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546. 

Врз основа на членот 38 од Законот за измени 
и до по лиени ја на Основниот закон за службата за 
безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/64), 3 а моно да в но - п р а-в ната комисија на Сојуз-
ната скупштина ва својата седница од 12 септември 
1964 родина го утврди долу изложениот пречистен 
текст на Основниот закон за службата за безбедност 
на пловидбата. 

Пречистениот текст на Основниот закон за слу-
жбата за безбедност на пловидбата го опфаќа 
Основниот закон за службата за безбедност на пло-
видбата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62) и не-
говите измени и дополненија, објавени во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/64, во кои е означено времето 
на влегувањето во сила на тој закон и на неговите 
измени и дополненија. 

АС бр. 134 
15, септември 1964 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Јово Угрчиќ, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

ПЛОВИДБАТА 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Службата за безбедност на пловидбата на море 
и по внатрешните пловни патишта (реки, езера 
и канали) ги опфаќа управните, техничките и други 
стручни работи определени оо овој закон и со про-
писите донесени врз основа на него, со кои се оси-
гурува безбедноста на пловидбата во крајбрежното 
море и на внатрешните пловни патишта на Југо-
славија 

Член 2 
Управните работи на службата за безбедност на 

пловидбата го опфаќаат особено извршувањето на 
законот и други прописи, надзорот над безбедноста 
ка пловидбата и над способноста на поморските бро-
дови и пловилата на внатрешната пловидба за пло-
видба, одржувањето на редот во лу ките и приста-
ништата, регулирањето на влегувањето на странски 
поморски бродови и пловила на внатрешната пло-
видба во внатрешните пловни патишта, како и во-
дењето на определените евиденции и издавањето на 
пропишаните документи. 

Член 3 
Како технички и други стручни рабо™ на слу-

жбата за безбедност на пловидбата се подразбираат, 
во смисла на овој закон, особено работите што се 
однесуваат на одржувањето на пловните патишта 
и објектите за безбедност на пловидбата на тие па-
тишта, на одржувањето на крајбрежните радио-
станици што служат за безбедност на пловидбата 

и за заштита на човечкиот живот на море и на вна-
трешните пловни патишта, на испитувањето на кон-
струкцијата на трупот и погонските постројки на 
поморските бродови и пловилата на внатрешната; 
пловидба, како и на испитувањето на исправноста 
на навигационите средства, средствата за спасување, 
средствата за спречување и гаснење ножар и друга 
опрема на поморските бродови и пловилата на вна-
трешната пловидба. 

Член 4 
Во областа на безбедноста на пловидбата се сме 

таат 
1) како работи од областа на исклучивите пра-

ва и должности на федерацијата — инспекциските 
работи што се однесуваат на вршењето на надзор 
над странски поморски бродови и пловила за вна-
трешна пловидба во југословенските луки односно 
пристаништа; 

2) како работи од интерес за целата земја: 
а) инспекциските работи што се однесуваат на 

вршењето на надзор над: југословенските поморски 
бродови и пловила за внатрешна пловидба што се 
овластени да^ вршат меѓународен или меѓурепуб-
лички сообраќај, како и над членовите на посадите 
на тие бродови и пловила; над вршењето на слу-
жбата на крајбрежна пилотажа; над одржувањето 
на луките и^ пристаништата отворени за меѓуна-
роден сообраќај; над одржувањето на пловните па-
тишта од меѓународно значење во југословенското 
крајбрежно море и на внатрешните пловни пати-
шта; над вршењето на радко-службата што служи 
за безбедност на пловидбата и за заштита на чо-
вечкиот живот на море и по внатрешните пловни 
патишта; 

б) стручните и техничките работи што се одне-
суваат на: утврдување способноста за пловидба на 
поморските бродови, бродовите и пловилата за вна-
трешна пловидба чиј преглед го врши Југословен-
скиот регистар на бродовите; одржување на плов-
ни гте патишта од меѓународно значење во југосло-
венското крајбрежно море и на внатрешните пловни 
патишта; одржување и работа на крајбрежните 
рв д но - станици што служат за безбедност на пловид-
бата и за заштита на човечкиот живот на море и по 
внатрешните пловни патишта. 

Член 5 
Управните работи на службата за безбедност на 

пловидбата ги вршат органите на управата, а те-
хничките и другите стручни работи — определени 
установи, ако со закон не е определено поинаку. 

По исклучок од одредбата од ставот 1 на овој 
член, органите на управата ги вршат и техничките 
и другите стручни работи што се однесуваат на утвр-
дување способноста за пловидба на поморските 
чамци, како и на плови лата за внатрешна пловидба 
за кои е тоа пропишано со сојузен закон. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. Органи на управата 

Член 6 
Управните работи на службата за безбедност 

на пловидбата од надлежноста на федерацијата ги 
врши Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, ј 
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Управните рабати на службата з-а безбедност на 
пловидбата од исклучивата надлежност на федера-
цијата и од интерес за целата земја во републиката 
ги вршат републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на безбедноста на пловидбата и лучките 
капетании на море, односно капетан пите на приста-
ништата на внатрешните пловни патишта (капета-
ниите). 

К а п е т а н и ј е можат да имаат испостави, кои се 
основаат на нивното подрачје. 

Член 7 
Работата на лучката капетанија ја раководи 

лучки капетан, а работата на капетанијата на при-
станиште — капетан на пристаниште. 

Работата на испоставата на капетанијата ја ра-
ководи шеф на испоставата, по упатствата од луч-
киот капетан односно од капетанот на пристаниште. 

Член 8 
Инспекциските работи на службата за безбед-

ност на пловидбата ги вршат определени стручни 
службеници на органите на управата надлежни за 
работите на безбедноста на пловидбата (инспектори 
на безбедноста на пловидбата). 

За извршување на определена инспекциска ра-
бота или вршење на определен вид инспекциски 
работи на службата за безбедног на пловидбата 
органот на управата надлежен за вршење на ин-
спекциските работи на безбедноста на пловидбата 
може да определи и други свои службеници. 

Ако е за извршување на определена инспек-
циска работа или определен вид инспекциски ра-
боти потребна посебна стручност, што ја немаат 
службениците на органот на управата надлежен 
за вршење на инспекциските работи на безбедноста 
на пловидбата, овој орган може за извршување на 
тие работа да овласти определен стручњак. 

Службениците од ст. 2 и 3 на овој член при 
вршењето на инспекциските работи ги имаат пра-
вата и должностите на инспектор на безбедноста на 
пловидбата. 

Член 9 
На работните места лучки капетан, капетан на 

пристаниште, шеф на испостава на капетанија, ин-
спектор на безбедноста на пловидбата, како и на 
работните места на стручните службеници на ка-
п е т а н и ј е и на испоставите на капетаниите, можат 
да се назначуваат само лица што го имаат про-
пишаното стручно образование и што ги исполну-
ваат другите определени услови. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски ќе 
пропише кое стручно образование мораат да го 
имаат и кои други услови мораат да ги исполнуваат 
службениците од ставот 1 на овој член. 

Член 10 
Службениците и работниците што работат на 

определени работни 'места во к а п е т а н и ј е , испо-
ставите на капетаниите и установите за одржување 
на пловните патишта се должни да носат службена 
облека за време на вршењето на службата. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во 
согласност со сојузниот секретар за финансии ќе 
донесе поблиски прописи за службената облека од 
стасот 1 на овој член и ќе ги определи работните 
места на кои е задолжително носењето на службена 
облека. 

Z Установи 
Член 11 

Техничките и други стручни работи на служ-
бата за безбедност на пловидбата, ги вршат уста-
новите за одржување на пловните патишта и југо-
словенскиот регистар на бродовите. 

Член 12 
Установите за одржување на пловните патишта 

се финансираат според дописите за финансирање 
на установите. 

