОСТОЈКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШУМ-

СКО СЕМЕ 

Член 1 
Стручна контрола над производството на шум-

ско семе, во смисла на членот 13 од Основниот закон 
за семето и здравствен преглед на шумски состојки 
за производство на шумско семе, во смисла на чле-
нот 9 став 3 од Основниот закон за заштита на 
растенијата од болести и штетници (во понатамош-
ниот текст: стручна и здравствена контрола), се вр-
ши со задолжителен преглед на признаени семенски 
состојки елитни стебла, плус — стебла и семенски 
плантажи (во понатамошниот текст: семенски об-
јекти). заради примена на мерките за зачувување и 
подобрување на економските, техничките, биолошки-
те и генетските својства на семенски материјал за 
шумско производство. 

Член 2 
Со стручна и здравствена контрола се утврду-

ваат: 
1) потеклото на семето и чистотата на видот и 

автентичноста на селекцијата; 
2) општата состојба и развојот на семенските 

објекти; 
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3) правилноста на бербата и количината на то-
браното семе во семенските објекти; 

4) здравствената состојба на семенските објекти. 

Член 3 
Потеклото на семето, чистотата на видот и ав-

тентичноста на селекцијата се утврдуваат од доку-
ментацијата на производителот на семето за при-
знавање на семенскиот објект и за запишувањето 
во регистарот на производителите на семе, како и 
врз основа на проверување на семенскиот објект. 

Член 4 
Општата состојба на семенските објекти се ут-

врдува врз основа на квалитетот на стеблата и нив-
ната оштетеност од извади, ветролом, снеголом, мраз. 
пожар и напад од растителни болести и штетници. 

Со контрола на развојот на семенскиот објект 
се проверува примената на мерките за нега и селек-
ција на стеблата на семенскиот објект (генетска 
мелиорација), заради обезбедување почест, пообемен 
и поквалитетен принос на семе и подобрување на 
просечниот квалитет на стеблата. Со оваа контрола 
се проверува примената особено на следните мерки: 

1) отстранување на семенски стебла што во 
текот на две или повеќе родни години не дале 
семе, или чиј род и квалитет на семето се под про-
сечниот род односно квалитет во семенскиот објект; 

2) отстранување на стебла: суви, болни, дефект-
ни, чаталести, усучени и оние чија круна е подолга 
од 2/5 височина на стеблото; со грановити и непот-
полни (еднострани, павкалести, двострани, три-
страни) круни; што заостануваат во височинскиот 
и дебелинскиот прираст; што се слабо отпорни 
спрема мраз, растителни болести и штетници; што 
со својата положба во семенската состојка го по-
пречуваат или наскоро ќе го попречуваат развојот 
на стеблата што произведуваат семе; 

3) регулирање на односите помеѓу видовите 
дрвја во мешовити семенски состојки; 

4) регулирање на односите помеѓу главниот, 
помошниот и приземниот кат на семенски објект, 
како и на положбата на секое семенско стебло, за-
ради обезбедување оптимално осветление, аераци-
ја, влажност на воздухот, засенетост и др.; 

5) чистење на семенски состојки во случај на 
извали, ветролом, снеголом, пожар или каламитет-
ни напади на растителни болести или штетници. 

Член 5 
Со контрола на бербата и количината на со-

браното семе се утврдува дали е семето собрано 
само во признаен семенски објект, во која количи-
на и дали е мешано со семе од други семенски об--
јекти или стебла вон семенскиот објект. 

Член 6 
Со здравствениот преглед се утврдува здрав-

ствената состојба на семенските објекти во поглед 
на присуството на растителни болести и штетници, 
а особено во поглед на примената на превентивни 
и репресивни мерки заради спречување односно 
сузбивање на растителните болести и штетници. 

Член 7 
Стручна и здравствена контрола се врши во 

годината во која ќе се врши берба и собирање на 
семето. Задолжителни се најмалку една стручна 
контрола пред бербата односно собирањето на се-
мето и. еден здравствен преглед во текот на веге-
тацијата. 

