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Врз основа на членот 33 од Законот за народ-
ната одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65). 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СНИМАЊЕТО ОД ВОЗДУХ 

Член t 
Снимањето од воздух на територијата на Ју-

гославија (во понатамошниот текст: снимањето од 
воздух) се врши согласно со одредбите од Законот 
за народната одбрана, оваа уредба и прописите до-
несени врз основа на нив 

Член 2 
Согласно со членот 30 од Законот за народната 

одбрана снимање од воздух за потребите на пре-
мер и премерување на земјиште и за други потреби 
на стопанството и науката вршат, и тоа: 

1) снимање од воздух за потребите на премер 
и премерување на земјиште според фотограметрис-
кѕта метода — Военогеографскиот институт или 
Друга установа што ќе ја овласти за тоа Сојузниот 
извршен совет; 

2) снимање од воздух за други потреби на сто-
панството или науката — Военогеографскиот инсти-
тут или друг, орган односно организација што ќе 
добие за тоа одобрување. 

Одобрувањето за снимање од воздух според 
ставот 1 од овој член го издава Државниот секре-
таријат за народна одбрана. 

Член 3 
На подрачјата што, согласно со членот 29 од 

Законот за народната одбрана ќе ги определи др-* 
бавниот секретар за народна одбрана, снимање од 
воздух може да врши само воена геодетска служба. 

Член 4 
При издавањето на одобрување за снимање од 

воздух Државниот секретаријат за народна одбрана 
ќе определи материјалот добиен со снимање од 
воздух да се користи и чува како материјал кој 
претставува воена тајна, ако утврди дека тој ма-1 

теријал ќе содржи податоци што се однесуваат на 
воени објекти и постројки или на стопански об-
јекти, постројки и делови на земјиште, што се од 
определено значење за дејноста на Југословенската 
народна армија во врска со одбраната на земјата. 

Член 5 
Барање за снимање од воздух можат да подне-

сат органите на управата, работни и други органи-
зации. 

Барањето за снимање од воздух за потребите 
на премер и премерување на земјиште според фо-
тограметриската метода се поднесува до Сојузната 
геодетска управа преку републичките органи на 
управата надлежни за геодетски работи. За сни-
мање во првото полгоди1ште барањата се доставу-
ваат до 15 февруари, а за снимање во второто пол-' 

годиште — до 15 јуни на годината во која треба 
да се изврши снимањето. 

Добиените барања Сојузната геодетска управа 
ги доставува, со свое мислење, до Државниот се-
кретаријат за народна одбрана преку Военогеог-
рафскиот институт. 

Барањето за снимање од воздух за други пот-
реби на стопанството или науката се поднесува до 
Државниот секретаријат за народна одбрана, преку 
Военогеографскиот институт. 

За добиеното одобрување за снимање од воздух 
Военогеографскиот институт непосредно го извес-
тува подносителот на барањето. 

Член 6 
Барањето за добивање одобрување за снимање 

од воздух мора да содржи: означување на земјиш-
тето или објектот што треба да се сними; назначу-
вање на потребата заради која се снима земјиште 
или објект; технички податоци за снимање од воз-
дух (размер, надлежно и напречно преклопување, 
фото-камера или други карактеристични податоци); 
предлог од подносителот на барањето за тоа кој 
орган, работна или друга организација ќе го изврши 
снимањето од воздух, кој орган, работна или друга 
организација ќе изврши експонирање и натамошна 
обработка на фото-материјалот добиен со снимање 
од воздух и место на кое би се извршиле овие ра-
боти; податоци за начинот и обемот на користење-
то на фото-материјалот; предлог за тоа кој орган 
или работна или друга организација по користење-
то ќе го чува фото-материјалот добиен со снимање 
од воздух. 

Кон барањето за издавање на одобрување за 
снимање од воздух за потребите на стопанството 
и науката, кога е во прашање снимање поединечни 
стопански и други објекти, е потребно, покрај по-
датоците од ставот 1 на овој член, да се приложи 
и согласност од органот или организацијата што ги 
користи тие објекти, ако барањето не го поднесува 
непосредно органот или организацијата што го ко-
ристи објектот што се снима. 

Член 7 
Филмовите и плочите на кои е снимено од воз-

дух земјиште за потребите на премер и премеру-
вање на земјиште според фотограметриската ме-
тода, можат да ги експонираат, согласно со членот 
3?! од Законот за народната одбрана, Военограф-
скиот институт, Заводот за фотограметрија во Бел-
град, органот на управата надлежен за работите на 
геодетската служба, како и друга организација 
чија основна дејност опфаќа и работи на геодет-
ската служба. Кој од наведените органи односно 
организации ќе врши експониран^ на тие филмо-
ви и плочи односно во кои случаи филмовите и 
плочите може да ги експонира само Военогеограф-
скиот институт — определува Државниот секрета-
ријат за народна одбрана. 

Член 8 
Ако експониран^ са филмови и плочи не врши 

Во еног еографс киот институт туку друга работна 
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организација или друг орган овластен за екс пони-
рање филмови или плочи, тој може од секој филм 
или плоча да изработи само по една фото-копија, 
без натамошна соработка, која заедно со негати-
вите од филмовите или плочите му се доставува на 
преглед на Военогеографскиот институт. 

По извршениот преглед на фото-копиите и не-
гативите на филмовите или плочите, Военогео-
графскиот институт ги задржува фото-копиите на 
кои се наоѓаат објектите или постројките од чле-
нот 4 на оваа уредба без надоместок, а другите 
фото-копии, како и негативите на филмовите и 
плочите, му ги враќа на органот односно на работ-
ната организација од која ги примил, да се користат 
за потребите заради кои е извршено снимањето од 
воздух. 

Член 9 
Филмовите и плочите на кои е извртено сни-

мање од воздух за други потреби на стопанството 
или науката ги експонира, по правило, Военогео-
графскиот институт. 

Државниот секретаријат за народна одбрана 
може експонирањето на филмови или плочи од 
ставот 1 на овој член да му го довери и на друг 
орган на управата, на работна или друга органи-
зација и да ги определи условите под кои ќе се из-
врши тоа. 

Член 10 
Кога се врши снимање од воздух на земјиште 

на кое се наоѓаат објекти или постројки од членот 
4 на оваа уредба, Државниот секретаријат за на-
родна одбрана ќе го определи органот чиј претстав-
ник ќе присуствува при снимањето како и при ек-
спонирањето и обработката на снимениот материјал. 

Член 11 
Кога работни и други организации, овластени 

за експониран^ филмови и плочи, ги експонират 
филмовите или плочите на кои е извршено сни-
мање од воздух за потребите на премер и преме-
рување на земјиште според фотограметриската ме-
тода, освен снимање за потребите на воен премер, 
се должни веднаш по испораката на фото-матери-
јалот на нарачачот, тие филмови или плочи да му 
ги достават на републичкиот орган на управата 
надлежен за геодетски работи. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
геодетски работи што ќе ги прими експонираните 
филмови или плочи од ставот 1 на овој член е 
должен тие филмови или плочи да ги чува кај 
себе и за тоа да води потребна евиденција. 

Член 12 
Државниот секретаријат за народна одбрана 

може, на барање од орган на управата или работна 
или друга организација, да издаде одобрување од 
експонираните филмови или плочи на кои е из-
вршено снимање од воздух за потребите на премер 
и премерување на земјиште според фотограмет-
риската метода да се изработи фото-материјал 
(фото-копии, фото-скици, фото-планови, фото-мо-
зѕици, дијапозитиви и др.) иако снимањето од воз-
дух е извршено за потребите на орган на управата 
или работна или друга организација. 

Писменото барање од ставот 1 на овој член се 
поднесува до Државниот секретаријат за народна 
одбрана преку Военогеографскиот институт и мора 
да содржи: означување на видот и количината на 
потребниот материјал; цел за која ќе се користи 
бараниот фото-материјал; назначување на работ-
ната или друга организација што ќе го изработи 
фото-материјалот, како и назначување на органот 
на управата или работната или друга организација 
кај која ќе се чува фото-материјалот по користе-
њето. 

Органот на управата надлежен за геодетски ра-
боти кај кој се наоѓаат на чување филмовите и 
плочите е должен филмовите и плачите да ги из-
даде заради изработка на одобрениот фото-матери-
јал. 