Член 13 
Установите за одржување на пловните патишта 

ги остваруваат своите приходи од надоместокот што 
се плаќа за користење на објектите за безбедност 
на пловидбата на пловните патишта, од други надоме-
стоци за услугите што тие самите ги вршат во сво-
јот делокруг и од други извори. 

Височината на надоместоците за користење на 
објектите за безбедност на пловидбата се утврдува 
со тарифа, што ја донесува установата за одржу-
вање на пловните патишта, во согласност со сојуз-
ниот секретар за сообраќај и врски и со сојузниот 
секретар за општи стопански работи. 

Член 14 
Финансиските средства, потребни за одржување 

и обележување ка меѓународните пловни патишта 
и за вршење на радио-службата што служи за 
безбедност на пловидбата по тие патишта, ги обез-
бедува федерацијата, а финансиските средства за 
одржување PI обележување на другите пловни па-
тишта — републиката на чија територија се тие 
пловни патишта. 

Височината на средствата од ставот 1 на овој 
член се определува со договорот склучен помеѓу 
установата за одржување на пловните патишта и 
федерацијата односно републиката, а врз основа на 
планот на работите потребни за одржување и обе-
лежување на пловните патишта, кој по предлог од 
установата за одржување на пловните патишта го 
утврдува: за меѓународните пловни патишта сојуз-
ниот секретаријат за сообраќај и врски, а за другите 
пловни патишта — републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на безбедноста на пловидбата. 

Сојузниот извршен совет ќе определи кои плов-
ни патишта имаат меѓународно значење. 

ГИ. НАДЛЕЖНОСТ 
1. Надлежност на сојузниот секретаријат за 

сообраќај и врски и задачи на установите што 
вршат работи од областа на безбедноста на пловид-
бата 

Член 15 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ги 

врши во областа на безбедноста на пловидбата овие 
работи: 

1) донесува прописи од областа на безбедноста 
на пловидбата за чие донесување е овластен и под-
готвува нацрти ва прописи од оваа област што ги 
донесуваат други сојузни државни органи; 

2) се грижи за извршувањето и врши надзор над 
извршувањето на прописите од областа на безбедно-
ста на пловидбата; 

3) се грижи за правилното функционирање и 
за унапредувањето на службата за безбедност на 
пловидбата; 

4) одржува врски со соодветните органи, уста-
нови и организации на други земји и меѓународни 
организации, и се грижи за спров ед звањето на ме-
ѓународните конвенции и договори од областа на 
безбедноста на пловидбата; 

5) им одобрува на странски пловила уплову-
вање во водите на внатрешните пловни патишта; 

6) им одобрува имиња и им определува ознаки 
и знаци за повикување на поморските бродови и 
пловилата за внатрешна пловидба; 

7) врши и други управни работи што му се со 
посебни прописи ставени во надлежност. 

Другите управни работи на службата за без-
бедност на пловидбата се во надлежност на репуб-
ликата. 

Член 16 
Установите за одржување на пловните патишта 

имаат задача да ги одржуваат пловните патишта во 
крајбрежното море и на пловните реки, езера и ка-
нали, како и објектите за безбедност на пловидбата 
на тие патишта (светилник , сигнални станици, свет 
ла, балисажни знаци, зимовници на пловен пат и 
др.) — во состојба што обезбедува сигурност на пло-
видбата. 
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Светлата и знаците за обележување на посто-
јаните и привремените пречки на пловен пат (мо-
стови, кабли, потонати објекти и ел.) е должен во 
рок определен од установата за одржување на 
пловните патишта да ги постави и да ги одржува 
нивниот инвеститор односно носителот на правото 
за користење или сопственикот. 

Ако лицето од ставот 2 на овој чле(н во опре-
делениот рок не го постави пропишаното светло 
или друг знак или ако поставеното светло или знак 
не го одржува во исправна состојба установата за 
одржување на пловните патишта на товар »а тоа 
лице ќе го постави пропишаното светло или ДРУГ 
знак односно неисправното ќе го доведе во исправ-
на состојба. 

Покрај работите од ставот 1 на овој член, уста-
новите за одржување на пловните патишта ги вр-
шат и сите работи на радио-службата, што служи 
за безбедност на пловидбата и заштита на човеч-
ките животи на море и на внатрешните пловни 
патишта. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски може 
вршењето на работите на радио-службата од ставот 
4 на овој и член да и го довери на стопанската орга-
ни? а гди ја чија основна дејност е одржување радио-
в р с к а 

Член 17 
Во областа на службата за безбедност на пло-

видбата Југословенскиот регистар на бродовите ја 
испитува конструкцијата на трупот и погонските 
постројки на поморските бродови и пловилата за 
внатрешна пловидба, чиј преглед е овластен да го 
врши, и исправноста на нивните електрични уреди, 
радио-уреДи, навигациони средства, светилки и зна-
ци, средства за спасување, средства за спречување 
и гаснење пожар и друга опрема. 

Ако за уредите, средствата«и другата опрема од 
ставот 1 на овој член не постојат југословенски 
стандарди, употребата на одделени нивни типови на 
поморските бродови и на пловилата за внатрешна 
пловидба ја одобрува Југословенскиот регистар на 
бродовите. 

Работите од ставот 1 на овој член на југосло-
венските поморски бродови и пловила за внатреш-
на пловидба во странство Југословенскиот регистар 
на бродовите може да ги врши преку соодветните 
организации во странство. 

За утврдување на бруто и нето регистарската 
тонажа на поморски брод односно на депласманот 
и нос ив оста на пловило за внатрешна пловидба, 
Југословенскиот регистар на бродовите врши баж-
дарење на поморските бродови и, пловилата * за вна-
трешна пловидба. 

2. Инспекција на безбедноста на пловидбата 
Член 18 

Сите инспекциски работи на службата за без-
бедност на пловидбата ги врши капетанијата, ако 
одделни од тие работи со републички прописи Hie 
се ставени во надлежност на републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на безбедноста 
на пловидбата. 

Член 19 
Работите на инспекцијата на службата за без-

бедност на пловидбата опфаќаат особено вршење 
надзор над: 

1) поморските бродови и пловилата за внатрешна 
пловидба во поглед на нивната способност за пло-
видба и исправноста на сите нивни постројки, ин-
струменти, апарати и опрема што служат за безбед-
ност на пловидбата и за заштита на човечкиот ж и -
вот на море и по внатрешните пловни патишта; 

2) вршењето на службата на крајбрежна и луч-
ка гшлотажа; 

3) одржувањето на оперативните брегови во 
луките и пристаништата заради утврдување на 
нивната сигурност за товарење, истоварување и пре-
товарување на патници и стоки; над состојбата на 
лукобрашгге и зимовниците и над одожувањетр на 

длабочините во луките, пристаништата и зимовтаи-
циге потребни за безбедност на пловидбата; 

4) одржувањето на пловните патишта и на об-
јектите за безбедност на пловидбата по тие пати-
шта; 

5) вршењето, со цел за заштита на безбедноста 
на пловидбата, на инспекциски надзор над изградба-
та на објекти во море и по внатрешните пловни 
патишта и на нивните брегови; 

6) одржувањето и работата на крајбрежните 
радио-станици во поглед на работите на службата 
за безбедност на пловидбата и за заштита на човеч-
киот живот на море и по внатрешните пловни па-
тишта; 

7) придружувањето кон прописите од страна на 
членовите на посадата на поморски брод или пло-
вило за внатрешна пловидба во поглед исполну-
вањето на условите што се однесуваат на струч-
ното образование и другите услови пропишани за 
одделни работни места на поморскиот брод или 
пловилото за внатрешна пловидба, како и во по-
глед вршењето на работите на бродот или плови-
лото. 