Задолжителната контрола односно задолжител-
ниот преглед се врши во присуство на производи-
телот на семето. 

Член 8 
По секоја завршена задолжителна контрола 

односно задолжителен преглед се составува запис-
ник, кој го потпишуваат претставникот на струч-
ната служба што го вршела прегледот и произво-
дителот на семето. 

Во записникот се внесуваат: називот и седиш-
тето на стручната служба и името на нејзиниот 
претставник што го извршил прегледот; називот 
(име), седиштето и регистарскиот број на произво-
дителот на семето; ознака на прегледаниот семен-
ски објект; датум на извршувањето на прегледот; 
наодот во поглед на фактите од членот 7 на овој 
правилник; забелешки и препораки за производи-
телот. 

Записникот се составува во два примерка, од 
кои еден му се предава на производителот на се-
мето, а другиот го задржува стручната служба. 

Производителот на семето е должен да му ги 
стави на увид на претставникот на стручната слу-
жба ,при секој задолжителен преглед записниците 
за поранешните прегледи 

Член 9 
Уверение за потеклото на шумско семе издава 

овластената стручна служба ако со стручна и здрав-
ствена контрола утврдила дека се исполнети усло-
вите во поглед на семенскиот објект и семето про-
пишани со овој правилник. 

Уверението за потеклото на шумско семе се 
издава на образецот бр. 2 пропишан со југословен-
скиот стандард JUS D.Z1.101 - за семе на иглолис-
ници, а на образецот бр. 2 пропишан со југословен-
скиот стандард JUS D.Z1.131 — за семе на широко-
лисници, со тоа што тие уверенија носат назив 
Уверение за потеклото на шумско семе. 

Член 10 
Уверение за потеклото на шумско семе нема да 

се издаде: 
1) ако не е извршена задолжителна стручна 

контрола односно задолжителен здравствен пре-
глед; 

2) ако семето не произлегува од признаен се-
менски објект; 

3) ако е семето измешано со семе од друг се-
менски објект или стебло вон признаениот семенски 
објект; 

4) ако производителот на шумското семе не е 
запишан во регистарот на производителите на семе; 

5) ако е утврдено дека семенскиот објект ги 
загубил својствата на признаен семенски објект по-
ради неспроведување или неуредно (неправилно 
или ненавремено) спроведување на мерките за не-
га, селекција и заштита; 

6) ако се утврди присуство на некоја од каран-
тинските или економски штетните растителни бо-
лести или штетници, и тоа: меуреста 'рѓа на пето-
игличестите бороби (Cronartium ribicola Fischer), 
саѓавица на четините дуглазии (Phaeocryptopus 
gaumannr (Rodhe/ Petr.), црвенило по четините 
дуглазии (Rhabdocline pseudotsugae Syd.), рак по 
костеновата кора (Endothia parasitica Murr) или ма-
стилена болест по костенот (Phytophtora cambivora 
(Petri/ Buiss.). 

Член И 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на шумското семе произведено до денот на влегу-
вањето во сила на овој правилник. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

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

Бр. 08-475 
26 април 1967 година 

Белград 

Заменик сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство, 

/ Душан Илиеви^, с. р. 
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Врз основа на членот 12 став 3 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66 и 5/67), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ ОД 

ПРИМЕНАТА НА ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА 
СТОПА 

1. Од примената на единствена царинска стопа 
според членот 12 став 1 на Законот за Царинската та-
рифа се изземаат: 

1) лекови: 
2) патнички автомобили и други делови; 
3) трактори до 20 КЅ, земјоделски машини, апа-

рати, справи и алат и нивни делови, кога за сво-
ите потреби ги увезуваат, внесуват или примаат во 
пратки од странство југословенски и странски др-
жавјани со живеалиште во Југославија. 

2. Со денот на влегувањето , во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за изземање 
одделни видови стоки од примената на единствена 
царинска стопа („Службен лист на СФРЈ" бр. 6/67). 