Евиденција за издадените одобрувања за из-
работка на фото-материјалот од овој член ја води 
Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 13 
Органите на управата надлежни за геодетски 

работи кај кои се наоѓаат на чување екслонираните 
филмови или плочи на извршените снимања од воз-
дух за потребите на премер и премерување според фо-
тограметриската метода, како и другите фото-мате-
ријали добиени врз основа на истите (фото.копии, 
фото-скици, фото-планови, фото-мозаици, дија-
позитиви и Др.), се должни да ги чуваат и одржу-
ваат, да водат потребна евиденција за нив и да се 
грижат да чсе користи тој материјал за потребите 
заради кои е одобрено снимањето односно изработ-
ката на фото-материјалот» 

Член 14 
Органите на управата и работните и други ор-

ганизации што добиле фото-материјал врз основа 
на снимање од воздух, не смеат да го отуѓуваат, та-
квиот фото-материјал да го копираат или на кој 
и да е начин да го умножуват, вон условите опре-
делени со одобрувањето за снимање од воздух од-
носно со одобрувањето за користење на испорача-
ниот фото-материјал. 

Член 15 
Органите на управата и работните и други ор-

ганизации што користат фото-материјал добиен со 
снимање од воздух се должни, согласно со членот 
32 од Законот за народната одбрана, да го користат 
тој фото-материјал исклучиво за потребите заради 
кои е извршено снимањето од воздух односно е одо-
брено користењето на снимениот материјал, и не 
смеат да го објавуваат, да го изнесуваат во стран-
ство, да го разменуваат, прикажуваат на јавни со. 
бири или да го изложуваат на јавни места. 

По исклучок, Државниот секретаријат за народ-
на одбрана или органот што ќе го овласти тој може 
со посебно решение да одобри фото-материјал до-
биен со снимање од воздух да се објави, размени, 
прикаже или изложи во Југославија и во странство 
за научни или други цели, под услов истиот да не 
содржи податоци што се воена тајна (член 4). 

Член 16 
Државниот секретаријат за народна одбрана или 

органот што ќе го овласти тој остварува увид во 
начинот на чувањето на фото-материјалот добиен 
со снимање од воздух што се наоѓа на чување и 
користење кај орган на управата и кај работни и 
други организации. 

Член 17 
Државни органи и работни и други организации 

Д1ТО располагаат со воздухоплови можат да ги от-
стапат воздухопловите за потребите на снимање од 
воздух само кога нарачачот на воздухоплов за сни-
мање од воздух претходно го поднесе на увид одо-
брувањето од Државниот секретаријат за народна 
одбрана за конкретно извршување на снимање од 
воздух. 

Последиците што произлегуваат од користењето 
на воздухоплов за снимање од воздух без претходно 
одобрување од надлежниот орган, ги поднесува, по-
крај нарачачот на снимањето од воздух, и држав-
ниот орган или работната или друга организација 
што го отстапила воздухопловот за користење за-
ради неовластено снимање од воздух. 

Член 18 
Ако противно на одредбите од Законот за на-

родната одбрана и оваа уредба се изврши снимање 
од воздух односно се публикуваат или растураат 
материјали добиени со снимање од воздух, ќе се 
нареди натамошното користење, публикување или 
растурање на материјалот добиен со такво снимање 
да се забрани и материјалот да се повлече од упо-
треба. Решението за забрана и повлекување на фо-
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то-материјал го донесува Државниот секретаријат 
зе народна одбрана. 

Член 19 
Со парична казна до 10.000 денари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице ако без одобрување од Државниот секре-
таријат за народна одбрана изврши снимање од 
воздух, или објави фото-материјали добиени со сни-
мање од воздух, или ги користи и чува противно 
на определените услови (чл. 14 и 15). 

Одговорното лице во работна организација или 
во друго правно лице ќе се казни за прекршок од 
ставот 1 на овој член со парична казна до 500 ди-
нари, ако неговото дејствие не претставува кривич-
но дело. 

Член 20 
Државниот секретаријат за народна одбрана го 

определува начинот за чување и звјштита на фото-
-материјалот добиен со снимање од воздух. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за снимање од 
воздух („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/62). 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

P. п. бр. 59 
13 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател; 
Петар Стамболић, е, р. 

384. 

Врз основа на членот 31 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/65,56/65 и 2^66), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ 
НА ИЗДВОЈУВАЊЕТО ЗА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 

1. Во Одлуката за нормите на издвојувањето за 
резервниот фонд на стопанските организации од 
определени дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/61 и 51/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 3/65), 
џо точката 1 под 1 по зборовите: „земјоделските ор-
ганизации" се додаваат зборовите: „и стопанските 
'организации што се занимаваат со промет на зем-
јоделски прехранбени производи". 

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

P. п. бр. 51 
26 јули 1966 годину 

Белград 

.Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

385. 
Врз основа на членот 82 од Законот за движе-

њето и престојот на странци во Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/65), сојузниот секре-
тар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАП-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСПРАВИ ЗА ДВИЖЕЊЕ 
И ПРЕСТОЈ НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА И 

ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ТИЕ ИСПРАВИ 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за издавање ис-

прави за движење и престој на странци во Југо-
славија и за обрасците на тие исправи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/65) во членот 70 ставот 
3 се менува и гласи: 

„Образецот пријава — одјава се исполнува во 
еден примерок/4 

Член 2 
Членот 75 се менува и гласи: 
„Работна или друга оранизација или поединец 

што дава услуги на сместување или приватен ста-
нодавец, односно општинскиот орган на внатреш-
ните работи или единица на милицијата, ќе му из-
даде на странец потврда за пријава на престојува-
лиште ако го бара тој тоа." 

Член 3 
Членот 76 се менува и гласи: 
„Кога странец напушта престојувалиште овлас-

теното лице во работната или друга организација 
или поединец што дава услуги на сместување од-
носно приватниот станодавац е должен за странец 
што имал кај него сместување да го пополни изве-
штајот за одјавување на престојувалиштето на 
странец (образец бр. 10) и да му го достави на над-
лежниот општински орган на внатрешните работа 
односно на единицата на милицијата во рок од Ѓ 
часа од часот на заминувањето на странецот. 

Странец што не користел услуги на сместува-
ње што ги дава работна или друга организација 
или поединец, а не отседнал ниту кај приватен 
станодавец, е должен пред напуштањето на престо-
јувалиштето лично да му се одјави на надлежниот 
општински орган на внатрешните работи односно 
на единицата на милицијата, и тоа со пополнување 
на извештајот за одјавување на престојувалиштето 
на странец (образец бр. 10)." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 260-2/5 

20 јули 1966 година 
к*лгоад 

Сојузен секретар 
за -внатрешни работи, 
Милан Мишковиќ, е. р. 

38 в. 
Врз основа на членот 10 од Законот за при-

донесите за обнова и изградба на Скопје („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/64 и 29/65), сојузниот секре-
тар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
?А ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 

ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

.Член 1 
Во Правилникот за пресметување и плаќање н* 

придонесите за обнова и изградба на Скопје („Слу-! 
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жбен лист на СФРЈ", бр. 5/65 и 43/65) во членот 12 
ставот 2 се заменува со три нови става, кои гласат: 

„Врз грбот од налогот за уплатување на ста-
саниот придонес наредбодавците се должни да ја 
означат основицата за пресметување на тој при-
донес, стопата по која се пресметува придонесот и 
износот на пресметаниот придонес за уплата. 

Основицата за пресметување на тој придонес 
се добива кога од вкупниот износ на исплатените 
материјални расходи во пресметковниот период ќе 
се одбијат исплатените износи на материјалните 
расходи во тој период што не влегуваат во основи-
цата за пресметување и плаќање на придонесот во 
смисла на членот 6 од Законот. 

Износот на придонесот за уплата се добива ко-
га врз утврдената основица за пресметување на 
придонесот во смисла на ставот 3 од овој член, ќе 
се примени стопа од 2%." 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 4/3-8537/1 

22, јули 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии. 

Киро Глигоров, е. р. 

387. 

Врз основа на членот 14 од Законот за уста-
новувањето на интересот на фондовите во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 8/61 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ4', бр. 5/65, 15/65, 35/65, 
56/65, 57/65 и 4/66), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОН-

ДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Во Правилникот за пресметување и плаќање на 

интересот на фондовите во стопанството („Служ-
бен лист на СФРЈ44, бр. 11/66) во членот 27 ставот 
2 се заменува со два нови става, кои гласат: 

„Обврзниците за плаќање интерес на фондо-
вите во стопанството се должни на почетокот на 
годината, според состојбата на средствата според 
завршната сметка за претходната година, да к до-
стават на надлежната единица на Службата на 
општественото книговодство пополнет примерок на 
образецот „Пресметка на интересот на фондовите 
во стопанството44, што е напечатен кон овој пра-
вилник и негов е составен дел. 

При месечните уплати на интересот на фон-
довите во стопанството во текот на годината, об-
врзниците за плаќање на овој интерес се должни 
на надлежната единица на Службата на опште-
ственото книговодство да ft достават пополнет при-
мерок на образецот „Пресметка на интересот на 
фондовите во стопанството44 само ако настапиле 
промени во состојбата на средствата што служела 
како основица за пресметување на интересот во 
претходниот месец.44 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4', 
Бр. 1/Ј-8538/1 

22 јули 1.966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

388. 