Одредбите на точ. 1, 3, 5 и V од ставот 1 на 
овој член не се однесуваат на воените поморски 
бродови и воените пловила за внатрешна пловидба* • 
ниту на воените луки и пристаништа. 

Член 20 
Во вршењето на инспекциските работи на слу-

жбата за безбедност на пловидбата, инспекторот 
на безбедноста на пловидбата има право и дол-
жност : 

1) да проверува дали поморски брод. или пло-
вило за v внатрешна пловидба има пропишани и 
важечки бродски исправи и книги и дали состој-
бата на поморскиот брод иши на пловилото за внаг 
трешна пловидба, на неговите постројки, уреди, ин-
струменти, апарати и опрема и одговара на состој-
бата наведена во бродските исправи; 

2) да ги прегледа исправите за унрцување и 
овластувањата (бреветите)на членовите на посада на 
поморски брод или пловило за внатрешна пловидба, 
заради утврдување дали членовите на посадата 
итаат овластувања за вршење на "работите што ги 
вршат на бродот односно на пловилото; 

3) да врши преглед на оперативните брегови, 
лукобр аните, зимовниците и на длабочините во лу-
ки те и зимовниците, на пловните патишта, на об-
јектите за безбедност на пловидбата по тие пати-
шта и инспекциски надзор над изградбата наѓ об-
јектите што се градат во море и по внатрешните 
пловни патишта или на нивните брегови; 

4) да сослушува одговорни лица и сведоци; 
5) да користи, по потреба, стручни установи и 

одделни стручњаци. 
За службените дејствија извршени при вршење 

инспекција, % инспекторот за безбедност на пловид-
бата е должен да состави записник. 

Член 21 
Инспекторот за безбедност на пловидбата може 

во секое време да ги врши прегледите наведени во 
членот 20 од овој закон. 

Инспекторот за безбедност на пловидбата е 
должен во случајот од членот 20 став 1 точ. 1 и 2 
на овој закон да го извести за вршењето на пре-
глед заповедникот на поморскиот брод односно на 
пловилото за внатрешна пловидба, а во случајот 
ед точката 3 на ставот 1 на истиот член — дирек-
торот на работната организација или старешината 
на органот на.управата, освен ако таквото известу-
вање би можело да биде штетно за ефикасното вр-
шење на инспекцијата. ' 

Член 22 
Инспекторите за безбедност на пловидбата1 и 

другите овластени службеници што вршат инспек-
циски работи на службата за безбедност на пловид-
бата се должни да ги чуваат како службена тајна 
сите податоци што ќе ги узнаат при вршењето на 
инспекцијата. 
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Член 23 
Кога инспекторот за безбедност на пловидбата 

при вршењето на инспекцијата ќе утврди дека про-
писите за сигурноста на поморските бродови и лло-
вилата на внатрешната пловидба за пловидба и за 
заштита на човечкиот живот на море и за внатреш-
ните пловни патишта не се воопшто или не се пра-
вилно применети, ќе му нареди на заповедникот на 
бродот односно на старешината на пловилото во оп-
ределениот рок да је отстрани утврдената непра-
вилност. 

Ако утврдената неправилност не биде отстране-
та во определениот рок, или ако утврдената не-
правилност е од таква природа што ја загрозува 
сигурноста на пловидбата на поморскиот брод и 
пловилото за внатрешна пловидба или на лицата на 
»его, инспекторот за безбедност на пловидбата ќе 
му ја забрани на бродот односно пловилото поната-
мошната пловидба и- ќе му ги одземе исправите за 
способноста за пловидба. 

Член 24 
Ако инспекторот за безбедност на пловидбата 

во вршењето на инспекцијата утврди дека состојба-
та На опертивниот брег, лукобранот, зимовникот или 
длабината во луката односно во зимовникот е таква 
што претставув опасност за сигурноста на поморски-
те бродови или пловилата за внатрешна пловидба, 
ќе и нареди на работната организација или на ор-
ганот на управата што стопански ја искористува 
луката односно зимовникот, зарада отстранување 
на утврдените недостатоци да ги изврши во опреде-
лениот рок потребните работи или да преземе соод-
ветни мерки. 

Ако работите или мерките наредени според 
ставот 1 од овој член не бидат извршени во опре-
делениот рок, инспекторот за безбедност на пловид-
бата може: 

1) да му предложи на републичкиот орган на 
управата надлежен за работите за безбедност на 
пловидбата тој да го обезбеди извршувањето на 
потребните работи или мерки 

2) да ја забрани употребата на оперативниот 
брег или на нејзин дел додека нивната состојба е 
таква што непосредно да ја загрозува сигурноста 
на поморските бродови или пловилата за внатрешна 
пловидба или сигурноста на патниците и стоките 
при товарење, истоварување или претоварување; 

3) да го забрани пристанувањето на поморските 
бродови или пловилата за внатрешна пловидба од 
определена големина при определениот дел на опе-
ративниот брег, додека длабината при брегот не 
биде толкава што да овозможува сигурно пристану-
вање на такви бродови односно пловила; 

4) да го забрани сообраќајот во дуката или зи-
мов никог, додека сигурноста на поморските бродови 
или плав и лата за внатрешна пловидбу во луката 
или зимо© ник от е непосредно загрозена поради и з -
држувањето на лунобранот во исправна состојба 
или поради неодржувањето на определените дла-
бина. 

Ако состојбата на оперативниот брег, лукобра-
нот, зимовникот или длабината во луката односно 
зимовникот е таква што да претставува непосредна 
опасност за сигурноста на поморските бродови или 
плови лата за внатрешна пловидба, инспекторот за 
безбедност на пловидбата може да ги преземе мер-
ките од ставот 2 на овој член и без издавање на 
претходеа наредба за отстранување на утврдените 
недостатоци. 

Член 25 
Ако инспекторот за безбедност на пловидбата 

во вршењето на инспекцијата утврди дека состој-
бата на пловниот пат или на објекот за безбедност 
на пловидбата на тој пат е таква што ја загрозува 
сигурноста на пловидбата, ќе и нареди на устано-
вата што се грижи за одржувањето на тој пловен 
пат во определен рок да ги изврши потребните 
работи или да преземе соодветни мерки за оспосо-
бување на пловниот пат. 

Ако работите или мерките од ставот 1 на овој 
член не бидат правилно извршени или не бидат 
извршени во определениот рок, инспекторот за без-
бедност на пловидбата може да му предложи на, 
републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на безбедноста на пловидбата да го обезбеди 
тој извршувањето на тие работи или мерки. 

Член 26 
Ако инспекторот за безбедност на пловидбата 

во вршењето на инспекцискиот надзор над изград-
бата на објекти во море и по внатрешните пловни 
патишта и на нивните брегови (член 19 став 1 точка 
5) утврди дека тие работи се изведуваат без граде-
жна дозвола, или противно на условите од дозво-
лата, или на начин кој ја загрозува безбедноста на 
пловидбата, тој ќе му нареди на изведувачот на 
работите привремено да го запре понатамошното 
изведување на тие работи. 

Инспекторот за безбедност на пловидбата е 
должен за наредбата издадена според ставот 1 од 
овој член покрај изведувачот на работите, да го 
извести и органот на управата што ги врши рабо-
тите на градежната инспекција во областа на без-
бедноста на пловидбата, кој ќе донесе решение за 
мерките што овој орган заради заштита на безбед-
носта на пловидбата може да ги преземе според 
прописите за изградбата на инвестициони објекти. 

