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БЕЛГРАД 

БРОЈ 17 ГОД. XXII 

199. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 21 април 1966 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 22 април 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИН-
ВЕСТИЦИОНА БАНКА СРЕДСТВА ОД СТОПАН-
СКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПО-
КРИВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИОТ КРЕДИТ ДА-
ДЕН ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШТЕТИТЕ ОИ ПО-
ПЛАВИТЕ ВО ГРАД ЗАГРЕБ ВО ОКТОМВРИ 

1964 ГОДИНА 

1. Од средствата на стопанските резерви на 
федерацијата што се формираат според членот 24 
од Законот за насочување користењето на средства-
та на работните организации и општествените фон-
дови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
57/65) и се доделува на Југословенската инвести-
циона банка износ од 40 милиони динари за по-
кривање на краткорочниот кредит што Југосло-
венската инвестициона банка од своите средства 
и го дала на Стопанската банка на Социјалистич-
ка Република Хрватска во 1964 година заради ос-
пособување за производство на стопанските орга-
низации во Социјалистичка Република Хрватска 
што претрпеле штета од поплавите во октомври 
1964 година. 

2. Износот од 40 милиони динари • што според 
точката 1 од оваа одлука се доделува за покрива-
ње на дадениот краткорочен кредит, Стопанската 
банка на Социјалистичка Република Хрватска ќе 
и го врати на Југословенската инвестициона банка 
во две еднакви рати, и тоа првата до крајот на 
1966 а втората до крајот на 1967 година. 

3. Средствата наплатени според точката 2 од 
оваа одлука Југословенската инвестициона банка 
ќе ги уплати веднаш во корист на стопанските ре-
зерви на федерацијата. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 582 

23 април 1966 година 
Белград 

Претседател 
»а Стопанскиот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 

200. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 21 април 1966 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 22 април 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТОТ 
ДОДЕЛЕН НА ГРАД ЗАГРЕБ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПОПРАВКАТА И ИЗГРАДБАТА ПА СТАНОВИ 
ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ЧИИ СТАНОВИ СЕ ОШТЕ-
ТЕНИ ИЛИ УНИШТЕНИ СО ПОПЛАВАТА ВО 

ОКТОМВРИ 1964 ГОДИНА 

1. Средствата доделени како привремен безин-
тересен кредит на град Загреб со Одлуката за до-
делување средства од стопанските резерви на ф е -
дерацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64), 
му се даваат на град Загреб како кредит со рок 
за враќање од 30 години и со интерес по стопа од 
0,5% годишно. 

Отплатување^ на овој кредит град Загреб ќе го 
врјши со годишни ануитети почнувајќи од 1 јули 
1966 година, во корист на стопанските резерви на 
федерацијата. 

2. Сојузниот секретар за финансии ќе донесе, 
по потреба, поблиски прописи за начинот и постап-
ката за враќање на кредитот од точката 1 на оваа 
одлука. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 581 

23 април 1966 година 
Белград 

Претседател на 
Стопанскиот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 

201. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 21 април 1966 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 22 април 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИ-
ТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА СОЈУЗ-
НИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ 

ПОМОШ НА ИНДИЈА 
1. Од средствата на стопанските резерви наѓ 

федерацијата што се формираат според членот 24 
од Законот за насочување користењето на сред-

Го заменува 
претседателот на 

Сојузната скупштина 
потпретседател и 

претседател на 
Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровић е. р. 

Го заменува 
претседателот на 

Сојузната скупштина 
потпретседател и 

претседател на 
Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровић е. р. 
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ствата на работните организации и општествените 
фондови во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 57/65), во сојузниот буџет за 1966 година се пре-
несува износ од 13,400.000 динари за давање помош 
во храна на Индија. 

2. Сојузниот извршен совет ќе го определи ор-
ганот што ќе ја реализира работата околу набав-
ката и испораката на прехранбените продукти на 
Индија. 

3. Ако износот од точката 1 на оваа одлука не 
се потроши во целина за наведените цели, остато-
кот ќе се врати во стопанските резерви на феде-
рацијата. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 579 

23 април 1966 година 
Белград 

Претседател на 
Стопанскиот собор, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 

202. 
Врз основа на членот 109 од Законот за банките 

и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65 и 4/66), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРО-

ШУВАЧКИ КРЕДИТИ 
Член 1 

Потрошувачки кредити можат да се даваат за 
купување индустриски производи за лична потро-
шувачка, а првенствено за трајни потрошни про-
изводи. 

Сојузниот секретар за индустрија и трговија 
во смисла на членот 88 став 4 од Законот за бан-
ките и кредитните работи (во понатамошниот тек-
ст: Законот) ги определува индустриските произ-
води од ставот 1 на овој член што не можат да се 
продаваат на кредит. 

Член 2 
Потрошувачите кредити ги дазаат стопански 

и други работни организации што се ззнимаваат со 
производство или промет на производи за кои се 
дава кредит според одредбите на оваа уредба. 

Стопанските и другите работни организации 
можат да даваат потрошувачки кредити за купу-
вање на стоки што тие ги произведуваат и на стоки 
што според својот предмет на работењето ги про-
даваат. 

Потрошувачки кредити можат да даваат и бан-
ките за целите предвидени со оваа уредба. 

Член 3 
Потрошувачки кредити можат да им се даваат: 
1) на редовно запослени работници; 
2) на пензионери (лични и семејни) и инвалиди; 
3) на лица од самостојни професии (лекари, 

книжевници, уметници, адвокати, свештеници, и 
др.) што се социјално осигурени; 

4) на иматели на приватни занаетчиски дуќани; 
5) на подофицери, офицери и службеници на 

Југословенската народна армија. 
Не се сметаат како редовно запослени работници 

во смисла на оваа уредба, оние работници што склу-
чиле договор за работа односно што се земени на 
работа на определено време или за извршување 
на определена работа. 

Член 4 
Стопанските и други работни организации ги да-

ваат потрошувачките кредити од средствата на сво-
јот деловен фонд и од средствата на кредитите што 
за оваа цел ќе ги добијат од банките и други ра-
ботни организации. 

Ако е со пропис донесен врз основа на членот 1 
став 2 од оваа уредба определено одделни инду-
стриски производи да не можат да се продаваат на 
кредит, тоа ограничување не се однесува на по-
т р о ш у в а ч и т е кредити што стопанските и други ра-
ботни организации ги даваат од средствата на сво-
јот деловен* фонд. 

Член 5 
Кредити на стопански и други работни органи-

зации банките можат да им одобруваат заради да-
вање потрошувачки кредити, од средствата предви-
дени во членот 107 ст. 1 и 2 на Законот. 

Потрошувачки кредити за целите предвидени со 
оваа уредба банките можат да даваат од сред-
ствата предвидени во членот 107 ст. 1 и 2 на За-
конот. 

Член 6 
Народната банка на Југославија го определува 

процентот на средствата од членот 107 став 1 на 
Законот кој може да се користи за кредитите од 
членот 5 на оваа уредба. 

Процентот од ставот 1 на овој член не може да 
биде понизок од 70% од средствата од членот 107 
спав 1 на Законот. 

Член 7 
Стопанските и други работни организации са-

мостојно ги утврдуваат условите за потрошувачките 
кредити што ги даваат од средствата на својот де-
ловен фонд. Овие услови мораат да бидат еднакви 
за сите корисници на кредити за исти намени. 

Стопанските и други работни организации ги 
утврдуваат условите за давање потрошувачки кре-
дити од средствата од членот 5 на оваа уредба за 
купување индустриски стоки, придржувајќи се кон 
следните општи услови: 

1) роковите за враќање на кредитите не можат 
да бидат подолги, и тоа: за купување јаглен — од 
10 месеци, за купување автомобили — од 30 месеци 
а за купување друга индустриска стока — од 24 
месеци; 

2) по одобрување на кредитот, а пред неговото 
користење, корисникот на кредитот полага во го-
тови пари најмалку износ од 20% од височината на 
одобрениот кредит. Овој износ не се полага за кре-
дити одобрени за купување јаглен; 

3) потрошувачките кредити можат да им се 
даваат најмногу до следните износи, и тоа: 

а) на работниците во редовен работен однос — 
до 15 од вкупниот нето-износ на личниот доход за 
времето за кое се дава кредитот; 

б) на пензионерите и инвалидите — до 1/5 од 
вкупната пензија односно инвалиднина за времето 
за кое се дава кредитот; 

в) на лицата од самостојни професии — до 1/5 
од вкупниот износ на кој плаќаат придонес за со-
цијално осигурување за времето за кое се дава 
кредитот; 

г) на имателите на приватни занаетчиски ду-
ќани — до 1/5 од основицата на која им е обложен 
данокот на доход за изминатата година односно при-
донесот од личниот доход од самостојно вршење 
занаетчиски и други стопански дејности за теку-
штата година ако придонесот го плаќаат паушално, 
пресметана за времето за кое им се дава кредитот а 
намалена за износот на обложениот данок односно 
придонес. 

Вкупното задолжување по кредитот, по упла-
тувањето во готово и пресметувањето на интере-
сот, не може да го надмине износот од 6.000 динари. 

Условите што ги утврдуваат стопанските и дру-
ги работни организации според одредбите од ста-
вот 2 на овој член ќе се применуваат подеднакво 
врз сите корисници на кредити за исти намени. 

Го заменува 
претседателот на 

Сојузната скупштина 
потпретседател и 

претседател на 
Сојузниот собор, 

Мијалко Тодоровић е. р 
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Член 8 
Народната банка на Југославија до 31 август 

1966 година ќе ги утврди условите под кои банките 
ќе можат да даваат потрошувачки кредити во го-
тови пари до износот од 1.000 динари. 

До донесувањето на прописите од ставот 1 на 
овој член банките можат да даваат потрошувачки 
кредити во готови пари до износот од 1.000 динари 
со рок ' за враќање до 5 месеци, и тоа: за подмиру-
вање на трошоци поради породување, болест, смртен 
случај и преселување, а до височината од членот 7 
став 2 точа 3 на оваа уредба. 

Банките можат да им даваат потрошувачки кре-
дити на воени инвалиди од војните за купување 
автомобили во височина 1/3 од личниот доход, пен-
зијата и инвалиднината за времето за кое се дава 
кредитот, со рок за враќање до* 5 години, со по-
лагање во готови пари на износ од 10% од височи-
ната на одобрениот кредит. 

Банките можат да даваат и кредити за купува-
ње јаглен до височината од членот 7 став 2 точка 
3 на оваа уредба. 

Член 9 
Банките можат за сметка на стопански и други 

работни организации да вршат услуги во врска со 
одобрување, евидентирање и наплатување на по-
трошувачки кредити. 

Член 10 
Државниот секретар за народна одбрана ќе до-

несе поблиски прописи за примена на оваа уредба 
во поглед на^ начинот за давање потрошувачки кре-
дити на подофицерите, офицерите и службениците 
на Југословенската народна армија и начинот за 
користење на тие кредити. 

Член И 
Народната банка на Југославија го пропишува 

начинот на кој банките во својот биланс ќе ги усо-
гласат сегашните пласмани во потрошувачки кре-
дити и кредити одобрени на стопански и работни ор-
ганизации за давање потрошувачки кредити — со 
изворите на средствата од членот 107 ст. 1 и 2 на 
Законот. 

На банките што за давање кредити според од-
редбите на оваа« уредба, немаат доволно средства 
од членот 107 ст. 1 и 2 на Законот, Народната банка 
на Југославија може да им одобрува посебни кре-
дити врз основа на средствата на депозитот на По-
штенската штедилница кај Народната банка на Ју -
гославија. 

Член 12 
Покрај организациите од членот 2 на оваа уред-

ба, и банките можат да даваат потрошувачки кре-
дити за купување индустриски стоки под условите 
ЦЈТО со оваа уредба се пропишани за давање на 
т^е кредити од страна на стопански и други ра-
ботни организации од кредитите што им ги одобру-
ваат банките. 

Член 13 
На барањата за потрошувачки кредити по кои 

не се склучени договори до 26 април 1966 година, 
ќе се применат одредбите од оваа уредба. 

Чековите за потрошувачки кредити издадени на 
корисниците на кредитите до денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба, можат да се користат и по 
27 април 1966 година за намените за кои се из-
дадени. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на ова уредба 

престануваат да ' важат : Уредбата за давање потро-
шувачки кредити на работниците, службениците и 
на другите определени категории корисници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 36/55, 18/57, 53/61 и „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 21/64); Одлуката за на ј -
високата интересна стопа по која мажат да се да-
ваат потрошувачки кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65); Одлуката за средствата што де-
ловните банки можат да ги користат за давање 
потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", 

бр. 7/66), освен во делот кој се однесува на кредити-
те на домаќинствата за зголемување на капаците-
тите и подобрување на условите за сместување ту-
ристи, и Упатството за давање потрошувачки кре-
дити на работници, службеници и други определени 
категории корисници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65). 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
, P. п. бр. 39 

23 април 1966 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић, е. р« 

203. 

ВЈЗЗ основа на членот 23 оД Законот за личната 
карта („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), сојузни-
от секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНА НА ЛИЧНА КАРТА 
И ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЧНИ 

КАРТИ 

Член 1 
Барање за издавање односно замена на лична 

карта му се поднесува на органот на внатрешните 
работи на општината на чија територија подноси-
телот на барањето има живеалиште (во понатамо-
шниот текст: органот на внатрешните работи). 

Барањето за издавање односно замена на лична 
карта содржи: назив на органот на кој му се под-
несува барањето; име и презиме на подносителот на 
барањето; ден, месец и година на раѓањето; место 
на раѓањето, општина и република; живеалиште 
и адреса на станот во времето на поднесувањето на 
барањето; датум на поднесувањето на барањето и 
потпис на подносителот на барањето. 

Во барањето за издавање односно замена на 
лична карта се назначува и општината ка ј која по-
дносителот на барањето се води во евиденција за 
државјаните. 

Барањето за издавање односно замена на лична 
карта се поднесува на образецот бр. 1. 

Податоците што се внесуваат во образецот на 
барањето за издавање односно замена на лична кар-
та мораат да бидат читко напишани. 

Член 2 
Лице што првпат бара да му ое издаде лична 

карта е должно за доказ на личните податоци наве-
дени во барањето за издавање на лична карта да 
поднесе на увид извод од матичната книга на роде-
ните, а, по потреба, да даде и други докази што ќе 
му ги побара органот на внатрешните работи заради 
утврдување неговиот идентитет односно држав-
јанство. 