Врз основа на членот 54 став 3 од Законот за 
посадата на бродовите на Југословенската трговска 
морнарица („Службен лист на СФРЈ4', бр. 8/65), СО-
ЈУЗНИОТ секретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА, СТРУЧНАТА СПРЕМА И ОВЛАС-
ТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА 
БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТРГОВ-

СКА МОРНАРИЦА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат звањата и 

стручната спрема на членовите на посада на бродо-
вите на Југословенската трговска морнарица, како 
и овластувањата на членовите на посада за вршење 
работи на бродовите на Југословенската трговска 
морнарица. 

Член 2 
Со звањата утврдени со овој правилник члено-

вите на посада на бродовите на Југословенската тр-
говска морнарица (во понатамошниот текст: помор-
ците) се здобиваат односно тие звања им се приз-
наваат под условите и на начинот што се пропиша-
ни со овој правилник. 

Член 3 
Звањата на поморците се: 
а) во службата на палуба: 

1) морнар-моторист, 
2) кормилар, 
3) брод ово дан, 
4) поручник на Трговската морнарица, 
5) капетан на долга пловидба; 

б) во службата на машина: 
1) бродски огнар-подмачкувач, 
2) бродски моторист, 
3) бродски маАшоводач, 
4) поморски машинист, 
5) поморски машинист од I класа; 

в) во службата за врска: 
1) поморски радио-телеграфист, 
2) поморски радио-телеграфист од I класа; 

г) во општата служба: 
бродски готвач. 

Член 4. 
Лицата што немаат пловидбен стаж потребен 

за звањата: поручник на трговската морнарица, по-
морски машинист, поморски радио-телеграфист и 
поморски радио-телеграфист од I класа, се укрцу-
ваат на брод како приправници. 

Приправникот од ставот 1 на овој член мора 
да има стручно образование, и тоа: 

1) за звањето поручник на трговската морнари-
ца — завршено средно поморско училиште (нау-
тички отсек) или виша поморска школа (наутички 
отсек); 

2) за звањето поморски машинист — завршено 
средно поморско училиште (бродомашински отсек) 
или виша поморска школа (бродомашински отсек), 
односно завршено средно техничко училиште (ма-
шински отсек); 

3) за звањето поморски радио-телеграфиет — 
завршено средно техничко училиште (електро-от-
сек); 

4) за звањето поморски радио-телеграфист од I 
класа — завршена виша поморска школа (радио-
-отсек). 
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И. УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВАЊЕ 

1. Служба на палуба 

Член 5 
Лицето што се укрцува на брод во својство на 

морнар мора да има завршено осумгодишно учи-
лиште. 

Член в 
Со звањето морнар-моторист се здобива поморец 

кој во својството морнар има најмалку една година 
пловидбен стаж на бродови на трговската или вое-
ната морнарица и положен стручен испит за зва-
њето морнар- моторног. 

Член 7 
Со звањето кормилар се здобива: 
1) поморец кој во својство морнар има нај-

малку три години пловидбен стаж и положен стру-
чен испит за звањето кормилар; 

2) поморец кој во звањето морнар-моторист има 
најмалку две години пловидбен стаж и положен 
стручен испит за звањето кормилар. 

Член 8 
Со звањето бродоводач се здобива: 
1) поморец кој во звањето кормилар има нај-

малку три години пловидбен стаж, од што најмалку 
две години во мала крајбрежна пловидба, и поло-
жен стручен испит за звањето бродоводач; 

2) поморец кој по завршеното рибарско учи-
лиште има пловидбен стаж во својството морнар-
-рибар од најмалку три години и положен стручен 
испит за звањето бродоводач; 

3) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил бродарске подофицерско училиште и 
има најмалку две години пловидбен стаж и поло-
жен стручен испит за звањето бродоводач. 

Член 9 
Со звањето поручник на трговската морнарица 

се здобива: 
1) поморец кој во својството приправник за 

звањето поручник на трговската^ морнарица има 
најмалку две години пловидбен стаж, од што нај-
малку една година на бродови над 500 BRT, и поло-
жен стручен испит за звањето поручник на тргов-
ската морнарица; 

2) бродоводач кој завршил виша поморска шко-
ла (наутички отсек) и има во својството офицер на 
палуба најмалку две години пловидбен стаж, од 
што најмалку една година на бродови над ЗОО BRT, 
и положен стручен испит за звањето поручник на 
трговската морнарица; 

3) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил воено-поморско офицерско училиште 
и има најмалку две години пловидбен стаж и поло-
жен стручен испит за звањето поручник на тргов-
ската морнарица 

Член 10 
Со звањето капетан на долга пловидба се здо-

бива:. 
1) поручник на трговската морнарица кој завр-

шил виша поморска школа (наутички отсек) и има 
во својството офицер на палуба најмалку две го-
дини пловидбен стаж, од што најмалку една година 
во долга пловидба, и положен стручен испит за 
звањето капетан на долга пловидба; 

2) капетан на крајбрежна пловидба кој завршил 
виша поморска школа (наутички отсек) и има во 
тоа звање најмалку две години пловидбен стаж во 
голема крајбрежна пловидба и положен стручен 
испит за звањето капетан на долга пловидба; 

3) поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил воено-поморска академија или ви-
ша воено-поморска академија и им& три години 

пловидбен стаж, од што најмалку две години во вр-
шење самостојна стража под сите услови на бро-
довите на Југословенската воена морнарица и една 
година пловидбен стаж во долга пловидба, и поло-
жен стручен испит за звањето капетан на долга 
пловидба. 

2. Служба на машина 

Член 11 
Лице што се укрцува на брод во својството на 

чистач на машина мора да има завршено осумгоди-
шно училиште. 

Член 12 
Со звањето бродски огнар-подмачкувач се здо-

бива поморец кој во својството чистач на машина 
има најмалку три години пловидбен стаж и поло-
жен стручен испит за звањето бродски огнар-под-
мачкувач. 

Член 13 
Со звањето бродски моторист се здобива помо-

рец кој во звањето бродски огнар-подмачкувач има 
најмалку една година пловидбен стаж на работи во 
бродскиот моторен комплекс — со распоредување на 
работното место бродски моторист. 

Член 14 
Со звањето бродски машиноводач се здобива: 
1) бродски моторист кој има најмалку три го-

дини пловидбен слаж во тоа звање, од што најмал-
ку една година пловидбен стаж во бродски машин-
ски комплекс над ЗОО IKS, и положен стручен ис-
пит за звањето бродски машиноводач; 

2) бродски огнар-подмачкувач кој има најмал-
ку четири години пловидбен стаж во тоа звање, од 
што најмалку една година пловидбен стаж во брод-
ски машински комплекс над ЗОО IKS, и положен 
стручен испит за звањето бродски машиноводач. 

Член 15 
Со звањето поморски машинист се здобива: 
1) поморец кој во својството приправник за 

звањето поморски машинист има најмалку две го-
дини пловидбен стаж во бродски машински ком-
плекс над 500 IKS и положен стручен испит за 
звањето поморски машинист; 

2) бродски машиноводач кој во тоа звање има 
најмалку две години пловидбен стаж во бродски 
машински комплекс над ЗОО IKS, завршено инду-
стриско училиште од метален смер во траење од 
три години односно завршено училиште за ученици 
во стопанството од метален смер во траење од три 
години и положен стручен испит за звањето помора 
ски машинист; 

3) машиноводач кој завршил виша поморска 
школа (бродомашински одсек) и има најмалку две 
години пловидбен стаж во својство на офицер на 
машина, од што најмалку една година пловидбен 
стаж во машински бродски комплекс над 500 IKS, 
и положен стручен испит за звањето поморски 
машинист; 

4) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил морнаричко-техничко подофицерскот 
училиште во траење од три години и има најмалку 
три години пловидбен стаж во бродски машински 
комплекс над 500 IKS на бродовите на Југбсловен-
ската воена морнарица и положен стручен испит за 
звањето поморски машинист; 

5) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил поморско-машинско офицерско учи-
лиште и има најмалку две години пловидбен стаж 
во бродски машински помплекс над 500 IKS на бро-
довите на Југословенската воена морнарица и поло* 
жен стручен испит за звањето поморски машинист, 
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Член 18 
Со звањето поморски машинист од I класа се 

здобива: 
1) поморски машинист кој завршил виша по-

морска школа (бродомашински отсек) и има нај-
малку две години пловидбен стаж во тоа звање и 
положен стручен испит за звањето поморски ма-
шинист од I класа; 

2) поморец кој завршил машински факултет или 
бродомашински факултет и има најмалку една го-
дина пловидбен стаж во својството офицер на ма-
шина вон смена во бродски машински комплекс 
над 1000 IKS и положен стручен испит за звањето 
поморски машинист од I класа; 

3) поморец кој во Југословенската воена морна-
рица завршил морнаричко-техничка академија PI 
има најмалку три години плозидбен стаж во брод-
ски машински комплекс над 1000 IKS и положен 
стручен испит за звањето поморски машинист од I 
класа. 