Член 27 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите за безбедност на пловидбата по предлог од 
инспекторот за безбедност на пловидбата, во слу-
чаите од членот 24 став 2 точка 1 и членот 25 став 2 
на овој закон, може да го обезбеди извршувањето 
на потребните работи преку друга стопанска орга-
низација, а на товар на работната организација или 
органот на управата што стопански ја искористува 
лу ката или зимовнике^, односно на товар на уста-
новата за одржување на пловните патишта што 
е должна да го одржува односниот пловен пат. 

Член 28 
Во случаите од членот 23 став 2 и членот 24 став 

2 точ. 2, 3 и 4 и став 3 на овој закон, инспекторот 
за безбедност на пловидбата е должен за најдената 
состојба и за преземената мерка веднаш писмено 
да го извести републичкиот орган на управата над-
лежен за работите за безбедност на пловидбата. 

Покрај тоа, инспекторот за безбедност на пло-
видбата е должен во сите случаи од чл. 23, 24 и 25 
на овој закон за најдената состојба и за преземената 
мерка веднаш писмено да го извести заповедникот 
на поморскиот брод или пловило на внатрешната 
пловидба и работничкиот совет на стопанската ор-
ганизација односно соодветниот орган на управува-
њето на установата што го искористува поморскиот 
брод или пловило за внатрешна пловидба односно 
дуката или з им ов пикот, или што се грижи за одр-
жувањето на пловните патишта и објекти за без-
бедност на пловидбата на тие патишта. 

Член 29 
Ако инспекторот за безбедност на пловидбата 

во вршењето на инспекцијата на јде дека е сторен 
прекршок, стопански престап или кривично дело, 
тој е должен веднаш да поднесе барање за пове-
дување административно-казнена постапка односно 
пријава до надлежното јавно обвинителство за по-
ведување постапка поради стопански престап од-
носно кривично дело. 

Органот на кој му е поднесено барање за пове-
дување административно-казнена постапка односно 
пријава за поведување постапка поради стопански 
престап или кривично дело е должен за резултатот 
на постапката да го извести органот на управата 
надлежен за работите за безбедност на пловидбата 
чиј инспектор го поднесел барањето односно при-
јавата. 

Против решението за прекршокот жалба може 
да из јави и органот на управата надлежен за рабо-
тите за безбедност на пловидбата чиј инспектор го 
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поднесел барањето за поведување на ад министра-
тивно-казбиената постапка. 

Член 30 
За вршење на инспекцијата инспекторите за 

безбедност на пловидбата мораат да имаат посебна 
легитимација, а службениците и стручњаците што 
вршат инспекциски работи според одредбите на 
членот 8 ст. 2 и 3 од овој закон — посебно овла-
стување. 

Легитимацијата и овластувањето од ставот 1 на 
овој член ги издава старешината на органот на 
управата од чие име инспекторите за безбедност на 
пловидбата односно определени службеници и струч-
њаци ги вршат инспекциските работи. 

Образецот на легитимацијата на инспектор за 
безбедност на пловидбата го пропишува сојузниот 
секретар за сообраќај и врски. 

IV. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ 
Член 31 

Меѓусебни односи на органите на управата над-
лежни за работите за безбедност на пловидбата 
и односите на тие органи со други органи на упра-
вата и со установите за одржување на пловните 
патишта се засноваат врз правата и должностите 
утврдени со овој закон и со Законот за државната 
управа. 

Член 32 
Сојузниот секретар за сообраќај и врски може 

во областа на работите што се однесуваат на вр-
шење надзор над странски поморски бродови и 
пловила за внатрешна пловидба во југословенските 
луки и пристаништа (член 4 став 1 точка 1), да го 
запре извршувањето на општите акти на органите 
на управата во републиката што се во спротивност 
со сојузен закон или со други сојузни прописи до-
несени, врз основа на закон. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
во работите од ставот 1 на овој член и во инспек-
циските работи за безбедност на пловидбата што 
се од интерес за целата земја (член 4 став 1 точка 
2) има право на органите на управата во републи-
ката да им издава задолжителни инструкции. 

Член 33 
Во работите за безбедност на пловидбата од 

областа на исклучивите права и должности на ф е -
дерацијата и во работите на инспикцијата за без-
бедност на пловидбата од интерес за целата земја, 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски може 
да бара од републичкиот орган на управата над-
лежен за работите за безбедност на пловидбата из-
вештај за неговата работа и за работата на него-
вите органи, како и податоци потребни за вршење 
на работите од својата надлежност. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
може во итни случаи да бара непосредно од ка-
петанијата извештај за нејзината работа, како и 
податоци потребни за вршење, на работите од сво-
јата надлежност. 

Член 34 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 

може да изврши секоја инспекциска работа од 
.службата за безбедност на пловидбата од надлеж-
носта на републичките органи на управата надлеж-
ни за работите за безбедност на пловидбата или од 
надлежноста на капетанијата, што не го изврши 
републичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите за безбедност на пловидбата односно што не ќе 
го изврши ниту капетанијата ниту републичкиот 
орган на управата надлежен за работите за безбед-
ност на пловидбата. 

Член 35 
Организациите, установите, органите на упра-

вата и лицата што искористуваат поморски бродови 

и пловила за внатрешна пловидба, луки, приста-
ништа, зимовници, постројки, уреди и друг имот 
што спаѓа под надзор на органите на управата 
надлежни за работите за безбедност на пловидбата, 
се должни на инспекторите за безбедност на пло-
видбата да им овозможат непречено вршење на ра-
ботите на инспекцијата и да им ги даваат сите 
потребни известувања, како и да им дадат секоја 
помош во луѓе и технички средства кога оваа по-
мош им е неопходна за извршувањето на инспек-
циската работа. 

Член 36 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 

може на установите за одржување- на пловните 
патишта да им дава задолжителни упатства и опре-
делени задачи во поглед на начинот и условите за 
одржување и обележување на пловните патишта 
од меѓународно значење, а републичкиот орган на 
управата надлежен за работите за безбедност на 
пловидбата — во поглед на другите пловни па-
тишта. 

I ј 
V. ПОСТАПКА И ПРАВНИ СРЕДСТВА 

1. Управна постапка 
Член 37 

Во вршењето на инспекциските работи од слу-
жбата за безбедност на пловидбата, инспекторот 
за безбедност на пловидбата, издава наредби и из-
рекува забрани со писмено решение. 

Член 38 
Против решението на испоставата на капета-

нијата може да и се поднесе приговор на капета-
нијата. 

Капетанијата може во врска со приговорот да 
го потврди, измени или поништи решението на 
испоставата. 

Против решението на капетанијата донесено во 
работите од инспекцијата за безбедност на пловид-
бата во врска со странски бродови, може да му се 
поднесе приговор на републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите за безбедност на пло-
видбата, а против решението на капетанијата до-
несено во другите работи од нејзината надлежност 
— жалба на истиот орган. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите за безбедност на пловидбата може во врска 
со приговорот да го потврди, измени или поништи 
решението на капетанијата. 

Против решението на републичкиот орган на 
управата надлежен за работите за безбедност на 
пловидбата донесено по приговорот против реше-
нието на капетанијата со кое ова решение се по-
тврдува или се менува, може да му се изјави жалба 
на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски. 

Приговорите против решенијата на испоставата 
»а капетанијата и решенијата на капетанијата и 
жалбите против решенијата на капетанијата и ре-
шенијата на републичкиот орган на управата над-
лежен за работите за безбедност на пловидбата се 
поднесуваат во рок од 8 дена од денот на доставу-
вањето на решението. 

Приговорот против решението на испоставата 
на капетанијата го одлага извршуваното на Ре-
шението. 

Приговорот против решението на капетанијата 
и жалбата не го одлагаат извршувањето на реше-
нието. 