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

Бр. 3-4-4410/1 
26 април 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р, 

4) Cidial ulje Е-3 

5) Cuprablau — Z 

6) DDVP Emulsion 
50% 

7) Delan 

8) Dimeton 

9) Dithane M-43 

320. 

Врз основа на членот 40 став 7 од Основниот 
закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство и шумарство об-
јавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА-
ТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТА-
ЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОС-

ЛАВИЈА 

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство издаде до 10 април 1967 година дозволи за 
пуштање во промет на следните средства за заш-
тита на растенијата: 
1) Acricid 25 произведува Farbwerke Ное-

chst А G. Frankfurt /M. Зас-
тапник „Југохемија", Инос-
трана заступништва — Беог-
рад. Број на привремената 
дозвола 03-1324/2 од 8 април 
1967 година; 

2) Afalon произведува Farbwerke Ное-
chst А. G. Frankfurt/M. — 

ч Hoechst Застапник „Југохе-
мија", Инострана заступниш-
тва Београд. Број на дозво-

- лата 03-831/6-66 од 6 март 
1967 година. Привремената 
дозвола за средството Afalon, 
бр. 321.4-205/65 од 31 јануари 
1966 година, престанува да 
важи; 

3) Basudin 5 granulat произведува Ј. R. Geigy -
Basel. Застапник „Commerce", 
Zastopstvo inozemskih tvrdk 
— Љубљана. Број на дозво-
лата 03-2548/3 од 14 јули 
1966 година; 

10) Е - 605 - Foli-
dol-Oelspritzmittel 

11) Gesagard 

12) Gramoxone 

13) Heptachlor E-25e/i 

14) Heptahlor E-20 

произведува Кемијски ком-
бинат ,,Chromos-Katran-Kut-
rilin" - Загреб. Број на до-
зволата 03-4512/2-66 од 3 март 
1Ѕ67 година; 
произведува „Cinkarna" Ме-
talursko kemicna industrija — 
Цеље. Број на дозволата 03-
-4581/2 од 24 февруари 1967 
година; 
произведува Farbenfabriken 
Bayer А. G. Leverkusen. Зас-
тапник „Fabeg", Деловнииа 
„Bayer-Pharma" — Загреб. 
Број на дозволата 03-917/1 
од 6 март 1967 година; 
произведува „Pinus", Tovar-
na kemidnih izdelkov — Раче 
при Марибор. Број на реше-
нието за дополнение на доз-
волата 03-4505/2-66 од 3 март 
1967 година; 

произведува „Галеника", Фар-
мацеутско-хемијска индус-
трија, Београд-Земун: Број на 
дозволата 03-4507/3 од 1 март 
1967 година; 
произведува Rohm 8с Haas 
Company — Philadelphia. За-
стапник „Commerce", Zastops-
tvo inozemskih tvrdk — Љу-
бљана. Број на дозволата 03-
-838/6-66 од 6 март 1967 го-
дина. Привремената дозвола 
за средството Dithane М-45. 
бр. 321.4-58/65 од 31 јануари 
1966 година, престанува да 
важи; 
произведува Farbenfabriken 
Bayer А. G. Leverkusen. Зас-
тапник ,.Fabeg", Деловница 
„Bayer-Pharma" - Загреб. 
Број на дозволата 03-4513/2-
-66 од 6 март 1967 година; 
произведува Ј. R. Geigy-Baset, 
Застапник „Commerce", Zas-
topstvo inozemskih tvrdk -
Љубљана. Број на решението 
за дополнение на дозволата 
03-149/4 од 3 март 1967 годи-
на; 
произведува Plant Protection 
Ltd. — Лондон. Застапник 
„Interexport", Предузеће за 
међународну трговину - - Бе-
оград. Број на дозволата 03-
-703/5-66 од 7 март 1967 го-
дина. Привремената дозвола 
за средството Gramoxone, бр. 
321.4-360/64 од 31 јануари 
1966 година, престанува да 
важи; 
произведува Velsicol Interim-
рех Corporation СА — Chicha-
go. Застапник „Interimpex" -
Скопје. Број на дозволата 
03-916/1 од 6 март 1967 годи-
на. Привремената дозвола за 
средството Heptachlor Е-25%. 
бр. 321.4-365/65 од 7 февруа-
ри 1966 година, престанува да 
важи; 
произведува „Ohis", Органско 
хемиска индустрија „Наум 
Наумовски-Борче", Скопје. 
Број на дозволата 03-4582/2-
-66 од 3 март 1967 година; 
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15) Heptahlor G-5 