3. Служба за врска 

Член 17 
Со звањето поморски радио-телеграфист се 

здобива: 
1) иомерец кој завршил средно техничко учи-

лиште (електро-отсек) и кој има положен испит за 
радио-телеграфист, најмалку шест месеци пловид-
бен стаж во својството на приправник на бродска 
радио-станица и положен стручен испит за звањето 
поморски радио-телеграфист; 

2) поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил морнаричке подофицерско учи-
лиште од радио-телеграфски смер во траење од три 
години, положил испит за радио-телеграфист од II 
класа во Југословенската народна армија и најмал-
ку три години вршел работи на радио-телеграфија-
та, од што најмалку една година на работи во брод-
ска радиостаница, и има положен стручен испит 
за звањето поморски радио-телеграфист. 

Член 18 
Со звањето поморски радио-телеграфист од I 

класа се здобива: 
1) поморец кој завршил виша поморска школа 

(радио-отсек) и има во својството приправник за 
звањето поморски радио-телеграфист од I класа 
најмалку две години пловидбен стаж и положен 
стручен испит за звањето поморски радио-телегра-
фист од I класа; 

2) поморец кој во звањето поморски радио-те-
леграфист има најмалку пет години пловидбен стаж 
и положен стручен испит за звањето поморски ра-
дио-телеграфист од I класа. 

4. Општа служба 

Член 19 
Со звањето бродски готвач се здобива квалифи-

куван готвач кој има најмалку шест месеци пло-
видбен стаж и положен стручен испит за звањето 
бродски готвач. 

III. ПЛОВИДБЕН СТАЖ 

Член 20 
Пловидбен стаж, во смисла на овој правилник, 

е времето поминато на брод во вршењето на работи 
од определено звање. 

Член 21 
Во пловидбениот стаж се признава: 
1) времето поминато на практично вршење ра-

боти на брод во текот на школувањето, но најмногу 
шест месеци; 

2) времето поминато на брод додека бродот се 
наоѓа на поправка, но најмногу четири месеци. 

Член 22 
За звањето кормилар во пловидбениот стаж се 

признава времето поминато во својството морнар на 
технички пловен објект, но најмногу 18 месеци. 

Член 23 
За звањето поморски радио-телеграфист одно-

сно поморски радио-телеграфист од I класа во пло-
видбенпот стаж се признава времето поминато на 
практична работа во бродска радиостаница одно-
сно крајбрежна радиостаница, од што најмногу ед-
на година во крајбрежна радиостаница. 

Член 24 
Во пловидбениот стаж поминат на бродовите 

на Југословенската воена морнарица во самостојно 
вршење должности на офицер на палубна стража 
псд сите услови се признава само времето поминато 
на работите на командант и началник на штаб на 
пловна единица на брод БО опрема, командант и по-
мошник на командант на брод во опрема и бродски 
офицер да брод во опрема, и тоа од виемето на здо-
бивањето на оцената за оспособеноста за вршење 
самостојна палубна стража под сите услови. 

Член 25 
Во пловидбен стаж не се признава времето по-

минато на брод додека бродот се наоѓа во распрема. 

IV. СТРУЧНИ испити 
Член 26 

Градивото за програмата на стручниот испит за 
здобивањето со звање од членот 3 на овој правил-
ник опфаќа: 

1) за звање морнар-моторист: 
— навигација, 
— поморство, 
— одбегнување судрувања на море, 
— мотори, 
— мерки за заштита при работата; 

2) за звање кормилар: 
— навигација, 
— поморство, 
— одбегнување судрувања на море, 
— сигнализација, 
— основи на метеорологијата, 
— бродско работење. 
— заштитни мерки при работата и основни 

поими на бродската медицина; 
3) за звање бродоводач: 

— навигација, 
— поморство, 
— одбегнување судрувања на море, 
— сигнализација и радиофонија, 
— метеорологија, 
— бродско работење, 
— мерки за заштита при работата и бродска 

медицина; 
4) за звање поручник на трговската морна-

рица: 
— навигација, 
— одбегнување судрувања на море, 
— ракување со брод и товар, 
— сигнализација и радиофонија, 
— метеорологија и океанограф^а, 
— поморско управно право, 
— меѓународно поморско право, 
— машинство, 
— мерки за заштита при работата и брод-

ска медицина, 
5) за звање капетан на долга пловидба: 

— навигација (терестричка и астрономска), 
— метеорологија и океанографија, 
— бродска електроника, 
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— меѓународно поморско право, 
— поморско управно право, 
— одбегнување судрувања на море, 
— ракување со брод и товар; 

6) за звање бродски огнар-подмачкувач: 
— бродски машини и мотори, 
— парни котли, 
— мазива и горива, 
— мерки за заштита при работата, 
— основи на електротехниката; 

7) за звање бродски машиноводач: 
— бродски мотори, 
— бродски помошни машини, 
— парни машини и парни котли, 
— електротехника, 
— технички прописи; 

8) за звање поморски машинист: 
— бродски мотори, 
— бродски помошни машини, 
— парни котли и парни машини (со турбини), 
— бродска електротехника, 
— технички прописи; 

9) за звање поморски машинист од I класа: 
— бродски мотори, 
— бродски помошни машини, 
— парни машини и турбини, 
— електротехника, 
— технички прописи; 

10) за звање поморски радио-телеграфист: 
— прописи за радио-сообраќајот, 
— радио-уреди, 
— примање и давање Морзеови знаци, 
— англиски јазик; 

11) за звање поморски радио-телеграфист од I 
класа: 
— радио-техника, 
— електротехника и електроника, 
— прописи за радио-сообраќајот, 
— радио-уреди, 
— примање и давање Морзеови знаци, 
— англиски јазик; 

12) за звање бродски готвач: 
— чување прехранбени продукти на брод, 
— подготвување храна во различни климат-

ски услови. 
Член 27 

Стручниот испит за исто звање може да се по-
лага најмногу три пати. Рокот за повторното пола-
гање на стручниот испит не може да биде пократок 
од шест месеци. 

Поправен стручен испит може да се полага 
најмногу од два предмета. Рокот за полагање на 
поправниот испит не може да биде пократок од 30. 
дена. 

Член 28 
Оценката на успехот на стручниот испит е „по-

ложил" или „не положил". 
Член 29 

Формирањето на испитните комисии, времето и 
местото на одржувањето на стручните испити, како 
и начинот на полагањето на стручните испити за 
звањата на поморците се определува со републички 
прописи. 

За член на комисија односно испитувач не мо-
же да биде именувано лице што има стручна спрема 
пониска од стручната спрема на поморецот што 
полага стручен испит, како ниту лице што го под-
готвувало поморецот за стручен испит. 

V. ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗВАЊА 

1. Служба на палуба 

Член 30. 
Звањето кормилар му се признава на поморец 

кој во Југословенската воена морнарица завршил 

поморско-бродарско училиште и има најмалку две 
години пловидбен стаж на бродовите на Југосло-
венската воена морнарица. 

Член 31 
Звањето поручник на трговската морнарица му 

се признава на поморец кој во Југословенската во-
ена морнарица завршил воена-поморска академија 
односно виша воена-поморска академија и има нај-
малку две години пловидбен стаж, односно кој во 
Југословенската воена морнарица завршил помор-
ско-офицерско училиште и има најмалку четири 
години пловидбен стаж, од што најмалку три го-
дини во вршење самостојна стража под сите усло-
ви на бродовите на Југословенската воена морна-
рица. 

Член 32 
Звањето капетан на долга пловидба му се при-

знава на поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил воено-поморска академија односно 
виша воено-поморска академија и има пловидбен 
стаж од најмалку пет години, од што најмалку че-
тири години во вршење самостојна стража под сите 
услови на бродовите на Југословенската воена мор-
нарица и една година пловидбен стаж во долга пло-
видба во својство на офицер на палуба. 

2. Служба на машина 

Член 33 
Звањето бродски огнар-подмачкувач му се при-

знава на поморец кој во внатрешната пловидба се 
здобил со звањето огнар на машина или со звањето 
подмачкувач на машина. 

Звањето од ставот 1 на овој член му се призна-
ва и на квалификуван работник од метална стру-
ка, што е распореден на работното место бродски 
огнар-подмачкувач. 

Член 34 
Звањето бродски моторист му се признава: 
1) на поморец кој во внатрешната пловидба се 

здобил со звањето бродски моторист; 
2) на квалификуван работник од метална стру-

ка кој во Југословенската воена морнарица завр-
шил основен машински курс односно основен мо-
торен курс и има најмалку шест месеци пловидбен 
стаж во бродски моторен комплекс. 