По исклучок, капетанијата односно републич-
киот орган на управата надлежен за работите за 
безбедност на пловидбата против чие решение е 
изјавана жалба може, по образложено барање од 
жалителот, да го одложи извршувањето на реше-
нието ако со извршувањето би му се налеела на 
жалителот штета што тешко би можела да се по-
прави, а одлагањето на извршувањето на реше-
нието не би му било противно на јавниот интерес.-
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2. Административно-казнена постапка 
Член 39 

Административно-казнената постапка по пре-
кршоците што претставуваат повреда на пропи-
сите со кои се уредуваат односите на море, на 
на бродовите, бреговите и луките во врска со помор-
скиот сообраќај, со сигурноста на пловидбата и со 
заштитата на човечкиот живот на море (поморски 
прекршоци) или односите на внатрешните пловни 
патишта, пловилата, бреговите и пристаништата во 
врска со сообраќајот, со сигурноста на пловидбата 
по внатрешните пловни патишта и со заштитата 
на човечкиот живот на тие патишта (прекршоци 
по внатрешна пловидба), ја водат во прв степен: 

1) по прекршоците што се сторени со пловен 
објект или од страна на порачачот, носителот на 
правото за користење односно сопственикот или 
заповедникот на пловниот објект или од страна на 
друго лице што учествува во пловидбата или во 
навигационите и техничките подготовки за пло-
видба — »емисијата за прекршоци на капетанија; 

2) по прекршоците што ќе ги сторат други лица 
— судијата за прекршоци. 

Против решението на комисијата за прекршоци 
на капетанија може да и се изјави жалба на коми-
сијата за прекршоци на републичЕшот орган на 
управата надлежен за работите на безбедноста на 
пловидбата. 

Член 40 
Комисија за прекршоци на капетанија може да 

се образува за подрачја на две или повеќе капе-
тани^ 

Член 41 
Комисијата за прекршоци на капетанија и ко-

мисијата за прекршоци на републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на безбедноста на 
пловидбата се состои од претседател и двајца чле-
нови. 

Председателот на комисијата за прекршоци и 
неговиот заменик се именуваат од редот на струч-
ните службеници на капетанијата односно на ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на безбедноста на пловидбата. 

Член 42 
За поморските прекршоци и прекршоците по 

внатрешна пловидба за кои е со закон и со пропи-
сите на Сојузниот извршен совет или на републич-
киот извршен совет пропишана само парична казна 
во утврден износ до 5.000 динари, или за кои 
е со прописите на сојузниот секретар за сообраќај 
и врски или на републичкиот секретар за сообраќај 
и врски пропишана парична казна во утврден 
износ до 500 динари, инспекторите на безбедноста 
на пловидбата и други лица што според законот 
се овластени за вршење на инспекциските работи 
на службата за безбедност на пловидбата можат 
на лице место да ги наплатуваат овие казни од ли-
цата затечени во вршење на прекршок. 

Член 43 
На административно-казнената постапка по по-

морските прекршоци и прекршоците по внатре-
шна пловидба се применуваат одредбите од Основ-
ниот закон за прекршоците, ако со овој закон не 
е пропишано поинаку. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 44 

Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се 
казни за поморски прекршок односно прекршок по 
внатрешна пловидба работна организација или 
друго правно лице: 

1) ако не ја изврши или не ја изврши во опре-
делениот рок наредбата од инспекторот за безбед-
ност на пловидбата; 

2) ако го спречи инспекторот за безбедост на 
пловидбата да изврши инспекциска работа, или му 
го ускрати давањето на потребните податоци или 
известувања, или не му даде помош во луѓе и тех-
нички средства кога оваа помош е неопходна за 
извршување на инспекциската работа. 

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната организа-
ција или во друго правно лице со парична казна 
од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 45 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок лицето што ќе изврши деј-
ствие од членот 44 на овој закон. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
На зградите, бродовите, инвентарот и другиот 

имот што до 1 јануари 1963 година го користеле 
укинатите управи на поморските области со право 
за користиње се здобиваат републичките органи на 
управата надлежни за работите за безбедност на 
пловидбата и установите за одржување на пловните 
патишта. 

Делбата на имотот од ставот 1 на овој член 
на републичките органи на управата надлежни за 
работите за безбедност на пловидбата и на уста-
новите за одржување на пловните патишта ќе ја 
изврши Сојузниот секретаријат за сообраќај и вр-
ски, имајќи ги при тоа предвид намената на имотот 
и потребите на тие органи и установи. 

Член 47 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на безбедноста на пловидбата може помор-
ските бродови и пловилата за внатрешна пловидба 
за вршење на пилотажа врз кои се здобил со право 
за користење да ги пренесе без надоместок на ра-
ботната организација или органот на управата кој во 
рамките на стопанското искористување на луката 
односно пристаништето ги врши работите на лучка 
пилотажа. 

Член 48 
На зградите, уредите, инвентарот и другиот 

имот на крајбрежните радио-станици што до 1 ј а -
нуари 1963 година го користеле капетаниите како 
територијални органи на укинатите управи на по-
морските области, се здобива со право на користење 
установата за одржување на поморските пловни 
патишта. 

Член 49 
На објектите за безбедност на пловидбата во 

луките и пристаништата (светилници, лучки и при-
станишни светла и ознаки), што до 1 јануари 1963 
година ги користеле управите на поморските обла-
сти односно републичките органи на управата над-
лежни за работите на безбедноста на пловидбата, 
со правото за користење се здобива работната орга-
низација или органот на управата што стопански ја 
искористува луката односно пристаништето на чие 
подрачје се наоѓаат тие објекти. 

Член 50 
Административно-казнената постапка започната 

до денот на влегувањето во сила на Законот за 
измени и дополненија на Основниот закон за служ-
бата за безбедност на пловидбата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 31/64) ќе ја заврши органот што ја 
започнал постапката. 

Ако по жалба дојде до укинување на првосте-
пеното решение, предметот ќе и се отстапи на над-
лежната комисија за прекршоци на капетанијата. 

Член 51 
Додека републиките не донесат свои прописи 

за редот во луките, остануваат во сила Уредбата 
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за редот во лупите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
7/50, 57/54 и 32/58) и Правилникот за извршување 
на Уредбата за редот во луките („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/50 и 2/59). 

Одредбите од Уредбата за Југословенскиот ре-
гистар на бродовите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/62), од Уредбата за Установата за одржување на 
поморските пловни патишта („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/62) и од Уредбата за Установата за 
одржување на внатрешните пловни патишта („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 46/62) остануваат во сила, 
освен одредбите што не се во согласност со Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија и одредбите кои со денот на влегувањето 
во сила на Основниот закон за органите на упра-
вувањето во установите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/64) престанаа да важат. 

Член 52 
Со денот 1 јануари 1963 година престанаа да 

важат: 
1) Законот за ставање пловните објекти на море 

како и поморските бродоградилишта, луки и при-
станишта од општодржавно значење под управа 
на Министерството на поморството („Службен лист 
в а ФНРЈ", бр. 89/46; 

2) чл. 60 до 64 од Законот за искористувањето 
на луките и пристаништата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/61); 

3) Уредбата за оснивање управи на поморски 
области („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/52); 

4) Одлуката за проширување територијалната 
надлежност на Управата на поморската област на 
Северниот Јадран („Службен лист на ФНРЈ", бр 
47/54); 

5) Решението за територијалната надлежност на 
управите на поморските области („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/52); 

6) Правилникот за организацијата и работењето 
на Југословенскиот регистар на бродовите (Прилог 
бр. 6 на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/50); 

7) Уредбата за надоместок за услугите на 
службата за безбедност на пловидбата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/61); 

8) другите прописи што се во спротивност со 
одредбите од овој закон. 

Член 53 
Со денот на влегувањето во сила на Законот за 

измени и дополненија на Основниот закон за слу-
жбата за безбедност на пловидбата („Службен лист 
ва СФРЈ", бр. 31/64) престанува да важи Уредбата 
за надлежноста за водење постапка по поморските 
прекршоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/49 и 
39/53). 