16) Heptalin Е-20% 

17) Hora-Fitoran Griin 

18) Inakor 

19) Kontaktbeize 
Germisan 
KF. Universal-
Feuchtbeize 

20) Lindan S-25% 

21) Maisan EB-50 

22) Maltox S-25 

23) Nogos 50 EC 

24) Nuvan 50 EC 

25) Pantakan M-10 

26) Patoran 50 WP 

произведува „Зорка" Х е м и -
ска индус! рита - Шабац. 
Број на дозволата 03-4525/2-
-66 од 3 март 1Ѕ87 година; 
приизведува „Ohis" Органско 
хемиска индустрија ,,Наум 
Наумовски-Еорче", Скопје. 
Booi на дозволата 03-4583/3-
-66 од 3 март 1867 година; 
произведува Fahlberg List G. 
m. b. H. Ciiemische Fabrik -
Wolfenbuttel. Застапник „Co-
mmerce", Zastopstvo inozems-
kih tvrdk - Љубљана. Број 
на дозволата 03-918/1 од 6 
март 1967 година; 
произведува „Радоња" Ке-
митска индустрија - Сисак. 
Брот на дозволата 03-4553/3-
-Ѕ6 од 3 март 1967 година; 

произведува Fahlberg List G. 
m. b. H. - Chemische Fabrik 
— Wolfenbuttel. Застапник 
„Commerce", Zastopstvo ino-
zemskih tvrdk — Љубљана. 
Bpoi на привремената дозво-
ла 03-842/3 од 3 април 1967 
година; 

произведува ,'Ohis" Органско 
хеми јека индустрија „Наум 
Наумовски-Борче", Скопте. 
Број на дозволата 03-4584/2-
-66 од 3 март 1967 година; 

произведува Кемијски комби-
нат „Chromos-Katran-Kutri-
lin" - Загреб. Број на дозво-
лата 03-864/1 од 3 март 1967 
година; 

произведува „Зорка" Х е м и -
ска индустрија Шабан. Број 
на дозволата 03-4643/3-66 од 
3 март 1967 година; 

произведува Ciba А. G. — Ba-
sel. Застапник „Intertrade", 
Podjetje za mednarodno trgo-
vino — Љубљана. Број на до-
зволата 03-4509/2-66 од 7 март 
1967 година. Привремената до 
звола за средството Nogos 
50 EC, бр. 321.4-331/65 од 26 
ноември 1966 година преста-
нува да важи; 

произведува Ciba А. G. — Ba-
sel. Застапник „Intertrade", 
Podjetje za mednarodno trgo-
vino - Љубљана. БРОЈ на 
привремената дозвола 03-4131 
/2 од 26 ноември 1966 година; 

произведува Кемијски комби-
нат ,,Chromos-Katran-Kutri-
lin" - Загреб. Број на доз-
волата 03-4511/3-66 од 3 март 
1967 година; 

произведува Ciba А. G. - Ba-
sel. Застапник „Intertrade", 
Podjetje za mednarodno trgo-
vino — Љубљана. Б Р О Ј на до-
зволата 03-1271/3-66 од 7 март 
1967 година. Привремената до 
звола за средството Patoran 
50 WP, бр. 321.4-361/65 од 26 
ноември 1966 година, преста-
нува да важи; 