АКО местото на раѓањето и живеалиштето на 
Лицето ное првпат бара да му се издаде лична карта 
се наоѓаат на територијата на иста општина, орга-
нот на внатрешните работи* што ја издава личната 
карта ќе ги утврди по службена должност фактите 
за раѓањето на подносителот на барањето за издава-
ње на лична карта«, и тоа врз основа на податоците 
од матичните книги односно на начинот предвиден 
за утврдување на овие факти (Закон за матичните 
книги. Закон за личното име), како и неговото др-
жавјанство — по постапката за установување на др-
жавјанството. 

Органот на внатрешните работи што ја издава 
Личната карта ќе го утврди по службена должност 
државјанството на подносителот на барањето за из-
давање на лична карта и кога подносителот на ба-
рањето не знае к а ј која општина се води во евиден-
ција за државјаните. 
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Службеното лице на органот »а внатрешните ра-
боти на кое му е поднесено барање за издавање на 
лична карта ќе констатира на барањето во вид на 
службена забелешка врз основа на кои исправи од-
носно на кој начин е утврден идентитетот на под-
носителот на барањето и другите факти од бара-
њето. 

Член 3 
За лице анто поднесува барање за замена на ли-

чна карта (заради промена на личното име, оште-
тување на личната карта, промена на живеалиштето 
односно адресата и ел.), органот на внатрешните ра-
боти го утврдува идентитетот и другите факти од 
барањето врз основа на порано издадената лична 
карта и податоците од евиденцијата што органот на 
внатрешните работи на кој му е поднесено барање-
то ја води по службена должност. 

За лице што поднесува барање за издавање лич-
на карта поради тоа &то порано издадената лична 
карта ја загубило или на друг начин останало без 
неа, органот на внатрешните работи го утврдува 
идентитетот и другите факи од барањето врз ос-
нова на евиденцијата што ја води. 

Ако службените евиденции ги води органот на 
внатрешните работи од друга општина, од подноси-

• телот на барањето за издавање односно замена на 
лична карта може да се бара да стави на увид ис-
права со која ја докажува вистинитоста на ф а к -
тите наведени во барањето. 

Службеното лице на органот на внатрешните ра-
боти на кое му е поднесено барање за издавање од-
носно замена на лична карта е должно да состави 
службена забелешка на начинот предвиден во чле-
нот 2 став 4 на овој правилник. 

"ЧЃлен 4 
Фотографиите што се прилагаат кон барањето 

за издавање односно замена на лична карта мораат 
да бидат идентични и верно да го прикажуваат подно-
сителот на барањето, во големина 3X3,5 cm, израбо-
тени- на бела тенка фото-хартија и без ретуши-
рање. 

Подносителот на барањето треба да е фотогра-
фиран од лице (en face), со откриено чело, без шап-
ка, капа или шамија. По исклучок, постари лица 
кои според народниот обичај носат шамија или 
капа како составен дел од носија, можат да приложат 
фотографии на кои се под шамија односно капа. 

Фотографија која не и одговара на намената од-
носно условите од ставот 1 на овој член ќе му се 
врати на подносителот на барањето и ќе му се оп-
редели рок за поднесување соодветна фотографија. 
Овој рок не може да биде пократок од 15 дена. 

Член 5 
За примените барања за издавање односно за-

мена на лични карти органот на внатрешните ра-
боти води посебна евиденција во вид на регистар — 
регистар на примените барања за издавање односно 
замена на лични карти (во понатамошниот текст: 
регистарот). 

Регистарот се води во форма на книга и .ги со-
држи следните податоци: реден број; датум на при-
емот нд барањето за издавање односно замена на 
лична карта; име и презиме на подносителот на 

N барањето; ден, месец, година и место на раѓањето; 
серија и сериски број на личната карта и рубрика 
за забелешки. 

Барањата за издавање односно замена на лични 
карти се запишуваат во регистарот по редот на при-
емот. 

Редниот број под кој е запишано барањето во 
регистарот се запишува во личната карта како ре-
гистарски број. 

Член в 
Ако лице што поднесло барање за издавање на 

Лична карта побара за поднесеното барање да му, 
се издаде потврда органот на внатрешните работи ќе 
издаде потврда за поднесеното барање за издавање 
на лична карта. 

Потврдата за поднесено барање за издавање на 
лична карта се издава на образецот бр. 2 

При издавање на личната карта потврдата се 
одзема и се уништува. 

- Ч л е н 7 
Образецот на лична карта е изработен на по-

полна хартија во големина 6X9,5 cm. Предната стра-
на на образецот содржи: грб на Југославија и текст: 
„Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Социјалистичка Република . . . , Општина . . . , 
Лична карта"; место за име и презиме, место за фо-
тографија, ознака на серијата и сериски број. На 
грбот на образецот е напечатен текстот: „роден-а, 
ден, месец, година и место, општина и република, 
живеалиште и адреса, датум на издавањето, рок на 
важењето на личната карта и рег. број", означено 
место за потпис и печат. 

Личната карта е заштитена со обвивка од про-
видна маса, која е неодделива од личната карта и е 
нејзин составен дел. 

Личната карта се издава на образецот бр. 3. 

Член 8 
Републичкиот орган на внатрешните работи вр-

ши набавка на обрасци на лични карти и заштитни 
обвивки за лични карти, ги распределува на оп-
штинските органи на внатрешните работи и ја утвр-
дува височината на цената на чинењето на личната 
карта. 

Член 9 
За секоја лична карта што се издава односно 

заменува се пополнува картон. 
Картонот за издадената лична карта содржи: 

лични податоци на подносителот на барањето за из-
давање односно замена на лична карта наведени во 
членот 1 на овој правилник; место предвидено за 
фотографија и отпечаток на прст; место за запишу-
вање на регистарскиот број, серијата и серискиот 
број на личната-карта; датум на издавањето на лич-
ната карта и рок на нејзиното важење; потпис на 
службеното лице што го пополнило картонот и 
потпис на лицето на чи^ име е издадена личната 
карта, како и рубрика: „Забелешка". 

Формата и големината на картонот за издаде-
ната лична карта, како и начинот на водењето на 
картотеката, ги утврдува републичкиот орган на 
внатрешните работи. 

Член 10 
На картонот за издадената лична карта се става 

отпечаток од показалецот на десната рака. 
Лице што.нема показалец од десна рака става 

отпечаток од средниот прст односно од некој друг 
прст на десната рака. а ако нема десна рака става 
отпечаток од показалецот на левата рака. За тоа н-а 
картонот се запишува соодветна забелешка. 

Член 11 
Во картонот за издадената лична карта во ру-

бриката: „Забелешка" се запишуваат службените 
забелешки од членот 2 став 4 и членот 3 став 3 на 
овој правилник. 

Во рубриката: „Забелешка" се запишуваат и 
промени на личните податоци и другите факти по-
ради кои е издадена односно заменета личната 
карта (промена на личното име, живеалиштето и 
адресата на станот; исчезнување односно замена 
на личната карта и др.). 

Член 12 
Во случај на издавање односно замена на лична 

карта, податоците внесени во стариот картон во ру-
бриката: „Забелешка" (член 11 став 2) се пренесу-
ваат во новиот картон. 

Член 13 
Кога личната карта ја издава односно заменува 

органот на внатрешните работи надлежен според 
новото живеалиште на подносителот на барањето за 
издавање односно замена на лична карта, тој ќе го 
извести за тоа во рок од осум дена органот на внат-
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р е т к и т е работи што ја издал поранешната лична 
карта. 

Органот на внатрешните работи што ја издал 
поранешната лична карта ќе внесе во регистарот во 
рубриката: „Забележиш" белешка дека е издадена 
нова лична карта и ќе го означи регистарскиот број 
и органот што ја издал новата лична карта, а во 
картонот за издадената лична карта ќе ги запише 
податоците од рубриката: „Забелешка" (член 11 став 
2). 

Член 14 
Во случај на издавање односно замена на лич-

ни карти, картоните за порано издадените лични 
карти се издвојуваат од картотеката и посебно се 
дуваат најмалку пет години. 

Член 13 
Заменетата лична карта се поништува. 
Поништувањето се врши со зумба со ознака! 

„поништено" или на друг начин. 
Поништената лична карта се враќа на барање 

на имателот на личната карта односно на членови 
на неговото семејство. 

Член 16 
Во постапката за замена на лична карта изда-

дена врз основа на Уредбата за личните карти (ле-
гитимации) — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/48, 
38/50, 56/51 и 21/53) службеното лице што ќе прими 
барање за издавање нова лична карта ги споредува 
податоците од барањето со податоците од старата 
лична карта, и тоа го заверува со свој потпис на 
барањето, и го наведува називот на органот што ја 
издал старата лична карта, датумот на издавањето 
на старата лична карта и нејзиниот регистарски 
број. 

Во случај на неслагање на одделни податоци од 
барањето За издавање на нова лична карта со пода-
тоците од старата лична карта, вистинитоста на по-
датоците ќе се уврди пред да се издаде нова лична 
карта согласно со одредбата на членот 3 ст. 1 и 2 
на овој правилник. 

При издавање на нова лична карта, старата 
лична карта од ставот 1 на овој член, ако му се вра-
ќа на имателот, се поништува на првите два листа 
на начинот предвиден во членот 15 на овој пра-
вилник. 

Член 17 
Регистрите на личните карти издадени врз ос-

нова на Уредбата за личните карти (член 16 став 1) 
се чуваат трајно. 

Картоните за издадените стари лични карти се 
Чуваат најмалку три години од денот на замената 
на личните карти. 

Член 18 
Органот на внатрешните работи може во поста-

пката за замена на старите лични карти (член 16) 
поднесувањето на барањата за издавање на нови 
лични карти и издавањето на тие карти да го орга-
низира преку работните и други организации. 

Член 19 
Обрасците од чл. 1, в и 7 на овој правилник св 

Отпечатени кон овој правилник и се негов составен 
дел, 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Бр. 89 
30 март 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Милан Мишковиќ, е. р. 

Образец бр. 1 

(Назив на органот на кој му се поднесува барањето) 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ-ЗАМЕНА НА ЛИЧНА 
КАРТА 

1 Име и презиме 

2 

Р 
0 
д 
е 
н-а 

Ден, месец и 
година 

2 

Р 
0 
д 
е 
н-а 

Место, општина 
и република 

3 Живеалиште и 
адреса на станот 

4 Општина ка ј која се води во 
евиденцијата за државјаните 

19 година 

(Потпис на подносителот на 
барањето) 

3 / » Е ЛЕШКА: 

Образецот треба читко да се пополни. Наведување-
то на невистинити податоци се казнува според чле-
нот 19 од Занзомот за личната карта. 

Образец бр. 2 

П О Т В Р Д А 
ЗА ПОДНЕСЕНОТО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ЛИЧНА КАРТА 

( И м е и п р е з и м е ) 

(Ден месец и година на раѓањето, место, општина и 
република) 

Постојано част а нет : 
(Место и адреса) 

Под нес ол барање за издавање на лична карта ка ј 

(Назив на органот) 

Регистарски број 

(М. П.) 

Потврдата издадена на — — — 19 година 

(Потпис на овластеното лицо! 
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Образец бр. 3 
(формат 6 X 9,5 с т ) 

(Предна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Место за 
фотографи-
ја големина 
3 X 3,5 cm 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА 

ОПШТИНА 

Л И Ч Н А К А Р Т А 

(И м е) 

Серија и 
Сериски број ( П р е з и м е ) 

(Опачина) 

Роден-а 
<Дец> месец, година и место) 

(Општина и република) 

Живеалиште и адреса 

Датум на издавањето Рег. 
број 

Рок на важењето на личната карта ^ ^ ^ 

(Потпис на овласте-
ното лице) 

204. 

Врз основа на членот 52 ст. 4 и 5 од Основниот 
закон за заштитата при работата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65), во согласност со сојузниот секре-
тар за внатрешни работи и со сојузниот секретар 
за сообраќај и врски, сојузниот секретар за труд 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ НАТОВАР 
НА ТОВАРИ ВО ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

И ПРИ ИСТОВАР НА ТОВАРИ ОД ТАКВИ 
ВОЗИЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат мерките и 

нормативите за за^нтита на лицата на работа при 
натовар на товари во товарни моторни возила и 
приклучни возила и при истовар на товари од такви 
возила. 

Како товарни моторни возила и приклучни во-
зила, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
обичните, специјалните и работните товарни моторни 
возила и приклучните возила, наменети за превоз 
на товари (во понатамошниот текст: возило). 

Член 2 
Како работа на натовар на товари во возило и 

на истовар на товари од возило, во смисла на овој 
правилник, се подразбираат рачен и механизира« 
натовар и истовар на товари, како и проверување 
на состојбата на товарот и преуредување^ на то-
варот во текот на возењето. 

Член 3 
Мерките и нормативите за заштита при работата 

предвидени со овој правилник ги спроведуваат ра-

ботните и друти организации, органите на општес-
твено-политичките заедници, други правни лица и 
физички лица к а ј кои се запослени лица што вршат 
натовар на товари во возило и истовар на товари 
од возило (во понатамошниот текст: организацијата). 

II. МЕРКИ Ј* НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА ПРИ 
РАБОТАТА ПРИ НАТОВАР НА ТОВАРИ ВО ВО-
ЗИЛО И ПРИ ИСТОВАР НА ТОВАРИ ОД ВОЗИЛО 

1. Заеднички одредби за заштитата при работата 
при натовар и истовар 

Член 4 
Пред почетокот на натоварот на товари во во-

зило и истоварот на товари од возило возачот е 
должен, согласно со одредбите од Правилникот за 
заштита при работата при одржување на моторни 
возила и при превозот со моторни возила („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 55/65), да ги преземе потреб-
ните мерки со кои се спречува да тргне возилото 
само од местото на кое е запрено, 

Отворањето на страните на сандакот на возило 
пред истоварот на товарот односно затворањето на 
страните на сандакот по завршениот натовар на 
товарот, мораат да ги вршат едновремено најмалку 
двајца работници. 

Пред отворањето на страните на сандакот на 
возилото заради истовар на товарот мора да се 
провери положбата на товарот. 