Член 54 
Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 

и врски да донесува прописи за мерките за одбегну-
вање судири на море и на внатрешните пловни 
патишта, за начинот на обележување на пловните 
патишта и за мерките за осигурување безбедност 
на пловидбата во одделни делови од крајбрежното 
море или внатрешните пловни патишта, 

547. 
Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот 

закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61), сојузниот се-
кретар за индустрија пропишува. 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ, 
ИСПОРАКА И ПРИМЕНА НА ЖИЦА ЗА ПРЕД-

НАПРЕГНАТ БЕТОН 
Член 1 

Испитувањето, испораката и примената на жица 
цредаапрегнат бего« се врши според Техничките 

прописи за испитување, испорака и примена на 
жица за преднапрегнат бетон, кои се иапечатени во 
Додатокот на „Службен лист на СФРЈ" и се составен 
дел од овој правилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 04-351/17 

2ј5 септември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

548. 

Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот 
закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61), сојузниот се-
кретар за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА 

ГРАДЕЊЕ ВО СЕИЗМИЧКИТЕ ПОДРАЧЈА 

Член 1 
Проектирањето, димензионирањето и изведу-

вањето на згради и други градежи во подрачјата 
на сеизмичкиот интензитет од VII. VIII и IX степен 
според скалата Merkani—Kankali—Siberg ќе се 
изведуваат според Привремените технички прописи 
за градење во сеизмичките подрачја, што се на-
печатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ" 
и се составен дел од овој правилник. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи точката 233 од При-
времените технички прописи за оптеретување на 
згради, кои се составен дел на Решението за при-
времените технички прописи за оптеретување на 
згради („Службен лист на ФНРЈ", бр. 61/48), како 
и другите прописи што се во спротивност со При-
времените технички прописи за градење во сеиз-
мичките подрачја. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 04-351/66-64 

19 септември 1964 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

549. 
Врз основа на точ. 5 и 6 од Одлуката за давање 

регрес за продадените и испорачани количини на 
огревни материјали за потребите на широката по-
трошувачка (Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/63, 44'63 и 28/64), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
сојузниот секретар за трговијата издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГ-
РЕС ЗА ПРОДАДЕНИТЕ И ИСПОРАЧАНИ КОЛИ-
ЧИНИ НА ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОТРЕ-

БИТЕ НА ШИРОКАТА ПОТРОШУВАЧКА 

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за дсе-
вање регрес за продадените и испорачани количини 
на огреани материјали за потребите на широкате 
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потрошувачка („Службен лист на ФЦРЈ", бр. 7/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 23/63) во точката 2 
на" крајот се додаваат запирка и зборовите: „како 
и на топли јавни бањи". 

2. Точката 4 се менува и гласи: 
„4. За оние видови лигнит, мрк јаглен и брикет 

од мрк јаглен за кои се врши контрола на цените 
според Законот за општествената контрола на це-
ните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/62), како цена 
од точката 1 став 2 на Одлуката, која служи како 
основица за пресметување на регресот, се подразби-
ра продажната цена на мало по која корисникот 
на регресот ги продавал тие видови јаглен во вре-
мето на нивното ставање под општествена контрола 
на цените, односно покачената продажна цена на 
мало ако до покачувањето дошло според пропиша-
ната постапка. 

За оние видови лигнит, мрк јаглен и брикет од 
мрк јаглен за кои е предвидено калкулативно фор-
мирање на цените со примена на определена маржа 
или е предвидено слободно фрмирање на цените, 
како основица за пресметување на регресот служи 
цената утврдена со планската калкулација на прет-
пријатието, 

Планската калкулација од ставот 2 на оваа 
точка мора да се заснова врз фактичните трошоци 
на набавката на јаглен од претходното тримесечје 
(набавна цена) и врз разликата во цената (маржа) 
утврдена со примена на процентот на разликата во 
цената (маржата) од декември 1961 година врз но-
вата набавна цена. 

Ако корисникот на регресот не го превезува 
јагленот од истоварната станица до својот склад 
туку непосредно до потрошувачот, има право во 
цената од ставот 2 на оваа точка, наместо трошоците 
што би ги засметал за превоз од истоварната ста-
ница до складот, да ги засмета трошоците за превоз 
од истоварната^ станица до потрошувачот во ви-
сочината што ќе ја определи општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на трговијата, во 
согласност со општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на финансиите. 

Ако корисникот на регресот им продава јаглен 
на потрошувачи кои се наоѓаат надвор од местото 
во кое се наоѓа неговото седиште, корисникот на 
регресот има право во цената од ставот 2 на оваа 
точка на име трошоци за превоз и други зависни 
трошоци во транспортот да ги засмета тие трошоци 
до најблиската истоварна станица на местото во кое 
се наоѓа потрошувачот, наместо до најблиската 
истоварна станица на корисникот на регресот * 

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

Бр. 3310/2 
19 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија, 

Драгутин Косовац, е. р. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1215/1 
23 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, е. р. 

551. 

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 доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Двополов натикач за направи класа II 

2,5А 250V. Главни мери — — — JUS N.E3.553 
Двополов натикач за направи класа II 

10А 250V 16А 250V. Главни мери JUS N.E3.554 
Гранично мерило за подударност на 

двополни натикачи 2,5А 250V за 
направи од класата II — — — JUS N.E3.5-64 

Гранично мерило за проверување не-
можноста на еднополово вовле-
кување на натикачот 2,5А 250V 
за направи од класата II — — JUS N.E3.565 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1965 година. 

Бр. 16-6278 
19 септември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
станд ардизаци ј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

550. 

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за 
Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/62), сојузниот секретар за општи стопански 
работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАЌААТ СО 

КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ • 

1. Во списокот на производите и услугите што 
се опфаќаат со контролата на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63, 2/64, 12/64; 16^64 и 25/64) во 
одделот I во гранката 127 по одредбата под 14 се 
додава нова одредба под 15, која гласи: 

„15) меласа". 

552. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ'*, бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФЛУО-

РЕСЦЕНТНИ СИЈАЛИЦИ 

1. Во издание на Југословенсиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Флуоресцентни цевки за општа упо-

треба. Технички услови и прове-
рувања — — — — — — — JUS N.L4.003 
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Флуоресцентни цевки за општа упо-
треба. Главни мери — —- — — JUS N.L4.004 
2. Југословенските стандарди-од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1965 година. 

4. Престануваат да важат југословенските стан-
дарди: 
Цевии флуоресцентни сијалици за оп-

шта употреба. — Прописи за из-
работка и испорака — — — — JUS N.L4.003 

Цевни * флу оресцентни сијалици за 
општа употреба. — Димензии — JUS N.L4.004 

донесени со Решението за југословенските стандарди 
за цевки флуоресцентни сијалици („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/56). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 јули 1965 
година. 

Бр. 16-6277 
19 септември 1964 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизациј а, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
на државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 

ЗА отповик од ДОЛЖНОСТА ИНЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ХОЛАНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА 
ИНЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСА-
ДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХОЛАНДИЈА 

I 
Се отповикува 
Зденко Штамбук, од должноста на и з в о н р е д е н 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Холандија.; 

< II 
Се назначува 
Гура Нинчиќ, досегашен ополномоштен мини-

стер во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Холандија. 

m 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 10 
21 септември 1964 година 

Белград 

Претседател на Републиката* 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57). Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник секретар во Сојузниот секретари-
јат за финансии се назначува Ѓорѓе Пеклиќ, д р ж а -
вен потсекретар во Републичкиот секретаријат за 
финансии на СР Босна и Херцеговина. 