28) Реѕео 18-15 

29) Pyramin 

27) Repein G-5 произведува „Зорка" Хемиј-
(granu)e) ска индустрии Шчбац. Број 

на дозволата 321.1-141/64 од 
1 туни 1966 година; 
произведува Ј. R. Geigy А. G. 
— Basel. Застапник „Com-
merce", Zastopstvo inozemskih 
tvrdk — Љубљана. Број на 
дозволата 03-4552/2-66 од 7 
март 1967 година; 
произведува Badische Anilin 
Soda Fabrik A. G. - Ludvig-
shafen/R. Застапник „Југохе-
MNJA", Инострана заступниш-
тва - Београд. Број на прив-
ремената дозвола 03-1123/2 од 
8 април 1967 година; 
произведува „Радоња" Кемиј-
ска индустрија - Сисак. Број 
на дозволата 321.4-244/65 од 3 
февруари 1967 година; 
произведува „Радоња" Ке-
миЈСка индустрија Сисак. 
Број на дозволата 4420/3-68 
од 3 март 1967 година. 
произведува Plant Protection 
Ltd. — Лондон. Застапник 
„Interexport", Предузеће за 
међународну трговину — Бео-
град. Број на дозволата 03-
4744/2 од 7 март 1967 година. 
Поивремената дозвола за 
средството Reglone бр. 321.4-
-362/64 од 31 јануари 1966 го-
дина, престанува да важи; 

33) Rospin 25 Emulsion произведува Ј. R. Geigy -
Basel. Застапник „Commerce". 
Zastopstvo inozemskih tvrdk 
— Љубљана. Број на привре-
мената дозвола 03-1072/5 од 9 
јануари 1967 година; 

30) Radazin 

31) Radosan 1,2 

32) Reglone 

34) Tenoran 

35) Thiocron 30 

36) Tiletoks 

37) Vitam 

произведува Ciba A. G. — Ba-
sel. Застапник „Intertrade", 
Podjet je za mednarodno trgro-
vino — Љубљана. Број на 
привремената дозвола 321.4-
-332/65 од 26 ноември 1966 
година; 
произведува Ciba А. G. — Ba-
sel. Застапник „Intertrade", 
Podjet je za mednarodno trgo-
vino — Љубљана. Број на до-
зволата 03-1269/3-66 од 7 март 
1Ѕ67 година. Привремената до-
звола за средството Thiocron 
30, бр. 321.4-363/65 од 26 ное-
мври 1966 година, престанува 
да важи; 
произведува „Радоња" Кемиј-
ска индустрија — Сисак. 
Број на дозволата 03-665/2 од 
3 март 1967 година; 
произведува Sariaf - Faenza 
и Milano. Застапник ,,Omni-
komerc", Инострана заступ-
ништва — Београд. Број на 
привремената дозвола 03-682/ 
/6 од 21 март 1967 година. 

Бр. 03-1499/1 
14 април 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Душан Илиеви^, с. р. 
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321. 

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 РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

КЕРАМИДИ И ЅИДНИ ТУЛИ 

1. Решението за југословенските стандарди за 
ќерамиди и ѕидни тули („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 6/57) престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 август 1967 
година. 

Бр. 18-2888/1 
26 април 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

322. 

Брз 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 донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ГОЛЕМОХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1 Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Водено стакло, натриумово, цвр-
сто - - - - - - - - - JUS Н.В1.200 

Водено стакло, натриумово, течно JUS Н.В 1.201 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение објавени се во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1968 година. 

Бр. 25-2890/1 
26 април 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

323. 
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 ОБ-
ЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ) 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1) Чисти хемикалии: Натриум -
хлорид - - - - - - - - JUS H.G2.081 

2) Алуминиумсулфат, кристален JUS H.G2.090 
3) Калиумперманганат — — — JUS H.G2 092 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение објавени се во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 под 
1 и 2 на ова решение се задолжителни и влегуваат 
во сила на 1 јануари 1968 година 

4. Југословенскиот стандард од точката 1 no i 3 
на ова решение се применува од 1 јануари 1963 
година. 