При натоварот на товарот во возилото и исто-
варот на товарот од возилото со затворена каросе-
рија (фургон) внатрешноста на каросеријата мора 
да биде осветлена. 

Член 5 
Кога товарот се товари во возило од платфор-

мата или рампата на складот односно кога товарот 
се истоварува на платформата или рампата на 
складот, возилото мора да биде поставено непосред-
ни до платформата-или рампата. Ако тоа технички 
не е можно, мора да се постави мост. 

Половите на платформите, рампите и мостовите 
по кои се пренесува товарот мораат да бидат рамни, 
без пукнатини и дупки, а по потреба осигурени од 
лизгање. Овие подови мораат да бидат слободни за 
ресмеќавано пренесување товари. 

Широчината на платформата, рампата односно 
мостот по кој се пренесува товар, како и на ми-
нувалиштата во складови во кој се сместува то-
варот. мора да биде најмалку 1,60 т . 

Член 6 
По завршениот натовар на товар во возило, во-

зачот е должен да провери дали товарот е сместен 
правилно, а ка ј возила со страни дали се тие си-
гурно затворени. 

Член 7 
Ако натовар во возило и истовар од возило на 

поголеми количини товар вршат група работници, 
таквата работа мора да се врши под контрола на 
лице определено за тоа. 

Лицето од ставот 1 на овој член е должно пред 
почетокот на работата да ја провери исправноста 
на опремата за натовар и истовар на соодветниот 
товар. 

Член 8 
Механизира« натовар во возило и истовар од 

возило на товар со помош на дигалка, преносна 
лента, натоварувач или сличен уред, мора да се 
врши одвоено од местото на кое се врши рачно 
пренесување товари. 

За време на ноќна работа со м е х а н и з и р а ^ 
средства, местото за натовар и истовар на товари 
мора да биде осветлено со светлост од најмалку 20 
луиса јачина. 

На местото на кое се врши механизира^ натовар 
и истовар на товар смеат да се задржуваат само 
оние лица што ги. вршат тие работи. 
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Член 9 
При работата на натовари на товари во возило 

и истовар на товари од возило со помош на ди-
галка се применуваат одредбите од Правилникот 
за хигиенско-техничките заштитни мерки при ра-
ботата со дигалки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2Ѕ/64). 

Член 10 
При натоварот во возило и истоварот од возило 

на експлозивни и лесно запаливи товари, пушење-
то е забрането. 

2. Простори за натовар и истовар на товари 

Член 11 
Натоварио-исговарните површини, пристапите 

кон такви површини и нивните сообраќајници, што 
постојано служат за натовар и истовар на товари 
мораат да бидат изградени од тврда подлога и да 
се одржуваат во исправна состојба. 

АКО пристапите и сообраќајниците од ставот 
1 на овој член се под наклон, тие мораат во зимски 
период да бидат исчистени од мраз и снег и поси-
пани со песок или чакал. 

Член 12 
Широчината на пристапите и сообраќајниците 

од членот 11 на овој правилник не смее да биде 
помала од 5 m при двонасочно движење на возила-
та односно 3 m при еднонасочно движење на во-
зилата. Пристапите кон натоварно-истоварните по-
вршини мораат да имаат од обете страни пешачки 
патеки широки најмалку 0,5 т , со соодветни про-
ширувања на свиоците. 

Член 13 
При подавањето на возила на нат^оварно-ис-

товарни површини, растојанието помеѓу возилата 
што стојат во колона не смее да биде помало од 1 т , 
а растојанието помеѓу возилата што стојат едно по-
кра ј друго не смее да биде помало од 1,5 гп. 

Член 14 
На натоварно-истоварните површини, приста-

пите кон такви површини и сообраќајниците од 
членот 11 став 1 на овој правилник, мораат да би-
дат поставени сообраќајни знаци и ознаки што се 
пропишани за јавни патишта. 

На натоварио-истоварните површини, на при-
стапите кон таквите површини и на сообраќајни-
ците возилата се движат, по правило, еднонасочно. 

АКО на натоварно-истоварните површини, при-
стапите кон такви површини и сообраќајниците 
возилото се движи наназад, маневрата се врши со 
помош на друго лице што се наоѓа надвоо од во-
зилото и кое на возачот му дава определени дого-
ворени знаци. 

Брзината на движењето на возилата на нато-
варно-истоварните површини, пристапите кон так-
ви површини и сообраќајниците не смее да биде 
поголема од 10 km на час, а во затворени складо-
ви не смее да биде поголема, од 5 km на час. 

Член 15 
Натоварно-истоварните површини мораат да 

бидат ноќе осветлени со светлост од најмалку 10 
лукса јачина. 

Член 16 
Ако натовар на товар во возило се врши од 

склад сместен во визбени или надземни простории 
без направи за спуштање односно подигање това-
ри (тобоган, товарен лифт и др.), таквите складови 
мораат да имаат сигурни скали со басамаци високи 
до 18 cm. 

3. Натовар и истовар на разновидни товари 

Член 17 
Натовар во возило и истовар од возило на то-

вар во растурена и врела состојба (вар, цемент, 

битумен, асфалт и ел.), се вргли со помош на тран-
спортни направи и уреди (рачна количка, ауто-на-^ 
товарувач, т р а н с п о р т а лента и ел.). 

Член 18 
Натовар во возило на товар во парчиња (сан-

даци, буриња и ел.) преку страните на сандакот 
на возилото смее да се врши само ако страните на 
сандакот на возилото се добро врзани со синџири 
или на друг начин осигурени од отворање. 

При уредувањето на товарот од ставот 1 на 
овој член работниците не смеат да стојат врз то-
варот. 

Член 19 
Заради обезбедување на товари во парчиња од 

поместување за време на возење или при нагло 
кочење на возилото товарот мора на годен начин 
да се осигури. 

Ако постои растојание помеѓу товарите, мораат 
да се ставаат цврсти дрвени влошки и да се стават 
подметка 

Член 20 
При работата со сандаци чии страни се зако-

вани со бруќе или се утврдени со метални око-ви, 
бруќето и одовите мораат да бидат добро запукани 
за да се оневозможи повреда на работниците. 

Член 21 
При симнување на товар во парчиња што е 

сложен во пластови за да се натовари во возило, 
претходно мора да се провери стабилноста на тие 
пластови. 

Член 22 
При истовар на товар на отворени натоварив-

ме!1 ова*рн и површини слагањето на товарот мора да 
се врши на начин кој зависи од видот и тежината 
на товарот. 

Височината на плановите од ставот 1 на овој 
член не смее да биде поголема од 6 m ако истова-
рот се врши со помош на механизација односно не 
смее да биде поголема од 2 m ако натоварот се вр-
ши рачно. 

При слагање на товари во парчиња што имаат 
различна тежина и големина, прво мораат да се 
слагаат парчињата од поголема тежина. 

Член 23 
Ако натоварот на товар во возило и натоварот 

на товар од возило се врши рачно на оддалеченост 
до 60 т , тежината на товарот што се пренесува не 
смее да биде поголема од 50 kg, а височината на 
пдастот на товарот не смее да преминува 1,5 т . 

Ако пренесувањето на товарот од ставот 1 на 
овој член се врши на патека (мост, скела) под на-
клон до 25°, вкупната оддалеченост од возилото до 
местото на слагањето на товарот и обратно не смее 
да биде поголема од 50 т , а патеката под наклон 
— подолга од 25 т . 

Член 24 
При натоварот во возило на товар од различен 

вид и тежина (градежен материјал, метална стока, 
стока за широка потрошувачка, столарија и др ), во 
возилото прво се слага товарот од поголема тежина 
и, по, правило, слагањето се врши според видот на 
товарот. 

ч Член 25 
Ако се собира и се развозува товар во парчи-

ња (колети и ел.) со тежина поголема од 20 kg, за 
пренесување на такви товари мора да се определи 
посебно лице. 

Возачот може сам да го собира и развезува то-
варот од ставот 1 на овој член, ако превозот на 
товарот го врши во градски или местен сообраќај и 
ако товарот е со тежина до 20 kg. Ако возачот е 
жена тежината на товарот не смее да биде пого-
лема од 10 kg. 
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Член 26 
При натоварот во возило и натоварот од вози-

ло на товар во валчеста амбалажа (бочви, ролни, 
бали и сл.), при тркалањето на товарот мораат да 
се користат направи за да се принесе товарот на 
височината на подот на сандако т на возилото или 
од него да се спушти на почвата. 

Товарите од ставот 1 на овој член смеат да се 
натоваруваат во возило со рачно тркалање само ако 
подот на складот се наоѓа на исто ниво со подот на 
сандакот на возилото. 

Ако подот на складот е понизок од подот на 
сандакот на возилото, натоварот и истоварот на 
товарот во валчеста амбалажа може да се врши 
рачно само под услов товарот поединечно да не е 
потежок од 200 kg. 

Ако тежината на товарот е поголема од 200 kg, 
товарот мора да се пренесува преку балвани или 
да се тркала со помош на јаки јажиња. 

Член 27 
Рачно пренесување на товар во валчеста ам-

балажа е забрането, ако товарот е потежок од 
3« kg. 

Член 28 
При натоварот во возило на валчести товари 

и нивно сместување во возило, товарите смеат да 
се тркалаат само по обрачи односно зајакнувања 
за тркалање. 

Бурињата и бочвите мораат да се поставаат на 
дното, со тоа што налевниот отвор да биде горе. 

При слагање на бурињата и бочвите во возило 
во редови — еден врз другиот, помеѓу редовите 
мораат да се стават штици со клинови на краишта-
та од редовите. Употребата на други предмети на-
место клинови е забраната. 

Член 29 
При тркалање на валчести товари заради на-

товар во возило или истовар од возило, работни-
ците мораат да се наоѓаат од обете страни на на-
ј а в а т а што се користи при таквата работа. 

Ако товарот од ставот 1 на овој член се тркала 
гто рамна површина, работниците мораат да се на-
оѓаат зад товарот. 

Член 30 
Запаливи течности смеат да се товарат во .во-

зило во поголеми количини само ако се во непро-
пустливи метални садови. 

По HavoBFpoT на запаливи течности во возило, 
како и во текот на возењето, возачот мора да про-
вери дали садовите не пропуштаат запалива теч-
ност. 

Во кабината на возилото што превезува запа-
ливи течности смеат покрај возачот да се наоѓаат 
само оние лица што работат на опслужување на 
возилото. 

Член 31 
Превозот на шишиња со запаливи гасови и 

течности во кабинета на возилото е забранет. 

Член 32 
Пред и во текот на полнењето, како и за време 

на празнењето, ауто-цистерните со запалива теч-
ност мораат да бидат прописно вземјени, моторот 
згаснат а електричните уреди исклучени. 

Пред влегувањето на ауто-цистерната во опас-
на зола на складот на запаливи течности, на ис-
пусната цевка на моторот мора да се постави заш-
титна мрежа или слична направа која го спречува 
излегувањето на пламења или искри од п ц у е -
ната цевка. 

Член 33 
Натоварот во возило и истоварот од возило на 

негасена вар, цемент и друг прашлив или нагри-
зувачки материјал, смеат да ги вршат работници 
само со употреба на соодветни лични заштитни 
средства (заштитни нараквици, скутници. пелери-
н а заштитни очила и др.). 

Член 34 
Ако пренесувањето на јадливи и нагризувачки 

материи (киселини, бази и ел.) се врши во амбала-
ж а од стакло, синтетичка материја и др., рачките 
на таква амбалажа мораат со својата цврстина да 
и одговараат на тежината на товарот и да бидат 
добро прицврстени за амбалажата (арматура и ел.). 

Пренесувањето на материите од ставот 1 на 
овој член мора да се врши со помош на количка, 
носилка и слични направи. 

На количките, посилните и сличните направи 
за пренесување на материите од ставот 1 на овој 
член мораат да бидат предвидени лежишта обло-
жени со мек материјал (рогозина, трска и ел.) за 
сместување на амбалажата. 

Шишињата и друга стаклена амбалажа смес-
тени во колички, носилки и ел., мораат за време 
на пренесувањето да бидат осигурени од преврту-
вање или испаѓање. 

Член 35 
Пренесувањето на јадливи и нагризувачки теч-

ности сместени во стаклена или синтетичка амба-
лажа со тежина над 10 kg мораат да го вршат 
двајца работници. 

Член 36 
Ако стаклената амбалажа во која се наоѓаат 

јадливи и нагризувачки течности не е заштитена со 
обвивка од плетени прачки ил PI сличен материјал, 
помеѓу шишињата во возилото мораат да се стават 
заштитни влошки. 

Член 37 
При натоварот во возило, истоварот од возило 

и при пренесувањето на јадливи и нагризувачки 
течности мораат претходно да се" прегледаат мес-
тата на работата и да се отстранат пречките што 
би можеле да ја загрозат безбедноста на работни-
ците при работата со такви течности. 

Пренесувањето на јадливи и нагризувачки те-
чности во оштетена амбалажа е забрането. 

Член 38 
Пред рачното пренесување на садови со з а -

ливи и нагризувачки течности сместени во кош-
ница, мора да се извршни преглед на исправноста 
на дното на кошницата и на нејзините рачки. 

Забрането е да се пренесуваат на грб или во 
прегратка садови со јадливи и нагризувачки теч-
ности; 

Член 39 
Бочвите, бурињата и сандаците со јадливи и 

нргрпзувачки течности не смеат да се тумбаат. тр-
калаат односно туркаат, туку само да се пренесу-
ваат со колички. 

Член 40 
Ако челичните шишиња со гасови под прити-

сок се пренесуваат со помош на количка до мес-
тото на натоварот во возило и до местото на ието-
варот од возило, шишињата мораат да бидат обез-
бедени од потрес или удир. Количката мора да има 
одвоени лежишта во големина на шишето, обло-
жена со филц или со друга мека материја на мес-
тото на опирот на постаменте!* и грлото на алит пе-
то. Грлото на шишето мора при сместувањето да 
биде поткренато. 