В. бо. 60 
15 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. Р-

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ПАЗАРЕН 

ИНСПЕКТОР 

За главен сојузен пазарен инспектор се назна-
чува Ристо Дуковски, претседател* на Регионалната 
стопанска комора на СР Македонија. 

В. бр. 61 
15 септември 1964 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамбол ик. е. Р 

Врз основа на членот 166 став 1 од Законот ЗЈ 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр 
53/57) и членот 11 став 7 од Уредбата за Заводот зѕ 
училишна опрема („Службен лист на ФНРЈ" , бр 
28/62) Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 3^ 

УЧИЛИШНА ОПРЕМА 

З а директор на Заводот за училишна опкезд 
во Загреб се назначува Милан Раусаиљевик, рако 
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водител на кадровската служба на Стопанската ко-
мора на град Загреб, 

' Б. бр, 62 
15 септември 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. p. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
ИА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалисти ике Републике 
Србије" во бројот 35 од 22 август 1964 година не об-
јавува правни прописи. 

Во бројот 36 од 29 август 1964 година објавува: 
Решение за утврдување на систематизацијата на 

работните места во Државниот архив на СР Србија. 

Во бројот 37 од 5 септември 1964 година не об-
јавува правни прописи. 

Во бројот 38 од 12 септември 1964 година об-
јавува: 

Одлука за свикување во прво заседание на 
Собранието на Републичката заедница на социално-
то осигурување на земјоделците; 

Решение за именување членови на изборната 
комисија за спроведување на изборите на една по-
ловина членови на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците; 

Наредба за определување одделни производи 
што се опфаќаат со контролата на цените. 

Во бројот 39 од 19 септември 1964 година обја-
вува-

Одлука за зголемување на средствата за лични 
расходи на републичките органи и установи; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опреде-
лување на установите на територијата на НР Србија 
во кои може да се врши испиту вање на прехранбе-
ните продукти; . 

Правилник за евиденцијата за гробиштата и 
гробовите на борците 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ДПСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалисти-
чка Републике Хрватске во бројот 30 од 30 јули 
1964 година објавуваат: 

Закон за школите со настава на јазикот на од-
делни народности; , 

Закон за измени на Законот за работните од-
носи на работниците што работат дома; 

Одлука на Уставниот суд на Хрватска; 
Наредба за определување трошоците на трго-

вијата на големо за пченица, 'рж, пченка, јачмен 
(освен пиварскиот), зоб и прекрупа; 

Наредба за определување на трошоците на 
трговијата на големо за шеќер. 

Во бројот 31 од 6 август 1964 година објавуваат: 
Правилник за условите под кои занаетчиските 

дуќани на самостојните занаетчии можат да држат 
ученици, во стопанството. 

Во бројот 32 од 13 август 1964 година објавуваат: 
Препорака за мерките за сузбивање смртноста 

на доенчињата и за подобрување на детската пре-
храна во СР Хрватска. 

Во бројот 33 од 20 август 1964 година објавуваат: 
Наредба за определување одделни производи 

што се опфаќаат со контролата на цените. 

Во броевите: 34 од 27 август, 35 од 3 септември 
и 36 од 10 септември 1964 година нема правни про-
писи. 

УР АДИП ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалстичке Републике Сло-
веније" во бројот 23 од 23 јули 1964 година објавува: 

Наредба зо прогласување л а дабовата шума на 
Цигонци ка ј Словенска Бистрица за природна рет-
кост; 

Наредба за определување на" инвестиционите 
објекти од пошироко регионално значење за кои 
согласноста на вонредните одобренија за користење 
на неизградени земјишта ја дава републичкиот ур-
банистички инспекторат; 

Акти на Уставниот суд на СРС, и тоа: 
Решение за поништување на некои одредби од 

Одлуката за определување на плаќање на придо-
несот од доходот на комуналните работни органи-
зации на подрачјето на општината Љубљана-Цен-
тер и од Одлуката за височината на интересната 
стопа по која ги плаќаат интересите на деловниот 
фонд комуналните работни огранизации на 'подра-
чјето на општината ЈБубљана-Центер; 

Исправка на Законот за додатокот на запосле-
ните учесници на Народноослободителната војна. 

Во бројот 24 од 27 јули 1964 година објавува: 
Одлука за дополнение на Одлуката за овласту-

вање на Административната комисија за одлучува-
ње за определени работи од надлежноста на Из-
вршниот совет; 

Одлука за зголемување на средствата за лични 
расходи на републичките органи и установи; 

Решение за нацртот на статистичките истра-
жувања за 1964 година; 

Решение за потврда на статутарно™ решение 
за измена на статутарното решение за основање 
Институт за економика, статистика и демографија 
во Љубљана; 

Решение за именување три члена на Советот на 
Заводот за унапредување на школството на СР 
Словенија; 

Решение за именување два члена на Советот на 
Геолошкиот завод; 

Решение за именување членови на работнич-
киот совет на Заводот за рибарство во Љубљана; 

Решение за именување член на работничкиот 
совет на Заводот за одгледување дивеч „Јелен" на 
Сн еж ник: 

Решение за именување членови на Советот на 
Заводот за одгледување дивеч „Козорог" BQ Крам-
ник; 

Решение за именување три члена на Советот 
на Заводот за одгледување дивеч „Фазан" во Мур-
ска Собота; 

Решение за именување два члена на Советот на 
Заводот за одгледување дивеч „Триглав" на Блед 

Наредба за спојување, раздвојување и промена 
на имиња на некои населби. 

Во бројот 25 од 6 август 1964 година објавува? 
Наредба за трошоците на трговијата на големо 

за жито. 
Акти на самоуправните организации, и тоа: 
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Договор за социјално осигурување на католич-
ките свештеници во СР Словенија 

Во бројот 26 од 20 август 1964 година објавува: . 
Наредба за заштита на туристичко-рекргациско-

то подрачје на Уршља Гора; 
Наредба за дополнение на Наредбата за заштита 

на земјиштето во општина Пиран. 

Во бројот 27 од 3 септември 1964 година објавува: 
Наредба за измени на Наредбата за издвојување 

определени површини за одгледно ловиште; 
III конкурс за давање заеми и вонредни помо-

шти од фондот за социјалните установи. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичко Републике Бо-
сне и Херцеговине" во бројот 27 од 1 август 1964 
година објавува; 

Одлука за определување на рокот за распишу-
вање на изборите за органи на управување во ус-
тановите; 

Решение за начинот на финансирање и за осло-
бодување од плаќање на определени придонеси и 
интереси на деловниот фонд на Геодетскиот сервис 
Бања Лука; 

Решение за укинување на Домот за слушате-
лите на Вишата школа за социјални работници во 
Сараево; 

Решение за назначување помошних републич-
ки секретар за просвета; 

Решение за назначување помошник директор 
на Републичкиот завод за статистика; 

Наредба за определување на трошоците на тр-
говијата на голоме во прометот на шеќер; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опреде-
лување на одделни производи што се опфаќаат со 
контрола на цените; 

Наредба за спроведување на мерките со цел за 
спречување на заразните, паразитните и други бо-
лести ка ј добитокот. 

Во4 бројот 28 од 10 август 1964 година објавува: 
Одлука за зголемување на средствата за лични 

расходи на републичките органи и установи; 
Одлука за надоместоците на членовите на струч-

ните совети на Извршниот совет; 
Договор за социјално осигурување на музича-

рите членови на Здружението на музичарите на 
забавна и народна музика на СР БиХ, 

Во бројот 29 од 24 август 1964 година објавува: 
Наредба за определување на трошоците на трго-

вијата на големо во прометот на определени видови 
жито; 

Одлука за измена и дополнение на финансиски-
от план на приходите и расходите на фондот на зд-
равственото реосигурување за 1964 година; 

Одлука за тарифата со која се определуваат пре-
миите и за стопата по која ќе се издвојува режискиот 
додаток. 