Бр. 22-2891/1 
26 април 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

324. 
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), дир^с::-
торот на Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Катна височина на станбени згра-
ди - - - - - - - - - JUS U.A9.004 

Влечени ќерамиди од глина — JUS B.D1.009 
Пресувани ќерамиди од глина — JUS B.D1.010 
Полни тули од глина - - - JUS B.D1.011 
Радиални тули од глина - — JUS B.D1.012 
Фасадни полни тули од глина — JUS B.D1.013 
Шупливи фасадни тули и бло-

кови од глина - - - - — - - JUS B.D1.014 
Шупливи тули блокови од 

глина - - - - - - - - - JUS B.D1.015 
Шупливи ѕидни блокови од глина JUS B.D1 020 
Шупливи плочи од глина за пре-

градни ѕидови - - — - — - JUS B.D1.022 
Порол^т-плочи од глина — — JUS B.D1.024 
Методи за испитување на ќерами-

ди од глина - - - - - - - JUS B.D8.010 
Методи за испитување на тули, 

блокови и плочи од глина — — — JUS B.D8.011 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 август 1967 година. 

4. Престанува да важи следниот југословенски 
стандард: 

Шупливи ѕидни блокови од глина. 
Модуларни блокови — — — — — JUS B.D1.020 
донесен со Решението за југословенските стандар-
ди за гоадежни материјали („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/65). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 август 1967 
година. 

Бр. 17-2889/1 
26 април 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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УСТАВЕН Г У Р Т Н А ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НЕСОГЛАСНОСТА СО ЗАКОНОТ НА 
ТАРИФНИОТ БРОЈ 5 ОД ТАРИФАТА ЗА ОДРЖУ-
ВАЊЕ ЈАВНА ЧИСТОТА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВ-

НА ЧИСТОТА „ЧИСТОТА" - ШИБЕНИК, БР. 
\ 702/65 ОД 16 СЕПТЕМВРИ 1965 ГОДИНА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Тарифата за одржу-
вање јавна чистота на Управата за јавна чистота 
„Чистоќа" - Шибеник, бр. 311/1-64 од 29 јуни 1934 
година, што е објавена во „Службени вјесник опќине 

' Дрниш, Книн и Шибеник", бр. 13/64, и на Тарифата 
за одржување јавна чистота на истата ,управа, бр. 
,702-65 од 16 септември 1965 година што е објавена 
во -,Службени вјесник опќине Дрниш, Каин и IIL:-
беѕшк". бр. 17/65 — врз основа на јавната расправа 
одржана на 18 март 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 

! 1. Се утврдува дека тарифниот број 5 од Та-
рифата за одржување јавна чистота на Управата 
за јавна чистота „Чистоќа" — Шибеник, бр. 702-65 
од 16 септември 1965 година („Службени вјесник 
опќике Дрниш, Книн и Шибеник". бр. 17/65) не бил 
во согласност со сојузниот закон. 

- На -барање на лицата чии права се повредени со 
Примената на тарифниот број 5 од наведената та-
рифа, судот и другите надлежни органи се должни, 
Согласно со оваа одлука, да ги изменат сите видови 
поединечни акти донесени по тој основ, а што на 
странките им се доставени по 18 март 1966 година. 

2. Се отфрла предлогот на Претпријатието за 
Превоз на патници и стоки „Аутотранспорт" — За-
дар. да се поништи или укине тарифниот број 5 од 
Тарифата за одржување јавна чистота на Управата 
за јавна чистота „Чистоќа" Шибеник, бр. 311/1-
-1964, од 29 јуни 1964 година („Службени вјесник 
опќине Дрниш, Книн и Шибеник". бр. 13/64). 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени вјесник опќине Дрниш, 
Клин и Шибеник". 