Член 35 
Звањето бродски машиноводач му се признава 

на поморец кој во внатрешната пловидба се здобил 
со звањето бродски машиноводач. 

Член 36 
Звањето поморски машинист му се признава: 
1) на поморец кој се здобил со звањето маши-

нист на внатрешната пловидба од I класа односно 
со звањето машинист на внатрешната пловидба од 
II класа и кој има завршено средно бродарско учи-
лиште (бродомашински отсек); 

2) на поморец кој во Југословенската воена мор-
нарица завршил подофицерско машинско училиш-
те во траење од три години и има пловидбен стаж 
од најмалку шест години во бродски машински ком-
плекс над 1000 IKS; 

3) на поморец кој во Југословенската воена 
морнарица завршил поморско машинско-офицерско 
училиште и има најмалку три години пловидбен 
стаж во бродски машински комплекс над 1000 IKS. 

Член 37 
Звање! поморски машинист од I класа му се 

признава . поморец кој во Југословенската воена 
морнарица завршил морнаричка техничка академи-
ја и има најмалку четири години пловидбен стаж 
во бродски машински комплекс над 1000 IKS на 
бродовите на Југословенската воена морнарица. 
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8. Служба за врска 

Член Ѕ8 
Звањето поморски радио-телеграфист од I класа 

џу се признава на поморец кој според Правилникот 
Еа здобивањето и признавањето на звањата на чле-
новите на посадата на трговската морнарица 
[„Службен лист на ФНРЈ44, бр. 42/58, 52/60 и 41/61) 
| е здобил со звање поморски радио-телеграфист од 
П класа и има завршена виша поморска школа 
{радио-оте ек). 

VI. ОВЛАСТУВАЊА 

Член 39 
Поморец може на брод да ги врши работите од 

Определено звање за кои добил овластување. 
Овластувањето му се издава на поморец пос-

тар од 18 години, ако покрај општата здравствена 
Способност ги исполнува условите пропишани во 
Поглед на острината на видот и слухот. 

Член 40 
Овластувањето за вршење работи од определе-

но звање го издава лучка капетанија, ако со репуб-
лички пропис не е определено тоа овластување да 
го издава друг орган на управата надлежен за ра-
ботите на безбедност на пловидбата. 

Овластувањето се издава според образецот кој 
ги содржи следните податоци: означување на про-
писот за ослободување од такса, грб, назив на ор-
ганот што го издава овластувањето, број, назив на 
Образецот, име и презиме од лицето на кое му се 
издава овластувањето, датум, место и република на 
раѓањето, државјанство, звање, означување на про-
писот за издавање на овластувањето, работи за кои 
се овластува поморецот, датум и место на издава-
њето, потпис и печат. Врз грбот од образецот се 
става потврда на лучкиот капетан за дадената све-
дена изјава, ден, месец, година и место и печат. 

Член 41 
Поморецот на кој прв пат му се издава овлас-

тување за вршење работи на заповедник на брод, 
дава свечена изјава пред лучкиот капетан односно 
Пред работникот на лучка та капетанија што ќе го 
Овласти за тоа лучкиот капетан. Свечената изјава 
Се дава во лучката капетанија. 

За дадената свечена изјава се составува запи-
сник. Записникот го потпишува поморецот што ја 
дал свечената изјава и лучкиот капетан односно 
овластеното лице пред кое е дадена свечената из-
јава. 

Член 42 
Овластувањето за вршење работи од определе-

но звање ќе му се одземе на поморец, ако се утврди 
дека не ги исполнува условите од членот 39 став 2 
на овој правилник. Овластувањето го одзема орга-
нот на управата што го издал овластувањето. 

Член 43 
Поморец на кој му е издадено овластување за 

вршење работи од определено звање може да ги 
врши следните работи: 

а) во службата на палуба: 
1) морнар — моторист: работите на заповедник 

на товарен брод до 20 BRT; управува со бродски 
мотори до 50 IKS и со чамци без оглед на силата 
На моторот кој превезува до 30 патници; 

2) кормилар: кормилар и брод под надзор на 
офицер на стража; работите на заповедник на брод 
до 50 BRT во границите на крајбрежното море на 
•Југославија, ако има најмалку една година пловид-
б и стаж во тоа звање во границите на мала крај-
брежна пловидба, а со одобрување од лучка ка-

петанија и надвор од границите на крајбрежното 
море на Југославија кон брегот; 

3) бродоводач: работите на офицер на палуба 
на патнички бродови до 500 BRT, а на други бро-
дови без оглед на тонажата во границите на мала 
крајбрежна плавидба; работите на офицер на па-
луба на бродови до 400 ВИТ во границите на голе-
ма крајбрежна пловидба, ако има пет години пло-
видбен стаж во звањето бродоводач; работите на 
заповедник на патнички брод до 200 ВИТ, товарен 
брод до 400 ВЕТ, реморкер со задвижувачка сила 
на бродската машина до 1000 IKS, односно технич-
ки пловен објект без оглед на тонажата во грани-
ците на мала крајбрежна пловидба. 

4) поручник на трговската морнарица: работите 
на трет офицер на палуба, а по една година пло-
видбен стаж работите на втор офицер на палуба 
на сите бродови без оглед на тонажата и границите 
на пловидбата; работите на прв офицер на палуба 
на товарни бродови на голема крајбрежна пловидба 
и на патнички бродови на мала крајбрежна пло-
видба, ако има најмалку две години пловидбен 
стаж во својство на трет или втор офицер на па-
луба; работите на прв офицер на палуба на бро-
довите на долга пловидба, ако има најмалку две 
години пловидбен стаж на работите на втор офи-
цер на палуба на бродовите на долга пловидба; 
работите на заповедник на патнички брод до 400 
BRT, товарен брод до 800 BRT односно технички 
пловен објект во границите на мала крајбрежна 
пловидба; работите на заповедник на патнички 
брод до 2000 BRT во голема крајбрежна пловидба 
односно товарен брод до 4000 BRT во голема крај-
брежна пловидба, ако има најмалку две године 
пловидбен стаж на работи на прв офицер на па-
луба во голема крајбрежна пловидба односно дол-
га пловидба или на заповедник на патнички брод 
до 400 BRT односно товарен брод до 800 BRT; 

5) капетан на долга пловидба: работите на за-
поведник на брод од сите видови и категории; 

6) во службата на машина: 
1) бродски огнар-подмачкувач ги пали брод-

ските котли, ги подмачкува и послужува бродски-
те машини под надзор на офицер на машини; уп-
равува со парна машина до 200 IKS, грталка или 
дигалка, ако има најмалку една година пловидбен 
стаж во тоа звање односно во својството помош-
ник грталкар или дигалкар; 

2) бродски моторист: управува бродски мотори 
до 200 IKS; 

3) бродски машиноводач: работите на офицер 
на машини на бродови со бродски машински ком-
плекс до 1500 IKS; управува бродски машински 
комплекс до 600 IKS; 

4) поморски машинист: работите на трет офицер 
на машини, а по една година пловидбен стаж рабо-
тите на втор офицер на машини на сите бродови, 
без оглед на силата на бродскиот машински ком-
плекс; работите на прв офицер на машини без 
оглед на силата на бродскиот машински комплекс, 
ако има најмалку две години пловидбен стаж во 
својството на втор офицер на машини; управува 
бродски мангански комплекс во 1500 IKS, ако има 
најмалку две години пловидбен стаж во својствотз 
ва офицер на машини; управува бродски машински 
комплекс до 4000 IKS, ако има најмалку четири 
години пловидбен стаж во својство на офицер на 
машини; 

5) поморски машинист од I класа, управува 
бродски машински комплекс, без оглед на него-
вата сила; 

в) во службата за врска: 
1) поморски радио-телеграфист: работите на ра-

дио-телеграфист и управува бродска радиоста-
ница од III или И категорија; 

2) поморски радио-телеграфист од I класа: ра-
ботите на радио-телеграфист и управува бродска 
радиостаница од сите категории. 
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VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Поморците што со денот на влегувањето во сила 

ва овој правилник биле укрцани како морнари од-
носно чистачи на машини а немаат завршено осум-
годишно училиште, можат да се здобијат само со 
звањето морнар-моторист и кормилар односно брод-
ски огнар-подмачкувач, ако ги исполнуваат другите 
услови пропишани во чл. 6, 7 и 12 на овој правил-
ник. 