Член 41 
Натоварот во возило, истоварот од возило и 

превозот на челични шишиња мораат да се вршат 
под следните услови: 

1) вентилот на челично шише со запалив гас, 
мора да биде заштитен со метална капа; 

2) во сандакот на возилото мораат за превоз 
на челични шицниња да бидат вградени прегради 
со вдлабнатини што и одговараат на големината 
на шишињата и што имаат опирки обложени со 
филц или со друга мека материја за постаментите 
и грлата на шишињата. Преградите мораат да импат 
капаци за затворање и при превозот мораат да би-
дат обезбедени од потрес и удир; 
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3) полни челични шишиња со гасови под при-
тисок мораат во возилото да се слагаат во хори-
зонтална лежечка положба со малку поткренатз 
грло, освен челичните шишиња со пропан и бутан; 

4) меѓусебно допирање и триење на челичните 
шишиња, како и удирање во капата на вентилом 
мора да биде оневозможено, ако во преградата од 
точката 2 на овој став челичните шишиња се сме-
стени во повеќе редови; 

5) челичните шишиња со гасови под притисок 
мораат да се покријат со цирада или со друга слич-
на покривка, ако таквите шишиња при превозот се 
изложени на сонце. 

Превозот на работници во сандакот на возилото 
во кое се превезуваат челични шишиња со гасови 
под притисок е забранет. 

Член 42 
При рачен натовар во возило и истовар од во-

зило на долги товари (шини, греди, профили, цевки 
и др.) мораат да се употребуваат соодветни помошни 
средства (косини од дрво и ел.). 

Товарите од ставот 1 на овој член смеат да се 
симнуваат само од врвот на наслојката. Таа работа 
мораат истовремено да ја вршат најмалку двајца 
работници под надзор од лице определено за тоа. 

Член 43 
Возилото определено за превоз на долги то-

вари мора да биде опремено со столбови што мо-
жат да се симнуваат односно склопуваат. Сите 
столбови на горниот кра ј мораат да бидат поврза-
ни со синџири. 

При натоварот на балвани или други тркалести 
товари со пречник поголем од 20 cm товарот во це-
лина мора да се поврзе со синџир по средината за 
да не се стркала при отворање на страните на вози-
лото. 

При истовремен превоз на подолги и пократки 
товари, пократките товари мораат да бидат сло-
жени над подолгите товари. 

Член 44 
На местото на кое се врши натовар во возило 

и истовар од возило на долги товари, забрането е 
задржувањето на лица што не работат на натова-
рот односно истоварот. 

Член 45 
При превозот на товари подолги од 6 m (цевки, 

балвани, греди, профили и др.) мора да се користи 
приколка или полуприколка. Товарот мора да се 
врзе со синџири за приколката односно полупри-
колката. 

Член 46 
Забрането е товари подолги од каросеријата 

на возилото да се опираат врз кабината односно 
вратата на возилото. 

Член 47 
Кога се товарат долги товари на приколка што 

се раставува (приколка без каросерија), помеѓу за-
дниот дел на кабината на возилото и предниот дел 
на товарот мора да се остави доволен простор, за 
да може приколката слободно да се свртува и до 
90°. 

Приколката што се раставува не смее при на-
товарот на товарот од ставот 1 на овој член да се 
оптоварува со тежина поголема од нејзината доз-
волена носивост. 

Член 48 
Товари потешки од 1 1 можат да се преместу-

ваат на кратко растојание само: 
1) по хоризонтална површина — на посебни 

санки или лимени пастели со помош на товарни 
или рачни возила (влекачи, трактори) односно со 
помош на чекрк; 

2) по коса површина со агол до 15° — при ко-
ристење на средствата од точката 1 на овој член. 

Член 49 
Забрането е со ПОМОЈШ на подвижни дигалки 

(точкаши и в и љ у ш к а р а да се подигаат товари 
засилени со земја, песок или друг материјал, од-
носно товари што се прицврстени на кој и да било 
начин (вкопани, залепени и ел.). 

4. Работа со контејнер 

Член 50 
Пред да се натовари во возило контејнер со 

товар возачот мора претходно да ја провери ис-
правноста на контејнерот. Ако е контејнерот ош-
тетен односно ако преградите не се исправни, не 
смее да се врјши натовар на контејнерот во вози-
лото. 

Член 51 
Товарот во контејнерот мора да се размести 

така што притисокот на подот и ѕидовите да биде 
што порамномерен. Помеѓу товарот и вратата на 
контејнерот мора да се остави слободен простор од 
најмалку 3 cm. 

По завршениот натовар на товарот во ко-нтејне-
рот возачот мора да провери дали се правилно за-
творени вратите односно страните на контејнере!?, 

5. Работа со транспортери 

Член 52 
Транспортери со лента, грибла, синџири и сли-

чни средства за пренесување на товари мораат да 
се подаваат така што од една нивна страна да ос-
тане слободен простор за минување, во широчина 
од најмалку 1 т . 

Член 53 
К а ј подвижни транспортери со уред за мену-

вање на аголот наклонот на лентата, мора да постои 
направа за осигурување на утврдената положба на 
наклонот на лентата во текот на една работна опе-
рација (скокалка, кочница). 

Член 54 
Преместувањето на транспортерите од членот 

53 на овој правилник за време на работата е за-
брането. Пред преместувањето на> транспортерот 
и по завршетокот на работата на транспортерот 
лентата мора да се стави во крајната долна по-
ложба. 

Член 55 
За време на работата на транспортерот забра-

нето е да се помага со раце движењето на лен-
тата, да се чистат со раце лентата и валците и да 
се врши каква и да било поправка на валците, 
лентата односно конструкцијата на транспортерот. 

За време на работата на транспортерот забра-
нето е вовлекување под лентата на транспортерот 
заради вршење поправки или од која и да е друга 
причина. 

Член 56 
Вклучување и исклучување на транспортерот 

смее да врши само лице определено за тоа, кое, 
пред пуштањето на транспортерот во работа, ќе 
провери дали *се преземени сите мерки на безбед-
ност. 

Член 57 
Забранета е работата со транспортер кој нема 

кочници на уредот за дигање на носачот на ленти-
те. 

Член 58 
Транспортери што работат на електричен по-

гон мораат да бидат вземјени според важечките 
прописи, 

в. Работата со ауто-виљушкари 

Член 59 
Со ауто-виљушкари на натоварно-истоварните 

површини, на пристапите кон тие површини и на 
сообраќајниците смеат да ракуваат само лица што 
наполниле 18-годишна возраст и што имаат соод-
ветна стручна спрема за управување со дигалка, 
утврдена со општ акт на организацијата. 
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Лицата од ставот 1 на овој член, пред стапува«* 
ње на работа, мораат да се подлагаат на специја-
листички лекарски п о г л е д заради утврдување да 
здравствената состојба за вршење работи на ди-
галкар, според важечките прописи. 

Работниците што управуваат со ауто-виљуш-
кар мораат да се подлагаат на лекарски преглед 
најмалку еднаш годишно. 

Член 60 
Пред да се пуштат во работа нови ауто-ви-

љушкари, како и по поголеми поправки, ауто-ви-
љушкарите мораат да бидат прегледани и испита-
ни во поглед на техничката исправност. 

Прегледите од ставот 1 на овој член во поглед 
на техничката исправност на ауто-виљушкарите, 
како и периодичните прегледи, организациите ги 
Брцнат во роковите определени со нивниот општ 
акт. 

Ако при прегледот се утврди неисправност на 
уредите на ауто-виљушкарите, работата мора да 
се запре за да се отстрани неисправноста. 

Член 61 
Ауто-виљушкари на гасеници смеат да се ко-

ристат само на тврда подлога (бетонска, асфалтна, 
калдрмисана. земјена и ел.). 

Член 62 
За време на натоварот во возилото и истова-

р и од возилото на товари со помош на ауто-ви-
љушкари, во маневарскиот (работниот) простор не 
смеат да се задржуваат или движат други лица, 
освен оние што работат на натоварот односно ис-
товарот. 

Како маневарски (работен) простор, во смисла 
на ставот 1 од овој член, се подразбира просторот 
ограничен од габаритот на товарот односно од не-
тактичните подвижни делови на ауто-виљушкарот. 

Член 63 
Товарот на зафатната виљушка на ауто-виљу-

шкарот мора да лежи што поблиску до задниот дел 
на носачот на виљушката, распореден рамномерно 
на обата крака на виљушката и не смее да го пре-
минува врвот на виљушката за повеќе од едва тре-
тина на својата широчина. 

За потфаќање на товарот со виљушката мора 
да биде оставен слободен простор за минување на 
виљушката. 

Товарот сложен на виљушката не смее да му 
го засолнува видикот на возачот на ауто-виљушка-
рот. 

По исклучок, ако при пренесување на кабаст 
товар не може да се одбеше засолнување видикот 
на возачот, лицето определено за тоа мора да му 
дава знаци на возачот при пренесувањето и дига-
њето на товарот. 

При симнување на товарот од на сл ој ката, за-
фатната виљушка не смее со сила да се турка ме-
ѓу товарот, ако помеѓу редовите на на слој ката не 
постои слободен простор за минување на виљуш-
ката. 

Член 64 
Пренесување на товари со ауто-виљушкар се 

врши со носачот на виљушката поместен наназад. 
Растојанието помеѓу долниот раб на зафатната ви-

л у ш к а и почвата на ауто-виљушкарот со тркала-
та. мора да биде најмалку Г>09 mm, а на ауто-ви-
љушкарот на гасеници најмалку 250 mm. 

Член 65 
Долги товари смеат да се пренесуваат со ауто-

виљушкар само на слободни и рамни површини. 
Зафаќање на товар со виљушка мора да се врши 
така .што да биде исклучена можноста за паѓање 
односно рушење на товарот. 

Член бб 
При пренесување на долги товари истовреме-

но со два ауто-виљушкари, мора да се определи 
лице што ќе ја насочува работата со обата ауто-
виљушкари. 

Член 67 
За пренесување на товари со ауто-виљушкар 

наклонот на теренот не смее да беде поголем од 3°. 

Член 68 
Товарот што се пренесува со ауто-виљушкар 

мора да се слага на подметни што обезбедуваат 
слободен зафат на товарот со виљушката. 

Член 69 
Се забранува превозот на лица со ауто-виљуЈш-

кар, освен на лице што непосредно работи на ауто-
виљушкарот. 

7. Работа на ауто-дигалки 

Член 70 
На ауто-дигалките и нивната опрема, како и 

при работата со нив, се применуваат, покрај за-
штитните мерки предвидени со Правилникот за 
хигиенско-техничките заштитни мерки при рабо-
тата со дигалки, и заштитните мерки предвидени 
со овој правилник. 

Член 71 
При маневрира њего со ауто-дигал ка во близи-

на на електрични водови, кракот на ауто-дигал-
ката мора да биде поставен така што да е исклу-
чена можноста од негов допир со електрични во-
дови. 

Член 72 
При истоварот од возило и слагањето на долги 

товари со помош на ауто-дигалка, товарот мора на 
краиштата да биде врзан со јажиња заради спре-
чување на неговото слободно свртување. Работни-
ците што ги држат краиштата на јажињата мораат 
да стојат надвор од манипулациоииот (работниот) 
простор на дигалката. 

Член 73 
Кон подигање товар со а уто-ди гал ка та смее да 

се пристапи дури кога е несомнено утврдена те-
жината на товарот. 

Ау то-дигал ката пред почетокот на работата 
мора да се потпре со соодветна потпирка, ако е тоа 
предвидено со упатството на производителот. 

Член 74 
Се забранува превозот на лица со ауто-дигал-

ка освен на лице што непосредно работи на ауто-
дигалката. 

8, Одржување на средствата за работа 

Член 75 
Уредите и направите што се користат при на-

товарот на товари во возило и истоварот на то-
вари од возило, мораат да бидат одржувани во 
исправна состојба. 

III. ЛИЧНИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА 

Член 76 
Организацијата е должна на работниците што 

работат на натовар на товари во возило и истовар 
на товари од возило да им стави на располагање 
соодветни лични заштитни средства според посеб-
ните прописи за заштитата при работата. 

IV, ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ПРИ РАБО-
ТАТА ПРИ НАТОВАР НА ТОВАРИ ВО ВОЗИЛА 

И ПРИ ИСТОВАР НА ТОВАРИ ОД ВОЗИЛА 

Член 77 
За време на натоварот на товар во возило и 

истоварот на товар од возило, моторот на возило-
то мора да се стави вон погон. 

Забранет е натоварот на товари во возило со 
неисправен сандак (под, страни, направи за затво-
рање и др.). 
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Кота во возило се товарат валчести товари, де-
дови од машини или бункери (со жито, цемент, 
јаглен), забрането е да се задржуваат лица на то-
варниот простор на возилото. 

Член 78 
Работниците што работат ка натовар во вози-

ло и истовар од возило на опасни и штетни това-
ри (експлозиви, киселини, изотопи и ел.), мораат да 
бидат запознаени со опасностите што постојат при 
работата со такви товари. 

Член 79 
Работниците (што работат со механизира™ 

средства или уреди на натовар на товари во вози-
ло и истовар на товари од возило мораат да бидат 
запознаени со опасностите што постојат при рабо-
тата со такви средства односно уреди. 

Член 80 
Жени и младина од 15 до 18-годишна возраст 

можат да вршат натовар во возило и истовар од 
возило само на товари во растурена состојба (пе-
сок, чакал, глина, жито, зеленчук и ел.) а товари 
во парчиња можат да пренесуваат само ако е то-
варот од тежина до 20 kg, односно кога вршат пре-
нос двајца само ако е товарот од. тежина до 40 kg. 

Член 81 
Натовар на товари во возило и истовар на то-

вари од возило не смеат да вршат работници што 
боледуваат од несвестица, вртоглавица, епилепсија, 
грчеви на мускулите и слични болести. 

Работниците што постој ако или повеќе пати во 
текот на годината работат на натовар во возило 
и истовар од возило на штетни и други слични ма-
терии, мораат да се подлагаат на специјалистички 
лекарски преглед, според важечките прописи. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 
Ако со овој правилник не се предвидени некои 

од мерките и нормативите за заштита на лицата 
при работата при натовар на товари во возило од-
носно истовар на товари од возило, во поглед на 
Тие мерки и нормативи ќе се применуваат одред-
бите од Опјштиот правилник за хигиенските и тех-
ничките заштитни мерки при работењето („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50), Правилникот 
за х и гиен е ко - те хничките заштитни мерки при луч-
ко-транепортцата работа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/64) и Правилникот за заштита при работата 
при одржување на моторни возила и при превоз со 
моторни возила, како и одредбите од важечките 
прописи донесени врз основа на одредбите од Ос-
новниот закон за прометот на запаливи течности 
(.,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65) и одредбите 
од членот 85 на Основниот закон за безбедноста на 
сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65)» 

Член 88 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 62/1-9 
6 април 1966 година 

Белград 
'Сојузен секретар 

за труд, 
Ристо Џунов, в, Рј 

205. 