Во бројот 30 од 31 август 1964 година објавува: 
Препорака за унапредување на здравствената 

заштита на населението; 
Упатство за работата на судовите и казнено-по* 

правителните установи во врска со поставката за 
помилување. 

Во бројот 31 од 7 септември 1964 година не об-
јавува правни прописи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 28 од 30 јули 1964 година 
објавува: 

Решение за давање согласност на Одлуката за 
нормите на основниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување и нормата на придонесот за 
додаток на деца за 1964 година; 

Решение за давање согласност на Одлуката за 
висината на средствата што во 1964 година ќе се 
издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона 
резерва на фондовите на инвалидското осигурува-
ње и пензиското осигурување; 

Наредба за одредување на трошоците на про-
метот на големо за пченица 'рж, пченка, јачмен 
(освен пиварскиот), зоб и прекрупе; 

Наредба за одредување ца трошоците на проме-
тот на големо за шеќер; 

4 Одлука за висината на средствата што во 1964 
година ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и 
валоризациона резерва на фондовите на инвалид-
ското осигурување и пензиското осигурување; 

Одлука за нормите на основните придонеси за 
инвалидско и пензиско осигурување и за нормата на 
придонесот за додаток на деца за 1964 година; 

Исправка на Правилникот за утврдување на-
доместокот на штета причинета во шума. 

Во бројот 29 од 7 август 1964 година објавува: 
Закон за користење на патнички автомобили во 

општествена сопственост и за начинот на распола-
гање со о т и те етев ените средства за користење на 
патнички автомобили; 

Одлука за утврдување на престанок на прате-
нички мандат; 

Препорака за мерките што треба да се преземат 
за унапредување на научво-испитувотката дејност. 

Во бројот 30 од 19 август 1964 година објавува: 

Упатство за образецот и начинот на употреба на 
здравствената легитимација за здравствено осигуру-
вање на земјоделци. 

Во бројот 31 од 1 септември 1964 година не об-
јавува правни прописи. 

Во бројот 32 од 9 септември 1964 година објавува: 

Наредба за дополнување на Наредбата за одре-
дување на одделни производи што се ставаат под 
контрола на цените во производството; 

Решение за основање Центар за професионална 
рехабилитација за инвалидизирани лица; 

Објава за одржување избори во Изборната еди-
ница Теарце II. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Цр-
не Горе" во бројот 20 од 20 јули 1964 година обја-
вува: 

Одлука за распоредот и начинот на користење 
на средствата за студии за изработка на е е дум го-
дишниот план и други студии; 
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Одлука за задолжување на СР Црна Гора к а ј 
Југославенската инвестициона банка по кредитот 
за пречекорување на трошоците за изградба на 
објекти од загарантираните инвестиции; 

Одлука за спроведување на реосигурување на 
Фондот на здравственото осигурување на земјодел-
ците за второто полгодиште на 1964 година; 

Наредба за определување одделни производи 
што се опфаќаат со контрола на цените; 

Одлука за определување на стопите на основ-
ниот придонес за инвалидско и пензионо осигуру-
вање и на стопата на придонесот за додаток на 
деца за 1964 година. 

Во бројот 21 од 23 јули 1964 година објавува: 
Уредба за укинување на Ловното стопанство во 

Титоград; 
Одлука за орочување на средствата на Опште-

ствениот инвестиционен фонд на СР Црна Гора 
во 1964 година: 

Одлука за определување на височината на по 
мошта на жртвите на фашистичкиот терор 

Во бројот 22 од 24 јули 1964 година објавува; 
Закон за завршната сметка за извршувањето 

на буџетот на^СР Црна Гора (Републичкиот буџет' 
за 1963 година; 

Закон за јавните патишта и други сообраќај-
ници', 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
слатководно^ рибарство: 

Закон за користење на патнички автомобили во 
општествена сопственост и за начинот на распо-
лагање со општествените средства за користење на 
патнички автомобили; 

Закон за потврдување на статуите на устано-
вите чиј основувач е Републиката; 

Одлука за одобрување на завршната сметка на 
Резервниот фонд на СР Црна Гора за 1963 година; 

Одлука за учеството на СР Црна Гора во 1965 
година во кредитирањето на инвестиции што слу-
жат за унапредување на туристичкиот промет на 
странци; 

Одлука за одлагање на плаќањето на ануите-
тите на земјоделските организации за 1964 година: 

Решение за разврстување на функционерите во 
групи на кои им припаѓа наголемена дневница при 
службено патување во странство. 

Во бројот 23 од 10 август 1964 година објавува: 
Закон за избор ка работничките совети и дру-

гите органи на управувањето во работните органи-
зации: 

Одлука за разрешување на републичкиот секре- ' 
тар за трговија и за именување претседател на Ре-
публичкиот комитет за туризам; 

Одлука за избор на судии на Окружниот суд во 
Титоград и Окружниот суд во Иванград; 

Одлука за разрешување и именување еден член 
на управниот одбор на Републичкиот општествен 
фонд за школство; 

Одлука за разрешување и именување одделни 
членови на Републичката изборна комисија з а ^ з б о р 
на пратеници на Собранието на СР Црна Гора и за 
избор на одборници за собранијата на општините; 

Уредба за основање Геодетски завод; 
Одлука за мерилата за расподелба на приходите 

од бензин и плинско масло наменети за јавни па-
тишта; 

Решение за дополнение на Решението за утвр-
дување на листата на стручњаците за вршење над-
зор над стручната работа на здравствените установи, 
лекарите и другите здравствен* работници во 1964 
година. 

Во бројот 24 од 1 септември 1964 година објавува: 
Одлука за наголемување на средствата за лични 

расходи на републичките органи и установи; 
Наредба за определување трошоците на тргови-

јата на големо во прометот на шеќер. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ, ИСПОРАКА И ПРИМЕНА НА 

ЖИЦА ЗА ПРЕДНАПРЕГНАТ БЕТОН 
кои се составел дел од Правилникот за Техничките 
прописи за испитување, испорака и примена на 
жица за преднапрегнат бетон („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/64) објавени се како Додаток на 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/64 и можат да се 
добијат преку ПРОДАЖНАТА СЛУЖБА на Слу-
жбен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристика 
бр. 1. Жиро сметка 101-13-602-32. 

ПРИВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА ГРАДЕЊЕ ВО СЕИЗМИЧКИТЕ ПОДРАЧЈА 
кои се составен дел од Правилникот за Привреме-
ните технички прописи за градење во сеизмичките 
подрачја („Службен лист на СФРЈ", бр 39/64) обја-
вени се како Додаток на „Службен лист на СФРЈ" 
бр. 39/64 и можат да се добијат преку ПРОДАЖ-
НАТА СЛУЖБА на Службен лист н аи СФРЈ, Бел-
град, ул. Јована Ристиќа бр. 1. Жиро-сметка 
101-13-602-32. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

546. Основен закон за службата за безбедност 
на пловидбата (Пречистен текст) — — 745 

547. Правилник за техничките прописи за 
испитување, испорака и примена на жица 
за пред напрегнат бетон — — — — — 751 

548. Правилник за Привремените технички 
прописи за градење во сеизмичките по-
драчја — — — — — — — — — 751 

549. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за примена на Одлуката за да-
вање регрес за продадените и испорачани 
количини на огревни материјали за по-
требите на широката потрошувачка — 751 

550. Наредба за дополнение на Списокот на 
производите и услугите што се опфаќаат 
со контролата на цените — — — — 752 

551. Решение за југословенските стандарди за 
електрични инсталациони материјали — 752 

552. Решение за југословенските стандарди за 
флуоресцентни сијалици — — — — 752 