4. Причините поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе својата одлука се следните: 

Претпријатието за превоз на патници и стоки 
^Аутотранспорт" — Задар. поднесе предлог во по-
стапка пред Уставниот суд на Југославија да се 
оцени законитоста на тарифниот број 5 од Тари-
фата за одржување јавна чистота на Управата за 
јавна чистота „Чистоќа" — Шибеник, бр. 311/1-1964 
и на тарифниот број 5 од Тарифата за одржување 
јавна чистота на истата Управа, бр. 702-1965, на кои 
тарифи Собранието на општина Шибеник дало со-
гласност со свои решенија од 29 јуни 1964 и од 16 
септември 1965 година. Обете тие тарифи под та-
рифниот број 5 содржат одредби со кои е пропиша-
на обврска на работните организации, иматели на 
автобуси што не се регистрирани на територијата на 
општината Шибеник. на име „надоместок за инди-
ректни услуги" поради внесување нечистота во гра-
дот, да плаќаат определени парични износи. Пред-
лагачот сметаше дека за пропишување ваква обвр-
ска нема правен основ, зашто во овој случај не може 
да се зборува за вршење и користење определена ус-
луга и дека поради тоа наведените одредби се не-
законита. 

Собранието па општина Шибеник и Управата за 
јавна чистота „Чистоќа" — Шибенпк, како учесници 
во постапката истакнаа дека Тарифата од 1964 го-
дина во целина престанала да важи со донесуБ-ањето 
на Тарифата од 1965 год., а во поглед на тарифниот 
бро.1 5 од важечката тарифа го прифатија мислење-
то на предлагачот дека за пропишување ваков на-
доместок за индиректни услуги нема правен основ. 
Во врска со тоа, поднесоа докази дека работнички-
от совет на Управата донесол одлука од 6 декември 
1966 гоина со која го укина оспорениот тарифен 
6poj и дека Собранието на општина Шибеник, со 
својот заклучок од 25 јануари 1967 година, дало со-
гласност на таа одлука. Меѓутоа, предлагачот остана 
при својот предлог,, истакнувајќи го својот праЕен 
интерес постапката да продолжи и по неговите ба-
рања да се донесе одлука во смисла на членот 35 
став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија. 

По разгледувањето на фактичната и правната 
состојба во предметот на спорот, Уставниот суд најде 
дека во OBOI случај не е во прашање вршење односно 
користење определена комунална услуга и дека кому-
налната работна организација „Чистоќа" — Шибеник, 
не била овластена да пропише обврска за плаќање 
надоместок каков е установен во тарифниот број 5 
од важечката тарифа, без оглед на тоа што Со-
бранието на општина Шибеник дало своја соглас-
ност на оваа тарифа. Ова посебно поради тоа што 
таа обврска е воведена за работните организации 
чие седиште е на територијата на друга општина и 
чии возила не се регистрирани на т е р и т о р и ј а на 
општината Шибеник. Дека во конкретниот случај се 
работи за неосновано и неоправдано пропишување 
надоместок, поткрепува и фактот утврден на јав-
ната расправа дека Претпријатието „Аутотранспорг" 
— Зад ар. за паркирање на своите автобуси на стоја-
лиштето во Шибеник плаќа посебна такса, чпза цел 
е и надоместок на трошоците за одржување чисто-
та на тој простор. 

Со оглед на изложеното, Уставниот суд сметаше 
дека, и покрај тоа што во текот на постапката пред 
Уставниот суд оспорената одредба од тарифата е 
укината, има место врз основа на членот 35 став 2 
од Законот за Уставниот суд на Југославија да утвр-
ди дека оваа одредба на тарифата не била во сог-
ласност со сојузниот закон. 

Земајќи ги предвид сите околности на случајот, 
Уставниот суд оцени дека неговата одлука, во сми-
сла на членот 31 став 1 точка 4 од Законот за Ус-
тавниот суд на Југославија, треба да има дејство во 
поглед на важноста на сите видови поединечни ак-
ти донесени врз основа на оспорената одредба на 
тарифата за време од една година пред денот на 
донесувањето на одлуката. 9 

Што се однесува до барањето на предлагачот во 
поглед на тарифниот број 5 од тарифата на истата 
управа бр. 311/1-64, Уставниот суд најде дека, спо-
ред членот 67 став 1 на Законот за уставниот суд 
на Југославија, не постојат процесни претпоставки 
за одлучување по тоа барање, бидејќи е утврдено де-
ка во времето на поднесувањето на предлогот таа 
тарифа не била во сила. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 22 Mapt 
1967 година. 