Врз основа на членот 4 од Законот за повласти-
ците во патничкиот сообраќај за младината и де-
цата („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65). во спо-
годба со сојузниот секретар за финансии, сојуз-
ниот секретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТИ-
ЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ ЗА МЛА-

ДИНАТА И ДЕЦАТА 

Член 1 
Со овој правилник, се пропишува начинот на 

кој ќе се користат повластиците од 75% од редов-
ната возна цена (повластено возење) во железнич-
киот, друмскиот, поморскиот и речниот сообраќај: 

1) за училишни и научни екскурзии на учени-
ци и студенти; 

2) за колективни патувања на пионери; 
3) за младина и деца кога во групи се упату-

ваат во з акр епу ва л цшт а, летувалиште, одморали-
шта и на логорување; 

4) за групни патувања на членови на Фери јад-
ниот сојуз на Југославија и членови на Сојузот на 
извидниците на Југославија, кога патуваат во гру-
па од најмалку 5 лица. 

Повластено возење може да се користи во 
внатрешниот јавен железнички, друмски, поморски 
и речен сообраќај, а на меѓународните линии само 
на релациите во границите на Југославија. 

Член 2 
Повластено возење може да се користи само 

за патувања: 
1) од членот 1 став 1 точка 1 на овој правилник 

што се организирани од страна на основни, средни, 
виши и високи училишта, факултети и уметнички 
академи и под услов да патуваат најмалку десет 
ученици односно студенти; 

2) од членот 1 став 1 точ. 2 и 3 на овој правил-
ник |што се организирани од страна на младински 
организации или основни и средни училишта и 
под услов да патуваат во група најмалку десет 
пионери, младинци односно деца; 

3?) од членот 1 став 1 точка 4 на овој правилник, 
што ги организираат основни и други организации 
на Формалниот сојуз на Југославија и на Сојузот 
на извидниците на Југославија. 

Член 3 
Повластено возење можат да користат редов-

ните ученици на основни и средни училишта и чле-
новите на пионерски организации, како и редовните 
студенти на училишта и членовите на младински 
организации на Југославија до наполнување на 
25-годишна возраст. 

Членовите на Феријалниот сојуз на Југослави-
ја и членовите на Сојузот на извидниците на Југо-
славија можат да користат повластено возење до 
наполнување на 25-годишна возраст. 

Повластено возење може да користи и по еден 
придружник кој се грижи за групата, на секоја 
десетина: 

1) ученици — учесници во училишна и научна 
екскурзија на основни и средни училишта; 

2) пионери — учесници во колективно патува-
ње; 

3) деца — учесници во групно патување кога 
се упатуваат^ во закрепувалишта, летувалиЈшта, од-
моралишта и на логорување; 

.4) деца — членови на Сојузот на извидниците 
На Југославија учесници во групно патување. Ако 
групата на овие деца се состои само од 5 до 10 
учесници во патување, таа се смета како една де-
сетина. 

Повластено возење може да користи и еден 
Наставник кој на училишна или научна екскур-
зија води група ученици или студенти на виши или 
иисоки училишта, факултети или уметнички ака-
демии корисници на повластено возење. 
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Член 4 
Повластено возење може да се користи на сите 

видови возови (патнички, брз и , експрес) во же-
лезничкиот сообраќај и во сите видови превози во 
друмским, поморскиот и речниот сообраќај (ре-
довна, брза и експресна линија), на релациите од-
носно линиите предвидени во возните редови и за 
кои е однапред определена редовната возна цена. 

Член 5 
Патување за кое се користи повластено возе-

ње мора да биде организирано од страна на учи-
лиште, младинска организација, основна или друга 
организација на Формалниот сојуз на Југославија 
или основна или друга организација на Сојузот на 
извозниците на "Југославија. 

Член 6 . 
Повластено возење се користи врз основа на 

потврда од училиштето, младинската организација 
односно организацијата на Феријалниот сојуз на 
Југославија или на Сојузот на извидниците на Југо-
славија, што го организира патувањето. 

Потврдата треба да содржи: цптембил на учи-
лиштето односно друга организација што го органи-
зира патувањето; место и датум на издавањето на 
потврдата; податоци за целта на патувањето; правец 
на патувањето; сообраќајни средства на гранката 
на сообраќајот што ќе се користат во заминување 
и во враќање; име, презиме и својство на водачот 
на патувањето; назначување дека е патувањето ор-
ганизирано од училиште односно друга организаци-
ја, и печат на училиштето и потпис на старешина-
та или друго лице овластено да го потпишува учи-
лиштето односно организацијата (образец бр. 1 
отпечатен кон овој правилник). 

Кон потврдата мора да биде приложен или на 
грбот на потврдата испишан список на учесниците 
во патувањето. 

Списокот на учесниците во патувањето мора 
да содржи: имиња на корисниците на повластено 
возење, како и на придружникот и наставниот, со 
назначување на нивното својство; печат на учи-
лиштето односно организацијата и потпис на ста-
решината односно друго лице што е овластено да 
го потпишува училиштето односно организацијата, 
и потпис на водачот на патувањето (образец бр. 
2 отпечатен кон овој правилник). 

Потврдата и списокот на учесниците во пату-
вањето се составуваат во два примерка, од кои еден 
останува кај училиштето односно организацијата, 
а другиот се наоѓа кај водачот на патувањето. 

Член 7 
Обрасците бр. 1 и 2 што се отпечатени кон 

свој правилник се негов составен дел. 

Член 8 
За потврди врз основа на кои се користи пов-

ластено возење може да се користи образецот за 
колективни патувања што го издале железничките 
транспортни претпријатија односно други сообра-
ќајни стопански организации, и тоа за групни па-
тувања на младина и деца при превозот на ли-
ниите на односните претпријатија — до потрошокот 
на залихите на тој образец. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 171 
13 април 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, е. р. 

Образец бр. 1 

(Назив на училиштето односно органи-
зацијата, број, датум и место — штем-

бил) 

П О Т В Р Д А 
ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ НА МЛАДИНА И 
ДЕЦА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, ДРУМСКИОТ, ПО-

МОРСКИОТ И РЕЧНИОТ ПАТНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

Групата што ја сочинуваат1) 
ученици, студенти, пионери, младинци, деца, чле-
нови на Феријалниот сојуз на Југославија, членови 
на Сојузот на извиднините на Југославија пату-
ва2) и 3) и може да 
користи повластено возење од 75% од редовната 
цена на превозот врз основа на членот 1 од Зако-
нот за повластиците во патничкиот сообраќа] за 
младината и децата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
57/65). 

Учесниците во патувањето се ученици, студен-
ти односно членови на младински организации 
и нивното патување е организирано од страна на4) 

Водач на патувањето е другарот—другарката 

и тој е овластен да купува возни билети, возни 
исправи за повластено возење. Покрај водачот на 
патувањето, групата има придружници. 

ГРУПАТА ПАТУВА: 
во заминување од до —-
преку а ќе користи превозни сред-
ства5) ; 
во враќање од до —• 
преку а ќе користи превозни сред-
ства5) ; 

Потврдата за патување важи во заминување до*) 
во враќање до*) . 

(М. П.) 

(Потпис на старешината односно 
друго овластено лице) 

ЗАМИНУВАЊЕ ВРАЌАЊЕ 

(Место за жигови на превозниците) 

Образец бр. 2 
С П И С О К 

НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ГРУПНОТОг ПАТУВАЊЕ 

Реден 
број 

Име и 
презиме 

Реден 
број 

Име и 
презиме 

(М. П.) 

(Потпис на водачот на па-
тувањето) 

(Потпис на старешината 
односно друго овластено 

лице) 

1) да се наведе бројот со зборови 
2) непотребните зборови да се изостават односно 

бришат 
3) да се назначи целта на патувањето: на училишна од-

носно научна екскурзија . . . во лекувалиште . . . , 
во одморалиште . . . , во феријален дом . . . , на 
феријален одмор . . на логорување . . . итн 

4) да се наведе називот на училиштето односно ор-
ганизацијата 

б) да се наведе гранката на сообраќајот 
6) да се назначи датумот на важењето 
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206« 

Врз основа на членот 1 став 2 од Уредбата за 
општите услови за давање потрошувачки кредити 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66), сојузниот се-
кретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ШТО НЕ МО-

ЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ НА КРЕДИТ 

1. Стопанските и други работни • организации 
не можат да ги предаваат на кредит според одред-
бите од Уредбата за општите услови за давање по-
трошувачки кредити следните индустриски произ-
води за лична потрошувачка • 

1) индустриските прехранбени производи; 
2) текстилните производи; 
3) кожата и производите од кожа и гума; 
4) градежниот материјал. 
По исклучок од одредбата под 2 на ставот 1 од 

оваа точка, потрошувачки кредити можат да се да-
ваат за купување килими и теписи. 

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

Бр. 2078/1 
27 април 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за индустрија и 

трговија, 
Хакија Поздерац, е. р. 

207. 

Врз основа на членот 14 став 2 од Законот за 
сојузниот буџет за 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65), во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВОДОСТО-
ПАНСТВО ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1966 ГОДИНА 

1. Средствата за водостопанство предвидени во 
разделот 16, позиција 95, распоредна група 14-2 на 
сојузниот буџет за 1966 година (во понатамошниот 
текст: средствата) чиј носител е Сојузниот секре-
таријат за земјоделство и шумарство (во понатамо-
шниот текст: носителот на средствата), можат да 
им се даваат на работни и други организации и 
општествено-политички заедници (во понатамош-
ниот текст: корисникот на средствата) само за ра-
боти предвидени со Програмата за употреба на сред-
ствата за водостопанство предвидени со сојузниот 
буџет за-1966 година (во понатамошниот текст: Про-
грамата). 

2. Средствата му се даваат на корисникот на 
средствата врз основа на договор за непосредно из-
ведување на работите или за изведување на рабо-
тите преку други изведувачи. Договорот го склучу-
ваат носителот на средствата и корисникот на 
.средствата. 

Носителот на средствата може со договор да му 
Довери на републичкиот орган на управата надле-
жен за водостопанство од неговото име да склучува 
со непосредните изведувачи на работите договори 
за извршување на определени работи. 

3. За работите на граничните текови и хидро-
системите што се пресечени со граници, средствата 
му се одобруваат на корисникот на средствата врз 
основа на инвестиционата техничка документација 
која се состои од извод од главниот проект кој 
проект го има прифатено мешовита комисија за 
водостопанство под услов протоколите од нејзиното 
заседание да се одобрени од обете влади. 

4. Инвестиционата техничка документација за 
работите чие изведување е предвидено со договорот 
не може да се менува без одобрение од носителот на 
средствата. Измена се врши врз основа на образло-
жено и документирано барање на корисникот на 
средствата односно непосредниот изведувач на ра-
ботите. 

5. Договорот склучен помеѓу носителот на сред-
ствата и корисникот на средствата, треба, покрај 
општите податоци, да содржи: обврски и права на 
носителот на средствата во поглед на исплатата на 
средствата и отворањето на акредитиви за извршу-
вање на работите определени со договорот; обврска 
3Q врјшење контрола на изведувањето на работите 
и право за запирање на работите предвидени со 
Програмата, ако тие не се изведуваат квалитетно 
и. во согласност со Програмата; обврска на корис-
никот да ги изврши работите во договорениот рок 
и да ги врати примените средства ако работите не 
се извршени во согласност со договорот; обврска на 
корисникот на средствата да го поднесува секое 
пречекорување на пресметковната сума утврдена 
со договорот; како и податок дека пресметковната 
сума ги опфаќа и трошоците за организација на 
извршувањето на работите, трошоците на постоја-
ниот технички надзор, трошоците на техничкиот 
преглед, трошоциве, на конечната пресметка со не-
посредниот изведувач на работите (колаудација) и 
трошоците на банката, 

6. Исплатата на средствата се врши сразмерно 
со износот потрошен од сопствените средства на ко-
рисникот на средствата односно на изведувачот на 
работите или од други извори. 

7. Ако работите не можат да се извршат во ро-
кот предвиден во договорот поради пречки настана-
ти од објективни причини, корисникот на средствата 
е должен да го извести за тоа носителот на- сред-
ствата и да побара да се продолжи рокот за извр-
шување на работите. 

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

Бр. 05-1310 
19 април 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и 
шумарство, 

Јоже Инголич, е. р. 

208. 
Врз основа на точката 5 од Одлуката за усло-

вите и начинот на користење на средствата на со-
јузниот буџет за 1966 година за покревање на 
обврските за повластеното возење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/66), во спогодба со сојузниот се-
кретар за финансии, сојузниот секретар за сообра-
ќа ј и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ 
И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ 
ВО 1966 ГОДИНА ПО ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТ-

НИЧКИОТ СООБРАКАЈ % 

, 1. Од средствата на сојузниот буџет за 1966 го-
дина предвидени за интервенции во стопанството 
во разделот 17, позиција 107, до износот од 70 Ми-
лиони динари ќе се исплатува надоместок за извр-
шените превози во внатрешниот јавен железнички, 
поморски, речен, воздушен и друмски патнички 
сообраќај — по повластиците предвидени: 

1) со Законот за престанок на важењето на Од-
луката за лицата што имаат право на повластица 
во возењето при користењето на годишниот одмор 
и на Одлуката за определување повластици во пат-
ничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/65), и тоа за: 

а) пратениците на Сојузната скупштина; 
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б) народните херои; 
в) носителите на ордените: Караѓорѓева ѕвезда 

со мечеви, Бел орел со мечеви и Златна медалја на 
Обилиќ; 

г) носителите на Партизанска споменица 1941; 
д) воените од војните и мирновремените воени 

инвалиди; 
ѓ) слепите лица; 
2) со Законот за повластиците во патничкиот 

сообраќај за младината и децата („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 57/65), и тоа за: 

а) училишни и научни екскурзии на ученици и 
студенти; 

б) колективни патувања на пионери; 
в) патувања на младина и деца кога во групи 

се упатуваат во закрепувалишта, летувалишта, од-
мора лимита или на логорување; 

г) групни патувања на членови на Феријалниот 
сојуз на Југославија и членови на Сојузот на извид-
ниците на Југославија, и тоа кога патуваат во гру-
па од најмалку 5 лица. 