Член 45 
Поморците што според Правилникот за здоби-

вањето и признавањето на звање на членовите на 
посада на трговската морнарица се здобиле со зва-
њето капетан на крајбрежна пловидба, бродоводач 
на ограничена пловидба односно поморски радио-
фонист, го задржуваат тоа звање и овластување за 
врјшење работите н<а тоа звање, и тоа: 

1) капетан на крајбрежна пловидба — овласту-
вањето за вршење работи на: трет или втор офицер 
на палуба на патнички бродови во границите на 
голема крајбрежна пловидба; прв офицер на палу-
ба на товарни бродови без оглед на нивната тонажа, 
а »а патнички бродови до 2000 ВИТ, во границите 
на голема крајбрежна пловидба; прв офицер на па-
луба на сите бродови во границите на мала крај-
брежна пловидба; заповедник ва брод на товарни 
бродови без оглед на нивната тонажа во границите 
на мала крајбрежна пловидба; заповедник на то-
варни бродови до 2000 BRT во границите на голема 
крајбрежна пловидба; 

2) бродоводач на ограничена пловидба — овла-
стувањето за вршење работи: на заповедник на 
брод до 50 ВИТ во границите на крајбрежното море 
на Југославија, а по посебно одобрување од лучка 
капетанија и преку границите на крајбрежното мо-
ре на Југославија — кон брегот; ^ 

3) поморски радиофонист — овластувањето за 
вршење работи во секоја бродска радио-телеграфска 
станица. 

Член 46 
Погорните што според Правилникот за здобива-

њето и признавањето на звањето на членовите на 
посадата на трговската морнарица се здобиле со 
звање поморски машинист трета класа или со зва-
ње поморски машинист втора класа, се преведуваат 
во звањето поморски машинист со овластувањето 
пропишано со овај правилник за тоа звање. 

Член 47 
На поморците на кои врз основа на овој пра-

вилник им се проширени овластувањата за вршење 
на одделни работи на брод, или им е изменет нази-
вот на звањето со кое се здобиле според Правилни-
кот за здобивањето и признавањето на звањата на 
членовите на посадата на трговската морнарица, 
лучката капетанија, на барање од поморецот, ќе 
им издаде ново овластување. 

Барањето за издавање ново овластување помо-
рецот може да го поднесе во рок од три години од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 48 
На поморците кои за вршење определени рабо-

ти во Југословенската трговска морнарица стручно 
се оспособиле во странство Сојузниот секретаријат 
за сообраќај и врски може да им празкае опреде-
лено звање, ако стручното образование со кое се 
здобиле во странство и должината на пловидбениот 
стаж што го имаат им одговараат на условите про-
пишани со одредбите од овој правилник за опре-
делени звања. 

На поморците од ставот 1 на овој член Сојуз-
ниот секретаријат за сообраќај и Ерски може да им 
определи полагање на дополнителен стручен испит, 
ако се утврди дека постои разлика помеѓу стручно-
то образование здобиено во странство и стручното 
образование утврдено со овој правилник. 

Член 49 
До пропишувањето на испитната програма спо-

ред градивото од членот 26 на овој правилник, пе-
шаците ќе го полагаат стручниот испит според 
градивото пропишано со Упатството за полагање 
17 а испитите за звањата на членовите на посадата 
на бродовите на трговската морнарица („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/59). 

Член 50 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за здоби-
вањето и признавањето на звањата на членовите 
на посадата на трговската морнарица („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 42/58, 52/60 и 41/61). 

Член 51 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4*, 
Бр. 425 

24 јуни 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неормчик, е. р. 

389. 
Врз основа на членот 57 став 1 точка 6 од 

Основниот закон за спречување и сузбивање на 
заразни болести („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/64), сојузниот секретар за здравство и социјална 
политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УС-
ЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ИСКОПУВАЊЕ И 

ПРЕНЕСУВАЊЕ МРТОВЦИ 
Член 1 

Во Правилникот за условите и начинот за 
ископување и пренесување мртовци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 2/65) во членот 11 став 1 во 
точката 2 на крајот точката се заменува со точка 
и запирка и се додава точка 3, која гласи: 

„3) за пренесување на труп на лице што во 
времето на смртта немало уредни исправи за пре-
стој во Југославија.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 512-56 
14 јули 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за здравство и социјална политика, 
Драгутин Косовац, е. р. 

390. 
Врз основа на членот бб став 2 од Основниот 

закон за електростопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/65), во согласност со сојузниот секре-
тар за индустрија и трговија, сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТУ-
ВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИ-
ТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ИМААТ ПРАВО НА 
НАДОМЕСТОК НА РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ НИВ-
НАТА КАЛКУЛАТИВНА ЦЕНА И ПРОПИШАНА-
ТА НАЈВИСОКА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, КАКО И ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ ИЗНОСОТ НА ТАА РАЗЛИКА 
1. Електростопанство претпријатија од точ-

ката 1 на Одлуката за определување на електро-
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стопанските претпријатија што имаат право на на-
доместок на разликата помеѓу нивната калкулатив-
на цена и пропишаната највисока продажна цена 
за електрична енергија, како и за определувања 
износот на таа разлика („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/66) — (во понатамошниот текст: корисниците 
ство ќе утврди дека барањата за одобрување на надо-
месток на разликата помеѓу калкулативната цена и 
пропишаната највисока продажна цена на елек-
трична енергија — за електрична енергија испора-
чана во периодот од 1 август 1965 до 31 декември 
1968 година, со поднесување барање за одобрување 
надоместок до Службата на општественото книго-
водство — Филијала 603 во Белград. 

2. Кон барањето за одобрување надоместок ко-
рисниците на надоместокот приложуваат: 

1) изводи од фактурите за сите купувачи за 
испорачаните количини електрична енергија на 
прагот на преносната мрежа за периодот од 1 август 
до 31 декември 1965 година и од 1 јануари до 30 
јуни 1966 година, а натаму — до 31 декември 1968 
година — по месеците; 

2) пресметка на надоместокот. 
3. Кога службата на општественото книговод-

ство ќе утврди дека барањата за одобрување на надо-
месток во поглед на испорачаните количини елек-
трична енергија и пресметката се исправни, го 
одобрува износот на надоместокот во корист на 
жиро-сметката на корисникот на надоместокот, а 
на товар на сметката бр. 603-638/110 — Надоместок 
на претпријатијата за пренос на електрична енер-
гија (82). 

4. Во пресметката што се поднесува за периодот 
од 1 август 1965 година до 30 јуни 1966 година, вкуп-
но пресметаниот износ на надоместокот ќе се на-
мали за износот на надоместокот примен во вид 
на аконтација за периодот од 1 август до 31 декем-
ври 1965 година, пресметана според одредбите од 
Одлуката за определување на електростопанските 
претпријатија што имаат право на надоместок на 
разликата помеѓу калкулативната цена и пропи-
шаната највисока продажна цена за електрична 
енергија за периодот од 1 август до 31 декември 
1965 година, како и за определување аконтации за 
тој надоместок („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/65) 
и Наредбата за начинот на пресметување и испла-
тување на аконтациите на надоместоците според 
Одлуката за определување на електростопанските 
претпријатија што имаат право на надоместок на 
разликата помеѓу калкулативната цена и пропи-
шаната највисока продажна цена на електрична 
енергија за периодот од 1 август до 31 декември 
1965 година, како и за определување на аконтаци-
ите на тој надоместок („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 57/65). Остатокот од тој износ претставува износ 
на надоместокот што се исплатува за периодот од 
1 август 1965 година до 30 јуни 1966 година на то-
вар на сметката од точката 3 на оваа наредба. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''4. 

Бр. 5-7760/2 
16 јули 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар, 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

391. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТА Ш? АРД ЗА ТЕРПЕН-

тинеко МАСЛО 
1, Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Терпентинско масло и терпентин-
ски масла од дрво — — — — — JUS Н.С7.050 

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 
април 1967 година. 

Бр. 25-4628/1 
11 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

392. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОН-
ДЕНЗАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУ-

НИКАЦИИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Составни делови за електроника 
и телекомуникации. Метализирани 
кондензатори од хартија за едносмер-
на струја: 

Општи технички услови — — JUS N.R2.010 
Методи на мерењето — — — JUS N.R2.011 
Кондензатори за сузбивање на 

радио-смеќавањата: 
Употреба и дефиниции — — — JUS N.R2.901 
Општи технички услови — — JUS N.R2.902 
Методи на мерењето — — — JUS N.R2.903 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен 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. 23-4691/1 
12 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовић е. р. 

393. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МЕТОДИТЕ ЗА МЕРЕЊЕ НА КОНДЕЧ-
ЗАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИ-

КАЦИИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Составни делови за електроника и телекому-
никации: 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Струјно коло на уреди за испи-
тување на диелектрична цврстина на 
кондензатор _ _ _ _ _ _ JUS N.R2.015 

Определување на отпорот на кон-
дензаторот на неговата резонантна 
фреквенција _ _ _ _ _ _ JUS N.R2.016 

Определување на коефициентот 
на загубите со вклучување на ксн-
дензаторите — — — — — — — JUS N.R2.017 

Мерење на иидуктивитетот на 
кондензаторите во опсег од 6 до 18 
MHz _ _ _ _ _ — — — JUS N.R2.018 

Метода за проверка ка пргтхлу-
чскот на кондензатср соединет за 
надворешната фолија — — — — JUS N.R2.019 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јануари 1967 го-
дина. 

Бр. 23-4690/1 
12 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р 

394. 

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 ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕХА-
НИЧКИ ПО СТ АВНИ И ЗАСУНСКИ СПРАВИ ЗА 

СВРТНИДИ СО ЗАТВОРАЧ НА ЈАЗИЧОК 

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

Механичка поставна справа за свртници со зат-
ворач на јазичок за нормален колосек: 

Диспозиција — — — — — JUS Р.С9.030 
Верижна макара — — — — JUS Р.С9.031 
Склоп и делови на двигатели на 

поставувала — — — — — — JUS Р.С9.032 
Куќиште _ — — _ — — JUS Р.С9.033 
Склоп и делови на оската на ве-

рижна макара — — — — — — JUS Р.С9.034 
Оска на вилиците — — — — JUS Р.С9.035 
Капак — — — — — — — JUS Р.С9.036 
Вилици — — — — — — — JUS Р.С9.037 
Чеп на упориштето на федер и 

сигурносен прстен — — — — — JUS Р.С9.038 
Федер — — — — — — — JUS Р.С9.039 
Полна водилка на федер — — JUS Р.С9.040 
Цевкава водилка на федер — — JUS Р.С9.041 
Поставувала — — — — — JUS Р.С9.042 
Склоп и делови на зафатниот 

свсрник на поставувалката — — — JUS Р.С9.043 
Копча — — _ — — _ — JUS Р.С9.044 
Механичка засунска справа за 

свртници со затворач на јазичок: 
Диспозиција — — — — — JUS Р.С9.050 
Куќиште — — — — — — JUS Р.С9.051 
Капак — — — — — — — JUS Р.С9.052 
Верижна макара — — — — JUS Р.С9.053 
Склоп на оската на верижната 

макара — — — — — — — — JUS Р.С9.054 

Осигурувач на засуњача и свор-
ник на осигурувач — — — — — JUS Р.С9.055 

Лева засуњача — — — — — JUS Р.С9.058 
Десна засуњача — — — — — JUS Р.С9.057 
Регулациона глава — — — — JUS Р.С9.058 
Сворник на регулационата глава, 

заштитна плочка, виток за пломби-
ране — — — _ _ — _ _ JUS Р.С9.059 

2, Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јуни 1967 година. 

Бр. 21-4630/1 
11 јули 1866 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р 

395. 

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

Р Б ® Е Л И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ЕЛЕКТРОТЕХКИКАТА 

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

Подножја за сијалици. Подножја 
со навој Е 40. Главни мери — — — JUS N.L1.065 

Инсталациони склопки. Склопка 
6 А 250 V за вградување во ѕид. Глав-
ни мери — — — — — — — — JUS N.E3.105 

Склопки 6 и 10 А 250 V за вгра-
дување во ѕид и за прицврстување 
со помош на шепи. Главни мери — JUS N,ЕЗ.140 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1967 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Подножја со навој Е 40 — — — JUS N.L1.065 

донесен со Решението за југословенските стандарди 
за сијалици за општа употреба и за сијалични под-
ножја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на 
ова решение престанува да важи на 1 јули 1967 
година. 

Бр. 16-4371/1 
28 јуни 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р 
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396. 

Брз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
г4 од Законот за југословенските стандарди („Слулс-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

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

ТУВАЊЕ НА ИЗОЛИРАНИТЕ СПРОВОДНИЦИ 
И КАБЛИ 

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

Испитување на изолираните спроводници и 
кабли: 

Проверување на конструкцијата JUS N.C0.031 
Мерење на отпорот на спровод-

ниците — — — — — — — — JUS N.C0.035 
Мерење на отпорот на изолаци-

јата и на површинскиот отпор — — JUS N.C0.036 
Работен капацитет, фактори на 

губењата и одвод, спреги — — — JUS N.C0.037 
Фактор на редукцијата — — JUS N.C0.038 
Диелектрична цврстина на енер-

гетските спроводници и кабли — — JUS N.C0.039 
Постојаност спрема едносмерен 

напон под дејство на влага — — — JUS N.C0.041 
Термопластичност — — — — JUS N.C0.055 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен 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. 15-4629/1 
И јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

397. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

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

ПЛОЗИВ И ПИРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 

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

Динитротолуен (DNT), технички JUS H.D2.025 
Динитротолуен DNT-30, технички JUS H.D2.026 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен 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. 25-4632/1 
13 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

398. 

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 СТАК-

ЛАРСКИ КИТОВИ 

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

Стакларе™ китови — — — — JUS Н.С6.050 
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 се применува од 1 јануари 1967 година. 

Бр. 25-4635/1 
11 јули 1966 година 

Белград 

399. 

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 ЛОВЕЧ-

КИ КАРАБИНИ (ПУШКИ) 

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

Ловечки карабини (пушки) — — JUS К.Р2.051 
2 Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
април 1967 година. 

Бр. 25-4634/1 
12 јули 19бб година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 
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400. 

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 ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА ВОЛНЕНО ВЛАКНО 

1. Вр југословенскиот стандард Волна Волнено 
влакно — JUS F.B1.011, што е донесен со Решението 
за југословенскиот стандард за волнено влакно 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 41/63) во точката 3.8 
во ставот 2 во втората реченица по зборовите: „све 
врсте рунске вуне" запирката и зборовите: „табачке 
Буне и јарине" се бришат. 

По точката 3.8 се додава нова точка 3.81, која 
гласи: 

„Процент учешћа појединих група влакана по 
финоћи не односи се на табачке вуне, јерину и по-
стриг, е тим да се разврставање ових вуна у ква-
литетне класе врши у свему према табелама 1 и 2 
и одредбама овог стандарда." 

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

Бр. 10-4698/1 
12 јули 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е p. 

401. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ОПШТИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИКАТА 

НА КОМУНИКАЦИИТЕ 

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

Сузбивање на радио-смеќавањата 
што произлегуваат од електричните 
уреди за високонапонско палење на 
моторите со внатрешно согорување, 
на отстојание од 10 ш — — — — JUS N.N0.902 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јануари 1967 година. 

Бр 23-4633/1 
9 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

402. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИН-

СТАЛАЦИОНИ ПРЕКИНУВАЧ!! 

1. Решението за југословенските стандарди за 
инсталациони прекинувачи („Службен лист на 
СФРЈ'4, бр. 6/64) престанува да важи. 

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

Бр. 16-4734 
12 јули 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Викторовиќ е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опре-
делување на електростопанските претпријатија што 
имаат право на надоместок на разликата помеѓу 
нивната калкулативна цена и пропишаната нај-
висока прродажна цена за електрична енергија, 
како и за определување износот на таа разлика, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 25/66, се 
поткраднала долу наведената грешка, та* се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ИМА-
АТ ПРАВО НА НАДОМЕСТОК НА РАЗЛИКАТА 
ПОМЕЃУ НИВНАТА КАЛКУЛАТИВНА ЦЕНА 
И ПРОПИШАНАТА НАЈВИСОКА ПРОДАЖНА 
ЦЕНА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, КАКО И ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ТАА РАЗЛИКА 

Во точката 3 под 1 во алинејата 3 наместо бројот: 
„0.078" треба да стои бројот: „0,00078". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 15 јули 
1966 година. 

Број 30 — Страна 629 
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УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА У-
КИНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 37 ОД ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ШАБАЦ, ОД 3 

СЕПТЕМВРИ 1964 ГОДИНА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
законитоста на членот 37 на Правилникот за начи-
нот на остварување на здравствената заштита на 
осигурените лица на Комуналната заедница на 
осигурувањето на работниците во Шабац донесен 
на 3 септември 1964 година, врз основа на јавната 
расправа одржана на 13 јуни 1966 година донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува членот 37 од Правилникот за на-
чинот на остварување на здравствената заштита на 
осигурените лица на Комуналната заедница на оси-
гурувањето на работниците во Шабац, од 3 септем-
ври 1964 година. 

2. Правното дејство на оваа одлука тече од 2 
февруари 1966 година така што стопанските и дру-
ги организаци и установи на кои врз основа на чле-
нот 37 од Правилникот им се незаконито наплатени 
трошоци за повремени здравствени прегледи да мо-
жат да бараат враќање на износите на тие трошоци 
платени по 2 февруари 1966 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист среза Ваљево". 