У бр 439/66 
22 март 1967 година 

Белград 

Претседател 
fca Уставниот суд на Југославија^ 

ЈБлажо Јовановиќ, с. р4 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 19 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ ПРЕТ-
СТАВНИК НА СФРЈ ПРИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА - UNESCO 

ВО ПАРИЗ 

Се разрешува Љубица Станимировиќ од долж-
носта претставник на СФРЈ при Секретаријатот на 
Организацијата на обединетите нации за просвета, 
наука и култура — UNESCO во Париз. 

В. бр. 15 
27 април 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 37 став 1 од Законот за 
организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/66), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕК-
ТОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Се разрешува од должноста на генерален ди-
рекот на Заедницата на Југословенските железни-
ди Маријан Дермастија, на свое барање, со тоа што 
ќе ја врши должноста до назначување нов генерален 
директор на Заедницата на Југословенските же-
лезници. 

В. бр. 14 
27 април 1967 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

'' Основен закон за изградба на инвести-
ционите објекти (Пречистен текст) — — 569 
Уредба за вооружувањето и опремата на 
милицијата — — — — — — — — 580 
Уредба за деловната соработка со стран-
ски фирми во слободните царински зони 580 
Одлука за ослободување од плаќање ца-
рина на определена опрема што привре-
мено се внесува во слободна 'царинска 
зона - — — — — — — — 581 

Страна 
310. Одлука за утврдување на програмата за 

користење па средствата за изградба на 
складишен простор за сместување и чу-
вање на стоковните резерви на федера-
цијата во индустриски производи — — 582 

311. Одлука за утврдување на програмата за 
користење на средствата за изградба на 
складишни простори за сместување и чу-
вање на стоковните резерви на федера-
цијата во прехранбени производи — — 582 

312. Одлука за дополнение на Одлуката за 
продажба на стоки за девизи во Југосла-
вија и за начинот на располагањето со 
тие девизи — — — — — — — — 582 

^ 1 3 . Правилник за регистрација на моторни 
Ј и приклучни возила — — — — 583 

314. Правилник за начинот на пресметување 
и уплатување на износот од малопродав-
ната цена на бензинот и плинското масло 
наменет за одржување и реконструкција 
на патишта — — — — — — — — 593 

315. Правилник за определување на личните 
примања на земјоделец-кооперант што се 
сметаат како негов личен доход кој слу-
жи како основица за плаќање на придо-
несот и врз основа на кој ги остварува 
правата од работен однос — — — — 594 

316. Правилник за стручната спрема и усло-
вите за издавање дозвола за работа на 
воздухопловно-техничкиот персонал — 594 

317. Правилник за стручната спрема, пловид-
бениот стаж, испитната програма и за на-
чинот на полагање на стручниот испит 
за пилот на крајбрежна пилотажа — — 597 

318. Правилник за начинот на вршење струч-
на контрола над производството на шум-
ско семе и вршење здравствен преглед 
на шумските состојки за производство на 
шумско семе — — — — — — — 598 

319. Наредба за изземање одделни видови 
стоки од примената на единствена ца-
ринска стопа — — — — — — — 600 

320. Список на средствата за заштита на ра-
стенијата за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија — — — — — — — — 600 

321. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандард,и 
за ќерамиди и ѕидни тули — — — — 602 

322. Решение за југословенските стандарди 
од областа на големохемиската индус-
трија — — — — — — — — — 602 

323. Решение за југословенските стандарди 
од областа на хемиската индустрија 
(производство на чисти хемикалии) — 602 

324. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — 602 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
утврдување несогласноста со законот на 
тарифниот број 5 од Тарифата за одржу-
вање јавна чистота на Управата за јавна 
чистота „Чистоќа" — Шибеник, бр. 702/65 
од 16 септември 1965 година — — — 603 

Издава Ноиивом устг-пнл „ГлужЛеи лист и СФРЈ4' Белград. Јована Ристиќа I. Пошт. флх 221 
- Директор w одговорев толпите Љубодраг Гуриќ. Улица Јована Ристиќа бр. L m 
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