2. Надоместокот за извршените повластени пре-
вози во 1966 година (во понатамошниот текст: надо-
местокот) сообраќајните стопански организации што 
вршат превоз на патници во јавниот сообраќај мо-
жат да го остваруваат од средствата на сојузниот 
буџет за 1966 година само за превози извршени на 
релациите односно линиите предвидени во редот на 
возењето и според однапред утврдените редовни 
цени на превозот. 

3. Надоместокот го остваруваат сообраќајните 
стопански организации со поднесување на барање 
по истекот на месецот во кој се извршени повлас-
тените превози. 

Барањето за исплата на надоместокот го под-
несува сообраќајната стопанска организација до 
организационата единица на Службата на општес-
твеното книговодство ка ј која има жиро-сметка. 
Кон барањето за исплата на надоместокот мора да 
се приложи преглед на извршените повластени 
превози со пресметка, составен на начинот опреде-
лен со оваа наредба. 

4. Исплатите по барањата за исплата на надо-
местокот поднесени според точката 3 од оваа наредба, 
ги врши организационата единица на Службата на 
општественото книговодство к а ј која се води смет-
ката што треба да се товари со исплатените износи 
на надоместокот. 

5. Пресметувањето на надоместокот се врши врз 
основа на издадените возни исправи за повластено 
возење. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, за железничките транспортни претпријатија 
пресметувањето на надоместокот се врши, и тоа: 

1) во паушални износи утврдени ао посебна спо-
годба според точката 2 став 2 на Одлуката за усло-
вите и начинот на користење на средствата на со-
јузниот буџет за 1966 година за покривање на 
обврските за повластено возење: 

а) за повластените (бесплатни) патувања на 
пратениците на Сојузната скупштина во времето од 
1 јануари до 31 декември 1966 година; 

б) за сите други повластени патувања извршени 
во времето од 1 јануари до 30 април 1966 година, 
освен за повластените патувања на младина и деца; 

2) во износи пресметани врз основа на подато-
ците од станичните благајнички евиденции за изда-
дените возни билети за повластено возење: 

а) за повластените групни патувања на младина 
и деца извршени во времето од 1 јануари до 31 де-
кември 1966 година; 

б) за другите повластени патувања извршени 
во времето од 1 мај до 31 декември 1966 година. 

Железнички сообракај 
6. За исплата на надоместокот за сите желез-

нички транспортни претпријатија Заедницата на 
Југословенските железници поднесува заедничко 
барање, кон кое прилага збирни прегледи и река-
питулација според обрасците бр. 1 до 6 напечатени 
кон оваа наредба. 

7, Збирните прегледи се составуваат според ка« 
тегориите на корисниците на повластеното возење 
и видот на повластицата, и тоа: 

1) за бесплатниот превоз на пратениците на Со-
јузната скупштина — збирен преглед бр. 1, во кој 
се назначуваат категоријата на корисниците на по-
властицата, бројот на корисниците на повластицата, 
проценетиот број на патувањата за 1966 година, 
проценетиот просечен провозен пат, височината 
на редовната возна цена за едно патување на 
проценетиот просечен превозен пат и вкупниот из -
нос на надоместокот за проценетиот број на пату-
вањата (годишно и месечно), со назначување на 
спогодбата за проценување. 

Овој збирен преглед ќе се користи и при под-
несувањето на барањето за исплата на надоместокот 
за повластените п а т у в а н о извршени во времето од 
1 јануари до 30 април 1966 година според точката 
5 став 2 под 1; 

2) за бесплатниот превоз на народните херои, 
носителите на ор денот Кара ѓорѓева ѕвезда со ме-
чеви, ор денот Бел орел со мечеви и Златна медалја 
на Обилиќ, носителите на Партизанска споменица 
1941, воените од војните и мирновремените воени 
инвалиди и нивните придружници и придружни-
ц и е на слепи лица — збирен преглед број 2. во 
кој се назначуваат категориите на корисниците на 
повластицата, вкупниот број на превезените корис-
ници на бесплатен превоз и вкупен износ на редов-
ната возна цена за извршениот бесплатен превоз 
со назначување и потврда дека збирниот преглед 
е составен врз основа на податоците од (паничните 
благајнички евиденции за издадените возни билети 
за повластен превоз; / 

3) за поединечните превози по повластиците од 
75% од редовната цена на превозот за сите катего-
рии корисници, освен младината и децата — збирен 
преглед број 3, во кој се назначуваат категоријата 
на корисниците на повластицата, вкупен број на 
превезените корисници на повластено возење, вку-
пен износ на редовните возни цени, вкупен напла-
тен износ по возните билети и вкупен износ на 
надоместокот, со потврда дека збирниот преглед е 
составен врз основа на податоците од станичните 
благајнички евиденции за издадените возни билети 
за повластен превоз; 

4) за бесплатниот превоз на ортопедски колички 
и други ортопедски помагала на воените од војните 
и мирновремените воени инвалида и посмртни ос-
танки на лица што ft припаѓаат на оваа категорија 
корисници на повластици — збирен преглед број 4, 
во кој се назначуваат предметот на превозот, вкуп-
ниот број на превезените пратки и вкупните 'износи 
на редовната возарина, со потврда дека збирниот 
преглед е составен врз основа на податоците од 
статичните сметковни евиденции и превозните ис-
прави; 

5) за групните повластени патувања на младина 
и деца (точка 1 под 2) со повластица од 75% од ре-
довната цена на превозот — збирен преглед број 5, 
во кој се назначуваат категоријата на корисниците 
на повластицата, вкупниот број на превезените корис-
ници на повластицата, вкупниот износ на редовната 
возна цена, вкупниот наплатен износ на извршениот 
превоз по повластица и износот на надоместокот, со 
потврда дека збирниот преглед е составен врз осно-
ва на податоците од статичните благајнички еви-
денции за издадените возни билети за повластен 
превоз. 

Врз основа на збирните прегледи се составува 
рекапитулација на збирните прегледи број 6. 

Поморски, речен и друмски сообраќај 
8. Сообраќајните стопански организации на ден 

морскиот, речниот и друмскиот сообраќај ги подне-
суваат непосредно своите барања за исплата на 
.надоместокот. Кон барањето за исплата на надомес-
токот тие се должни да приложат списоци на извр-
шените повластени превози според видовите на 
поеластична , и тоа: список на извршените бесплат-
ни превози на сите категории корисници на повла-
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стено возење, список на извршените превози на 
сите категории корисници на повластено возење со 
повластица од 75% од редовната цена на превозот, 
список на бесплатните превози на ортопедски ко-
лички и други ортопедски помагала на воени од 
војните и мирновремени воени инвалиди и на по-
смртни останки на лица што и припаѓаат на оваа 
категорија корисници на превозот, список на извр-
шените превози на младина и деца при групно па-
тување со повластица од 75%, како и рекапитула-
ција на податоците од списоците. 

9. Списоците наведени во точката 8 на оваа на-
редба треба да ги содржат следните податоци: на-
зив на сообраќајната стопанска организација, број 
на возната исправа на корисникот на повластицата, 
релација на извртениот превоз, износ наплатен на 
име возна цена, износ на редовната возна цена и 
износ што се бара на име надоместок. 

Во секој список на крајот треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на повла-
стицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, 
вкупниот износ по редовната возна цена и вкупниот 
износ кој се бара на име надоместокот. 

Врз основа на списоците се составува рекапи-
тулација според образецот бр. 7 напечатен кон оваа 
наредба. 

Воздушен сообраќај 
10. Сообраќајните стопански организации на воз-

душниот сообраќај ги поднесуваат непосредно сво-
ите барања за исплата на надоместокот. Ко« бара-
њето тие се должни да приложат списоци на из-
вршените повластени превози според видовите на 
повдастнците, и тоа: список на извршените беспла-
тни превози, список на извртените превози со по-
властица од 50% и рекапитулација на податоците 
од списоците. 

11. Списоците наведени во точката 10 на оваа 
наредба треба да ги содржат следните податоци: 
назив на сообраќајната стопанска организација, 
број на возната исправа на корисникот на повла-
стената, име и презиме на корисникот на повлас-
тицата, релација на патувањето, износ наплатен на 
име возна цена. износ на редовната возна цена и 
износ кој се бара на име надоместок. 

На крајот на секој список треба да се назначи 
вкупниот број на превезените корисници на повлас-
тицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, 
вкупниот износ по редовната возна цена и вкупни-
от износ кој се бара на име надоместок. 

Врз основа на списоците се составува рекапи-
тулација според образецот бр. 8 испечатен кон оваа 
наредба. 

12. Службата на општественото книговодство 
ги прегледува барањата и пресметките и кога ќе 
утврди дека пресметката е исправна и барањето за 
надоместок основано, го одобрува износот на надо-
местокот во корист на жиро-сметката на подноси-
телот на барањето, на товар на сметката бр, 630-70 
— Надоместок на сообраќајните претпријатија во 
1966 година. 

13. Службата на општественото книговодство 
ја евидентира исплатата на надоместокот по гран-
ките на сообраќајот. 

14. Службата на општественото книговодство 
го известува Сојузниот секретаријат за сообраќај 
и врски до 10-тиот ден во месецот за износите на 
извршените исплати на надоместокот во претход-
ниот месец — според гранките на сообраќајот. 

15. Лицата наведени во точката 1 на оваа на-
редба што според посебни прописи имаат право на 
повластен превоз во патничкиот сообраќај, ја ко-
ристат таа повластица врз основа на посебни ис-
прави, и тоа: 

1) пратениците на Сојузната скупштина — врз 
основа на пратеничката легитимација; 

2) народните херои — врз основа на легитима-
цијата за повластено возење на носител на Орде-
нот народен херој, што ја издало железничко тран-
спортно претпријатие со важење за сите гранки 
ка сообраќајот; 

3) носителите на ордеиот на Караѓорѓева ѕвезда 
со мечеви, орденот Бел орел со мечеви и Златна 

медал ја на Обилиќ — врз основа на легитимаци-
јата за бесплатно возење на носител на орденот 
Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, орденот Бел орел 
со мечеви односно Златна медал ја на Обилиќ, што 
ја издало железничко транспортно претпријатие со 
важење за сите гранки на сообраќајот, освен воз-
душниот; 

4) носителите на Партизанска споменица 1941 
-— врз основа на легитимацијата за повластено во-
зење на носител на Партизанска споменица 1941, 
што ја издала Заедницата на Југословенските ж е -
лезници со важење за сите гранки на сообраќајот; 

5) воените од војните и мирновремените воени 
инвалиди и други лица што од тој основ оствару-
ваат право на повластено возење (членови на се-
мејството — уживатели на семејна инвалиднина, 
придружници на инвалиди) — врз основа на испра-
вата предвидена со Правилникот за остварување 
на правото на воените инвалиди од војните на бес-
платно и повластено возење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/64), што ја издал општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на социјалната 
заштита, и тоа: 

а) книшка за повластено возење на воен ин-
валид (за приватни патувања); 

6) објава за бесплатно возење на корисник на 
инвалидски права (за патувања заради оствару-
вање или користење на инвалидските права на ин-
валидот и на уживателот на семејна инвалиднина, 
и за придружникот на инвалидот); 

в) објава за бесплатен превоз на ортопедски 
колички и други ортопедски помагала; 

г) објава за бесплатен превоз на посмртни ос-
танки на воен инвалид; 

д) објава за повластено возење на уживател 
на семејна инвалиднина; 

б) слепите лица — врз основа на книшката за 
повластено возење на Сојузот на слепите на Југо-
славија, што ја издал републички или покраински 
одбор на Сојузот на слепите на Југославија, а при-
дружниците на слепи лица — врз основа на објава 
за бесплатен превоз, што ја издала основната ор-
ганизација на Сојузот на слепите на Југославија 
на посебен образец; 

7) младината и децата, и тоа: 
а) за училишни и научни екскурзии на уче-

ници и студенти во група од најмалку десет уче-
ници односно студенти — врз основа на потврда од 
училиштето што ја организирало екскурзијата, со 
список на учесниците во екскурзијата; 

б) за колективни патувања на пионери и за 
групни патувања на младина и деца, кога се упа-
туваат во закрепувалишта, летувалишта, одмора-
лишта или на логорувања колективно односно во 
група од најмалку десет пионери, младинци однос-
но деца — врз основа на потврда од младинска 
(пионерска) организација, со список на учесниците 
во патувањето; 

в) за групни патувања од најмалку пет чле-
нови на Феријалниот сојуз на Југославија и на 
Сојузот на извидниците на Југославија — врз ос-
нова на потврда од основна или друга организа-
ција на Феријалниот сојуз на Југославија, односно 
Сојузот на извидниците на Југославија, што го 
организира патувањето, со список на учесниците 
во патувањето. 

16. Според одредбите од оваа наредба се врци! 
исплатување на надоместокот за повластените па-
тувања извршени во времето од 1 јануари до 31 де-
кември 1966 година. 

17. Обрасците бр 1 до 8 што се напечатени кон 
оваа наредба се нејзин составен дел. 

18. Оваа наредба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лиси 
на СФРЈ". 

Бр. 171 
18 април 1966 година 

Белград 
Сојузен^ секретар 

за сообраќај и врск^ѓ, 
Милијан Неоричиќ, е. р". 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ 

Образец бр. I 
ГРАНКА НА СООБРАЌАЈОТ: Железнички 

сообракај 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БРОЈ 1 
за месец 1966 година 

за извршените бесплатни превози на пратеници на Сојузната скупштина кои право на бесплатно 
возење имаат врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под а) на Наредбата за опре-
делување на поблиските услови и начинот на кооистење на средствата од сојузниот буџет за испла-
тување на надоместокот за извршените превози во 1966 година по повластиците во патничкиот соо-

браќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66) 

Категорија на ко- Број на корис-
рисниците на по- ниците на по-

властицата властицата 

Височина на ре-
довната возна це-

Проценет број Проценет про- на за едно пату-
на патувањата сечен превозен вање на проце-
за 1966 година пат нетиот просечен 

превезен пат — 
— Динари 

Вкупен износ на 
надоместокот за 
проценетиот број 
на патувањата — 

Динари 

годишно месечно 

Пратеници на Сојузната 
скупштина 

и со букви динари: 
Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците утврдени спогодбено од страна 

на сојузниот секретар за сообраќај и врски, сојузниот секретар за финансии и Заедницата на Југо-
словенските железници, тврдат: 

На 1966 година Одговорен службеник Генерален директор 
Б е л г р а д на сметководствената на Заедницата на Југословенските 

служба. железници, 
• (М. П.) ' 

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ 

Образец бр. 2 
ГРАНКА НА СООБРАЌАЈОТ: Железнички 

сообраќај 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БРОЈ 2 
за месец 1966 година 

за извршените бесплатни превози на лица кои право на бесплатно возење имаат врз основа на со-
јузните прописи наведени во точката 1 под 1 под б), в), г) и д) на Наредбата за определување на 
поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на 
надоместокот за извршените превози во 1966 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Служ-

бен лист на СФРЈ", бр. 17/66) 

Категорија на корисниците на 
повластица 

Вкупен број на преве-
зените корисници на 

бесплатен превоз 

Вкупен износ на ре-
довната возна цена за 
извршениот бесплатен 

превоз 
Народни херои, носители на ордени, носители 
на Партизанска споменица 1941, воени од вој-
ните и мирновремени воени инвалиди и нивни 
придружници, придружници на слепи лица 

и со букви динари: 
Дека е овој збирен преглед составен в -з основа на податоците на статичните благајнички еви-

денции за месец — 1966 година, тврдат: 

На — 1966 година Одговорен службеник Генерален директор 
Б е л г р а д на сметоводетвената на Заедницата на Југословенските 

служба, железници, 
(М. П.) , 



Среда, 27 април 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ 

Образец бр. 3 
ГРАНКА НА СООБРАЌАЈОТ: Железнички 

сообракај 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БРОЈ 3 
за месец 1966 година 

за извршените повластени превози на лица кои правото на повластица во возење од 75% од редовната 
возна цека го имаат врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под 1 под б), г), д) и ѓ) 
од Наредбата за определуваше на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојуз-
ниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1966 година по п о в л а с т и в т е 
во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр, 17/66) 

Вкупен број на пре-
Категорија на корисни- везените корисници 
пите на повластицата на повластено во-

зење 

Вкупен износ на ре-
довните возни цени 

Д и н а р а 

Вкупен наплатен Вкупен износ 
износ според воз- на надоместе-

ните билети кот 

Народни херои, носите-
ли на Партизанска спо-
меница 1941, инвалиди 
(лични и семејни), сле-

пи лица 

и со букви динари: 
Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на станичните благајнички еви-

денции за месец 1966 година, тврдат: 

На 1966 година Одговорен службеник Генерален директор 
Б е л г р а д на сметководствената на Заедницата на Југословенските 

служба. железници, : (М. п.) 

Образец бр. 4 
ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАНКА НА СООБРАЌАЈОТ: Железнички 

ЖЕЛЕЗНИЦИ сообраќај 
КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БРОЈ 4 
за месец 1966 година 

за извршените бесплатни превози на ортопедски колички и други ортопедски помагала на воени 
од војните и мерновремени воени инвалиди и посмртни останки на лица што и припаѓаат на оваа 
категорија корисници на повластици врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под 1 
под д) од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од 
сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1966 година по повласти-
ците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66) 

BKvneH finni Вкупен износ на редовната воза-
ти ~ 1 л рина кој се бара на име надоместок 
Предмет на превозот на превезените * за извртените превози 

п ? а т к и Д и н а р и 

Ортопедски колички и други ортопедски помагала 

Посмртни останки на воени од војните и мирновре-
мени воени инвалиди 

ВКУПНО: 

и со букви динари: 
Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на станичните сметковни еви-

денции за месец 1966 година, тврдат: 

Н а 1966 година Одговорен службеник Генерален директор 
Б е л г р а д на сметководствената на Заедницата на Југословенските 

служба, железници, 
* — ( М . П . ) I-R • 
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ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ 

Образец бр. 5 
ГРАНКА НА СООБРАЌАЈОТ: Железнички 

сообраќај 

ЗБИРЕН ПРЕГЛЕД БРОЈ 5 
за месец 1966 година 

за извршените повластени превози на групи младина и деца, кои правото на повластица од 75% од 
редовната возна цена го имаат врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 под 2 под а), 
б), в) и г) од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата 
од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1966 година по повла-
стиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66) 

Категорија на корисниците 
на повластицата 

Вкупен број на 
превезените ко-
рисници на по-

властицата 

Вкупен износ на Вкупен наплатен износ ^ 
редовната возна за извршениот превоз н с 

цена по повластицата н д о м т 

Д и н а р и 

Училишни и научни екскур-
зии на ученици и студенти, 
колективни патувања на пи-
онери, групни патувања на 
младина и деца упатени во 
летувалишта и сл., групни 
патувања на членови на Фе-
ри ја лниот сојуз на Југосла-
вија и на Сојузот на извид-

ниците на Југославија 

и со букви динари: 
Дека е овој збирен преглед составен врз основа на податоците на статичните благајнички еви-

денции за месец 1966 година, тврдат: 

На 1966 година Одговорен службеник Генерален директор 
Б е л г р а д на сметководствената на Заедницата на Југословенските 

служба, железници. 
(М. П.) • 

Образец бр. 6 
ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАНКА НА СООБРАЌАЈОТ: Железнички 

ЖЕЛЕЗНИЦИ сообраќај 
КОНТРОЛА НА ПРИХОДИТЕ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ЗБИРНИТЕ ПРЕГЛЕДИ БРОЈ 6 
за месец 1966 година 

за извршените посвластени превози наведени во збирните прегледи број 1, 2, 3, 4 и 5 за повластиците 
врз основа на сојузните прописи наведени во точката 1 од Наредбата за определување на поблиските 
услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за 
извршените превози во 1966 година по п о в л а с т и в т е во патничкиот сообраќај („Службен лист на С Ф Р Ј ' , 

бр. 17/66) 

Вкупен износ на ре- Вкупно наплатен износ Вкупен износ за 
Број на збирниот преглед доената возна цена на возната цена надоместок 

Д и н а р и 

Збирен преглед 1 
Збирен преглед 2 
Збирен преглед 3 
Збирен преглед 4 
Збирен преглед 5 

В К У П Н О : 

и со букви динари: 
Дека податоците врз основа на кои е составена оваа рекапитулација на збирните прегледи, во це-

лост им одговараат на податоците од зибрните прегледи бр. 1 до 6 за месец 1966 година, 
тврдат: 

На — 1966 година Одговорен службеник Генерален директор 
Б е л г р а д на сметководствената на Заедницата на Југословенските 

служба, железници, 
; • (М. ПЈ " * 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 17 — Страна 339 

Образец бр. 7 
ГРАНКА НА СООБРАЌАЈОТ: 

(Жиг односно назив на претпријатието) (Поморски, речен и езерски, 
друмски сообраќај) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА СПИСОЦИТЕ НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРЕВОЗИ Б Р О Ј 7 
за месец 1966 година 

за извршените бесплатни превози и превози по повластиците од 75% од редовната возна цена од сите 
категории корисници на повластеното возење, и за бесплатен превоз на ортопедски колички и други 
ортопедски помагала на воени од војните и мирновремени воени инвалиди и на посмртни останки на 
лица што и припаѓаат на оваа категорија корисници на превозот, врз основа на сојузните прописи наве-
дени во точката 1 од Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на 
средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1966 година 
по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ" , бр. 17/66) 

Назив на списокот 

Список на бесплатните пре-
вози 

Список на поединечните пре-
вози со повластица од 75% 

Список на бесплатните пре-
вози на ортопедски помагала 
и посмртни останки на вое-
ни од војните и мирновреме-
ни воени инвалиди 

Список на превезите на гру-
пи младина и деца со пов-
ластица од 75% 

В К У П Н О : 

и со букви динари: 
Дека списоците на бесплатните превози по повластените и оваа рекапитулација се составени врз 

основа на податоците од односната сметковна (книговодствена) евиденција, тврдат: 

Одговорен Службеник 
На 1966 година на сметководствената Директор на претпријатието, 

служба, 
(Место) (М П.) 

превезените°кор*и - В к ^ п е н износ на- Вкупен износ по Вкупен износ кој 
пт*™™™ ттглт̂ то платен на име редовнава возна се бара на име с-лИЈДИ па nUBJld— j 

стицата превоз цена надоместок 

Образец бр. 8 
(жиг односно назив на претпријатието) ГРАНКА НА СООБРАЌАЈОТ: Воздушен сообраќај 

РВКАПИТУЛАЦИЈА НА СПИСОЦИТЕ НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРЕВОЗИ Б Р О Ј 8 
за месец 1966 година 

за извршените повластени превози на лица кои i г л в о на повластено возење имаат врз основа на сојуз-
ните прописи наведени во точката 1 под 1 под б), г), д) и ѓ) на Наредбата за определување на поблис-
ките услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместо-
кот за извршените превози во 1966 година по повластиците во патничкиот сообраќај („Службен лист 

на СФРЈ" , бр. 17/66) _ 

Вкупен број на В к у п е н и з н о с н а _ Вкупен износ по Вкупен изно . 
Назив , на списокот превезените к - П Ј 1 а т е н н а и м е редовната возна што се бара на рисници на пов- " д

 и м е н а д о м е с т о к 
ластицата 

Список на бесплатните пре-
вози 

Список на превозите со по-
властица од 50% 

В К У П Н О : 

и со букви динари: • 
Дека списоците и оваа рекапитулација се составени врз основа на податоците од односната смет-

ковна (книговодствена) евиденција, тврдат: 

Одговорен службеник 
На : 1966 година^ на сметководствената Директор на претпријатието* 

служба, 
(место) — (М. П.) — • 

Среда, 27 април 19*66 
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209. 211. 

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 ОС-
НОВНИ И ОПШТИ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА 
НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОИНДУС-

ТРИЈАТА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Проверување на заштита од случаен допир: 
Крут пробен прст — — — — JUS N-A5.024 
Испитна кукачка — — — — JUS N.A5.025 
Испитен клин — — — — — JUS N.A5.026 
Испитен синџир — — — — JUS N.A5.027 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
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 1967 година. 

Бр. 23-2666/1 
15 април 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. P. 

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 донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕЧА-

ТАРСКИ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Печатарски легури — Технички 
услови за изработка и испорака — JUS С.Е1.101 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

3?. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 ја-
нуари 1967 година. 

Бр. 05-2668/1 
.15 април 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. Р-

210. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", брг 16/60 и 30/62), директорот 
на Ј^словенскиот завод за стандардизација доне-
сува 

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

КЛЕНА АМБАЛАЖА 

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

Стаклени т и ш и н а : 
Шишиња со долг врат, за масло 

за јадење — — — — — — — JUS В.Е6.071 
Ширшња со краток врат, за масло 

за јадење — — — — — — — JUS В.Е6.072 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
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 септември 1966 година. 

Бр. 08-2667/1 
15 април 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. Р. 

212. 

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 ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 

Природен агрегат и камен. Зе-
мање мостри — — — — — — JUS В.В0.001 

Градежни префабрикувани еле-
менти. Прозорски первази од ве-
штачки камен — — — — — — JUS U.N9.050 

Градежни префабр ику вани еле-
менти. Прозорски первази од при-
роден камен — — — — — — j u s U.N9.051 

Градежни префабрикувани еле-
менти. Прозорски первази од лим — JUS U.N9.052 

Опрема на згради. Стругала за 
обувки. Форма и димензии — — — JUS.U.N9.300 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ј у -
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 октомври 1966 година. 

Бр, 18-2663/1 
15 април 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Витковиќ, е. P. 
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Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗОДСТВОТО НА ХЕМИ-

СКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во југословенскиот стандард Суперфосфат 
(гранулиран, сушен) — JUS Н.В4 021, што е донесен 
со Решението за Југословенските стандарди од об-
ласта на производството на хемиската индустрија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/62) во точката 4 
во табелата, BQ рубриката: „Слободка фосфорна ки-
селина, изражена у % РаО*, највише" процентот: 
„3,5" се заменува со процентот: „4,5", процентот: 
.,3,0" — со процентот: „4,5" и процентот: 2,5" — со 
процентот: „4,5". Во рубриката: ,,Влага на 105±2°С, 
највише %" процентот: „3,5" се заменува со процен-
тот: 5,0", процентот: „3,0" — со процентот: „5,0" и 
процентот: „2,5 — со процентот: „5,0", . 

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

Бр. 08-2515/1 
12 април 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

214. 

Врз основа на членот НО од Законот за банките 
и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65, 29/65 и 4/66) и чл. 6 и И од Уредбата за оп-
штите услови за давање потрошувачки кредити 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66), гувернерот на 
Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАС-
МАНИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ВО ПОТРОШУ-
ВАЧКИ КРЕДИТИ СО СООДВЕТНИТЕ ИЗВОРИ 

НА СРЕДСТВА 

1. Деловните банки можат за одобрување по-
трошувачки кредити и кредити на стопански и дру-
ги работни организации за давање потрошувачки 
кредити (во понатамошниот текст: потрошувачки 
кредити), според одредбите од Уредбата за општите 
услови за давање потрошувачки кредити (во поната-
мошниот текст: Уредбата), да ги користат средства-
та од членот 107 ст. 1 и 2 од Законот за банките 
и кредитните работи. 

Средствата на штедните влогови по видување и 
на штедните влогови орочени со отказен рок до 
една година (во понатамошниот текст: штедните 
влогови), деловните банки можат да ги користат 
за давање потрошувачки кредити до височина од 
70°/о од состојбата на тие средства, а средствата од 
членот 107 став 2 на Законот за банките и креди-
тните работи — до височината што самите ќе ја 
определат во границите на расположивите износи 
на тие средства. 

2. Деловните банки ка ј кои на денот на влегу-
вањето во сила на Уредбата состојбата на потрошу-
вачите^ кредити ја преминува височината од 70% 
од штедните влогови, ќе ги усогласат во својот би-
ланс сегашните пласмани во потрошувачки кредити 
со изворите на средствата од точката 1 став 2 на 
оваа одлука на тој начин што вишокот на пласма-
нот во потрошувачки кредити над 70% од штедните 
влогови ќе го покријат со расположивите средства 
од членот 107 став 2 на Законот за банките и кре-

дитните работи — до износот што ќе го определат 
самите банки. 

• 3, Банките што не ќе ги покријат пласманите 
во потрошувачки кредити на начинот предвиден во 
точката 2 од оваа одлука, можат, додека не го сто-
рат тоа, да даваат потрошувачки кредити само до 
височина од 70% од износот на наплатените отплати 
по тие кредити. 

4. Стопанските и други работни организации 
што според одредбите од Уредбата даваат потро-
шувачки кредити од средствата на својот деловен 
фонд, а користат краткорочни кредити ка ј банките, 
можат за давање потрошувачки кредити да го ко-
ристат само вишокот на средствата на својот де-
ловен фонд над износот на задолжителниот мини-
мум предвиден во точката 3 на Одлуката за побли-
ските услови и за роковите за*давање и користење 
на краткорочните кредити во 1966 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/66). 

5, Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 30 
27 април 1966 година 

Белград 

Гувернер на Народната банка 
на Југославија, 

др Никола Миљанић, е р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за прогла-
сување на подрачјата заразени со карантински 
растителни болести и штетници, што е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр, 14/66, се п о т п а д н а -
ле долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПО-
ДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО КАРАНТИНСКИ РАС-

ТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Во точката 8 став 4 во шестиот ред одоздола 
наместо: „Шот" треба да стои: „Сот". 

Во точката 10 став 3 во четвртиот ред одоз-
дола наместо: „Гостци" треба да стои: „Гостун". 

Во точката 12 став 1 во заградата наместо; 
„Горицо" треба да стои: „Голицо". 

Од Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, Белград, 19 април 1966 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", 16/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГА-
НИЗАЦИЈЕ ШТО ДЕЛЕГИРАТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ОПШТЕС-

ТВЕНИ НАУКИ 

1. Во Советот на Инситутот за општествени на-
уки делегираат претставници: 

1) Сојузниот совет за координација на научните 
дејности; 

2) Сојузниот одбор на ССРНЈ; 
3) Централниот комитет на Сојузот на МЛР,ди-

ната на Југославија; 
4) Централниот совет на Сојузот на синдика-

тите на Југославија: 
5) Високата школа за политички науки во Бел-

град; 
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6) Уредништво^ на списанието на Сојузот на 
комунистите на Југославија ^Социјализам". 

2. Органите и организациите од точката 1 на ова 
решение делегираат во Советот на Институтот за 
општествени науки по еден претставник. 

Б. бр. 48 
13 април 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТЕХНОЛО-
ГИЈА НА НУКЛЕАРНИ И ДРУГИ МИНЕРАЛНИ 

СУРОВИНИ 
1. Во Советот на Институтот за технологија на 

нуклеарни и други минерални суровини делегираат 
претставници: 

1) Сојузниот совет за координација на науч-
ните дејности; 

2) Сојузната комисија за нуклеарна енергија; 
3) Сојузната стопанска комора; 
4) Државниот секретаријат за народна одбрана; 
5) Институтот за геолошко-рударски истражу-

вања и испитувања на нуклеарни и други минерал-
ни суровини; 

6) Технолошкиот факултет на Универзитетот 
во Белград: 

7) Претпријатието Цинкарна. Цеље; 
8) Претпријатието за феролегури и електроди, 

Шибеник. 
2. Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение делегираат во Советот на Институ-
тот за технологија на нуклеарни и други минерал-
ни суровини по еден претставник. 

В. бр. 51 
13 април 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогло-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОЛОШКО-
РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЊА И ИСПИТУВАЊА 
НА НУКЛЕАРНИ И ДРУГИ МИНЕРАЛНИ СУРО-

ВИНИ 
1. Во Советот на Институтот за геолошко-ру-

д-)рски истражувања и испитувања на нуклеарни 
и други минерални суровини делегираат претстав-
ници: 

1) Сојузниот совет за координација на научни-
те дејности; 

2) Сојузната комисија за нуклеарна енергија; 
3) Сојузниот геолошки завод; 
4) Сојузната стопанска комора; 
5) Рударско-геолошкиот факултет на Универ-

зитетот во Белград; 
6) Институтот за технологија на нуклеарни и 

други минерални суровини; 

7) Претпријатието Геоистраживање. Загреб; 
8) Оловно-цинковните рудници во Злетово-

Саса, Пробиштип: 
9) Рударско-топилничкиот басен, Бор. 
2. Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение делегираат во Советот на Институтот 
за геолошко-рударски истражувања и испитувања 
на нуклеарни и други минерални суровини по еден 
претставник. 

В. бр. 52 
13 април 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот наѓ прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на' 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД 

ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
1. Во Советот на Југословенскиот завод за фи-

зичка култура делегираат претставници: 
1) Југословенскиот сојуз на организациите за 

физичка култура; 
2) Централниот совет на Сојузот на синдикати-

те на Југославија; 
3) Централниот комитет на Сојузот на млади-

ната на Југославија; 
4) Сојузниот завод за здравствена заштита; 
5) Југословенскиот завод за проучување на 

училишни и просветни прашања; 
6) Собранието на град Белград; 
7) Воено-медицинеката академија на ЈНА во 

Белград. 
2. Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение делегираат во Советот на Југосло-
венскиот завод за физичка култура по еден прет-
ставник 

Б. бр. 56 
13 април 1966 година 

белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65) и членот 38 став 2 од Основниот 
закон за установите („Службен лист на СФРЈ", бр, 
5/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА 

КУЛТУРНИТЕ СПОМЕНИЦИ 

1. Претставници што заедно со членовите на 
работната заедница на Југословенскиот институт 
за заштита на културните споменици учествуваат 
во одлучување за работите од посебен општествен 
интерес, делегираат: 

1) Секретаријатот за образование и култура на 
СР Босна и Херцеговина; 

2) Секретаријатот за образование, наука и кул-
тура на СР Македонија; 
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3) Секретаријатот за просвета и култура на СР 
Словенија; 

4) Секретаријатот за култура на СР Србија; 
5) Секретаријатот за просвета, култура и фи-

зичка култура на СР Хрватска; 
6) Секретаријатот за просвета, култура и наука 

на СР Црна Гора; 
7) Друштвото на конзерваторите на Југослави-

ја; 
8) Сојузот на друштвата на архитектите на Ју -

гославија; 
9) Сојузот на музејските друштва на Југосла-

вија; 
10) Туристичкиот сојуз на Југославија. 
2. Органите и организациите од точката 1 на 

ова решение делегираат во органот на управува-
њето на Југословенскиот институтот за заштита на 
културните споменици по еден претставник. 

Б. бр. 58 
13 април 1966 година 

Белград 

Сојузен извршев, совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР 

ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

Се разрешува од функцијата на помошник се-
кретар во Сојузниот секретаријат за труд Јован 
Поповиќ, поради одење на друга должност. 

Б„ бр. 49 
13 април 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊА НА ИСЕЛЕНИ-

ЦИТЕ 

1. Се разрешуваат од функцијата член на Со-
ветот за прашања на иселениците Златко Фрид, 
помошник претседател на Сојузната комисија за 
верски прашања и Коста Младеновиќ, началник на 
одделение во Сојузниот завод за социјална осигу-
рување, назначени со Решението на Сојузниот из-
вршен совет, Б бр. 143 од 18 јуни 1965 година. 

2. За членови на Советот за прашања на исе-
лениците, покрај порано назначените членови, се 
назначуваат и: 

1) Рафаел Табор, директор на Сојузното биро 
за работите на зашијувањето; 

2) Петар Шеговиќ, помошник претседател на 
Сојузната комисија за верски прашања; 

3*) Тодор Вујошевић помошник директор на 
Сојузниот завод за социјално осигурување. 

Б. бр. 57 
13 април 1966 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 160 од Основниот закон 
за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта 
(^Службен лист на СФРЈ \ бр. 14/65), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 

1. Во Сојузниот совет за безбедност на сообра-
ќајот се именуваат: 

за претседател: 
1) Влада Зечевиќ, член на претседателството 

на Сојузот на борците на Југославија; 

за секретар: 
2) Никола Бјелош, потполковник на Милиција 

во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи; 

За членови: 
3) Никола Бугарчић началник на Секретари-

јатот за внатрешни работи на Собранието на град 
Белград; 

4) инж. Василие Драговиќ, помошник на со-
јузниот секретар за сообраќај и врски; 

5) инж. Бранислав Тодоровић член на Југо-
словенското друштво за патишта; 

6) Даница Диклиќ, професор во Сојузот на ор-
ганизациите и установите за воспитување на деца-
та на Југославија; 

7) др Габор Фаркаш, секретар на Комисијата 
за здравствено воспитување на Централниот одбор 
на Југословенскиот црвен крст; 

8) Марко Фериќ, генерален инспектор на Ин-
спекцијата на железничкиот сообраќај — како прет-
сзавник на Заедницата на Југословенските желез-
ници; 

9) Анте Граниќ, началник на Одделението за 
безбедност на сообраќајот во Сојузниот секретаријат 
3i внатрешни работи; 

10) Јоже Јагер, секретар на Централниот одбор 
ка Синдикатите на работниците на сообраќајот и 
врските; 

11) Доагољуб Јовановиќ, наставник, стручен со-
работник на Југословенскиот завод за проучување 
на училишните и просветните прашања; 

12) инж. Стјепан Ламер, директор на Заедни-
цата на претпријатијата за патишта на СР Хрват-
ска: 

13) инж. Миодраг Лазаревиќ, претставник на 
Југословенскиот комитет за осветление; 

14) Лазар Лотвин, генерален секретар на Авто-
мото сојузот на Југославија; 

15) Мирослав Марковиќ, професор на Градеж-
ниот факултет во Белград; 



Среда, 27 април 1966 

16) инж. Михајло Мијанџгтќ, секретар на Бирото 
на производителите на мотори и моторни возила; 

17) Чедомир Мијовиќ, генерал на Милиција 
— началник на Управата на милицијата во Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи; 

18) Радое Милановиќ, професор во Сојузот на 
педагошките друштва на Југославија; 

19) проф. др Јанез Ми линиски, директор на 
Судско-медицинскиот институт во Љубљана; 

20) др Никола Николиќ, помошник генерален 
директор на Југословенската заедница на осигуру-
вањето; 

21) инж. Никола Ока, декан на Сообраќајниот 
факултет во Белград; 

22) Димитрис Перишиќ, генерален секретар на 
Сојузот на урбанистичките друштва на Југославија; 

23) Божо Петровиќ, советник во Сојузниот ко-
митет за туризам; 

24) др Анте Прмеру, професор на Медицинскиот 
факултет во Нови Сад; 

25) инж. Златимир Раковиќ, сојузен инспектор 
за друмски сообраќај; 

26) Мирослав Ристиќ, полковник на ЈНА во 
Сообраќајната управа на Државниот секретаријат 
за народна одбрана; 

27) инж. Славко Симоновић претседател на Со-
јузот на инженерите и т е х н и ч к и т е на сообраќајот 
и врските на Југославија; 

28) проф. др Срба Стоиљковић член на Извр-
шниот одбор на Сојузот на лекарските друштва на 
Југославија; 

29) др Максим Штерниќ, лекар во Невропсихи-
јатриската клиника во Белград; 

30) инж. Милан Татомировиќ, советник во Со-
ветот за сообраќај на Сојузната стопанска комора; 

31) Ра јко Раиќ, директор на Сојузниот завод за 
урбанизам и комунални и станбени прашања; 

32) Милан Ж е ж е љ , генерален-полковник на 
ЈНА, претседател на Сојузот на здруженијата на 
возачите и автомеханичарите на Југославија; 

33) Петар Живоиновиќ, секретар на Советот за 
техничко воспитување на децата и младината на 
Југославија, при Советот на НТЈ; 

34) инж. др Бранко Жнидаршич, професор на 
Градежниот факултет во ЈБубл^ана. 

2. Досегашните членови на Сојузниот совет за 
безбедност на сообраќајот што не се именувани со 
ова решение се разрешуваат од функцијата член 
на Сојузниот совет за безбедност на сообраќајот. 

Б. бр. 47 
13 април 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен со&ет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
199. Одлука за доделување на Југословенска-

та инвестициона банка средства од сто-
панските резерви на федерацијата за по-
кривање на краткорочииот кредит даден 
за отстранување на штетите од попла-
вите во град Загреб во октомври 1964 
година — — — — — — — — — 321 

200. Одлука за условите за враќање на кре-
дитот доделен на град Заграб за финан-
сирање на поправката и изградбата на 
станови за населението чии станови се 
оштетени или уништени со поплавата во 
октомври 1964 година — — — — — 321 

201. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата на 
сојузниот буџет за 1966 година за давање 
помош на Индија — — — — — — 321 

202. Уредба за општите услови за давање 
потрошувачки кредити — — — — — 322 

203. Правилник за издавање и замена на 
лична карта и за евиденција за издаде-
ните лични карти — — — — — — 323 

204. Правилник за заштита при работата при 
натовар на товари во товарни моторни 
возила w при истовар на товари од такви 
возила — — — — — — — — — 326 

205. Правилник за начинот на користење на 
повластиците во патничкиот сообраќај 
за младината и децата — — — — — 331 

206. Наредба за индустриските производи што 
не можат да се продаваат на кредит — 353 

207. Наредба за поблиските услови и начинот 
на користење на средствата за водосто-
панство предвидени со сојузниот буџет 
за 1966 година — — — — — — — 333 

208. Наредба за определување на поблиските 
услови и начинот на користење на сред-
ствата од сојузниот буџет за исплатување 
на надоместокот за извршените превози 
во 1966 година по повластиците во пат-
ничкиот сообраќај — — — — — — 333 

209. Решение за југословенските стандарди за 
основни и општи стандарди од областа на 
електротехниката и електроиндустријата 340 

210. Решение за југословенските стандарди 
за стаклена амбалажа — — — — — 340 

211. Решение за југословенскиот стандард за 
печатарски легури — — — — — — 340 

212. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — — 340 

213. Решение за измени на југословенскиот 
стандард од областа на производството на 
хемиската индустрија — — — — — 341 

214. Одлука за начинот на усогласување на 
пласманите на деловните банки во потро-
шувачки кредити со соодветните извори 
на средства — — — — — — 341 

Исправка на Наредбата за прогласување на 
подрачјата заразени со карантински рас-
тителни болести и штетници — — — 341 