4. Уставниот суд на Југославија ја донесе сво-
јата одлука од следните разлози: 

Со членот 37 од Правилникот за начинот на 
остварување на здравствената заштита на осигу-
рените лица на Комуналната заедница на осигуру-
вањето на работниците во Шабац се определува 
дека трошоците за периодични и систематски пре-
гледи на запослените осигуреници што задолжител-
но се вршат врз основа на посебни прописи, па-
ѓаат на товар на односните организации и работо-
давци, ако според посебни прописи не паѓаат на 
товар на народните одбори. 

Постапката за оценување на законитоста на 
членот 37 од наведениот правилник поведена е пред 
Уставниот суд на Југославија на предлог од ра-
ботничкиот совет на претпријатието „Зајача" — 
Рударско-топионичарски базен, Лозница. Подноси-
телот на предлогот смета дека наведениот член не 
е во согласност со одредбата од членот 32 став 1 
на Основниот закон за здравственото осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65). 

Во членот 32 став 1 на Основниот закон за 
здравственото осигурување се определува кои од 
видовите на здравствената заштита наведени во 
членот 31 на тој закон, се обезбедуваат на тов?р 
на фондот на здравственото осигурување. Помеѓу 
останалите, на товар на фондот на здравственото 
осигурување паѓаат трошоците за „лекарски пре-
гледи и други видови медицинска помош со цел за 
Следење и проверување на здравствената состојба 
и за утврдување на здравствената способност за ра-
бота на определено работно место". 

Според оцената на Уставниот суд на Југосла-
вија, одредбата од членот 37 на наведениот правил-
ник со која се пропишува дека. трошоците за сите 
Периодични прегледи на осигурениците што според 
посебни прописи сг вршат задолжрзтглно паѓаат на 
товар на работните организации односно на рабо-
тодавците, не е во согласност со горе наведените 
одредби на Основниот закон за здравственото оси-
гурување. 

Од периодичните здравствени прегледи пред-
видени во членот 31 точка 1 на Основниот закон 
за здравственото осигурување, што се> вршат со цел 
за следење и проверување на здравствената состојба 
на осигурениците и за утврдување на нивната 
здравствена способност за работа на определено 
работно место, треба да се разликуваат периодич-
ните здравствени прегледи на лица запослени 
определени работни места што се вршат заради 
општа здравствена заштита или правилно работе-
ње на организациите. Тие прегледи паѓаат на товар 
на организациите или работодавците ако е тоа пред-
видено со посебни законски прописи (член 6 од Ос-
новниот закон за спречувањето и сузбивањето на 
заразните болести — „Службен лист на СФРЈ ', бр. 
17/64). 

Освен тоа, според членот 32 став 4 на Основниот 
закон за здравственото осигурување собранието на 
комуналната заедница на социјалното осигурување 
може со правилник да ги определи поблиските ус-
лови и начинот за остварување одделни видови 
здравствена заштита што според тој закон им се 
обезбедуваат на осигурените лица на товар на фон-
дот на здравственото осигурување. Спрема тоа, со-
бранието на комуналната заедница на социјалното 
осигурување е овластено со правилник да ги опре-
делува само поблиските услови и начинот за оства-
рување на обезбедената здравствена заштита. Со 
пропишувањето на чиј товар паѓаат определените 
видови здравствена заштита, собранието на Кому-
налната заедница на осигурувањето на работниците 
во Шабац, според оцената на Уставниот суд на Ју-
гославија, го пречекорило овластувањето од членот 
32 став 4 на Основниот закон за здравственото оси-
гурување. 

Судот определи дека правното дејство на оваа 
одлука тече од 2 февруари 1966 година затоа што 
на учесникот во постапката, собранието на Кому-
налната заедница на осигурувањето на работниците 
во Шабац му беше познато горе? наведеното стано-
виште на Судот по објавувањето на одлуката за 
укинување на членот 49 став 2 од Правилникот за 
начинот на остварување на здравствената заштита 
на осигурените лица на Комуналната заедница на 
социјалното осигурување на работниците Заечар во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/66. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 13 јуни 
1966 година. 

У-бр. 139/66 
13 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Од должноста помошник секретар во Сојузниот 
извршен совет се разрешува Славко Одиќ, поради 
одење на друга должност. 

В. бр. 83 
13 јули 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар (Стамболић, е. 
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Брз 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 ПРАШАЊАТА НА ИСЕЛЕ-

НИЦИТЕ 

1. Од должноста членови на Советот за праша-
њата на иселеници! е се разрешуваат Јован Попо-
виќ и Боислав Турановиќ. 

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

Николиќ др Милоје, помошник сојузен секре-
тар за труд; 

Мариќ Душан, генерален секретар на Турис-
тичкиот сојуз на Југославија; 

Поткоњак Гуро, серкетар на Централниот од-
бор на Синдикатот на земјоделската, прехрамбената 
и тутунската индустрија на Југославија. 

Б. бр. 84 
13 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на чл. 33 и 159 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 ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

Драгољуб Васовиќ, помошник секретар во Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи, се раз-
решува од оваа функција со 13 јули 1966 година. 

Б. бр. 88 
13 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на чл. 33.и 159 од Законот за со-
јузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

Селим Нумик, помошник секретар во Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи, се разрешува 
од оваа функција со 13 јули 1966 година. 

Б. бр. 89 
13 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на чл. 33 и 159 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 ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

Слободан Шакота, помошник секретар во Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи, се раз-
pepiyea од оваа функција на 13 јули 1966 година. 

Б. бр. 90 
13 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 34 став 1 од Основниот 
закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/66), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИ-
РЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИС-

ТИКА 

За заменик генерален директор на Сојузниот 
завод за статистика се назначува др Александар 
Станоевиќ, директор на Секторот на производ-
ствената статистика во тој Завод. 

Б. бр. 86 
13 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 46 став 3 од Законот за 
сојузната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

За директор на Сојузниот геолошки завод се 
назначува инж. Павле Пејовиќ, досегашен помош-
ник директор на тој завод. 

Б. бр. 87 
13 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател', 
Петар Стамболић, е. р. 
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Врз основа на членот 6 од Законот за усогласу-
вање 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. КРИМИНО-
ЛОШКИ И КРИМИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАЖУ-

ЖУВАЊА 

1. Во Советот на Институтот за криминолошки 
и криминалистички истражувања делегираат прет-
ставници: 

1) Сојузното јавно обвинителство; 
2) Сојузниот секретаријат за внатрешни работи? 
3) Правниот факултет во Сараево; 
4) Републичкиот секретаријат за внатрешни 

работи на СР Хрватска; 
5) Правниот факултет во Белград; 
6) Институтот за општествени науки во Бел-

град; 
7) Институтот за криминологија во Љубљана. 
2. Органите и организациите од точката 1 на 

ова рециение делегираат во Советот по еден прет-
ставник. 

В. бр. 85 
13 јули 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Петар Стамболић е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Социјалистичка Република 

Македонгја во бројот 41 од 10 декември 1965 година 
објавува: 

Закон за изменување и дополнување на Законот 
за републичкиот буџет за 1965 година; 

Закон за изменување на Законот за дополни-
телните средства на општините; 

Одлука за изменување на Одлуката за опреде-
лување на објекти односно работи за изградба спо-
ред нивната вредност; 

Одлука за образување на Републичка заедница 
за работите на заложувањето. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

383. Уредба за снимањето од воздух — — — 617 
384. Одлука за дополнение на Одлуката за 

нормите на издвојувањето за резервниот 
фонд на стопанските организации од оп-
ределени дејности — — — — — — 619 

385. Правилник за измени на Правилникот за 
постапката за издавање исправи за дви-
жење и престој на странци во Југосла-
вија и за обрасците на тие исправи — — 619 

Страна 
386. Правилник за измена на Правилникот за 

пресметување и плаќање на придонесите 
за обнова и изградба на Скопје — — 619 

387. Правилник за измена на Правилникот за 
пресметување и плаќање на интерес на 
фондовите во стопанството — — — — 620 

388. Правилник за звањата, стручната спрема 
и овластз^вањата на членовите на посада 
на бродовите на Југословенската трговска 
морнарица — — — — — — — — 620 

389. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за условите и начинот за ископува-
ње и пренесување на мртовци — — — 625 

390. Наредба за начинот на пресметување и 
исплатување на надоместокот според Од-
луката за определување на електросто-
панските претпријатија што имаат право 
на надоместок на разликата помеѓу нив-
ната калкулативна цена и пропишаната 
највисока продажна цена за електрична 
енергија, како и за определување изно-
сот на таа разлика — — — — — — 625 

391. Решение за југословенскиот стандард за 
терпентинско масло — — — — — — 626 

392. Решение за југословенските стандарди за 
кондензатори за електроника и телекому-
никации — — — — — — — — 626 

393. Решение за југословенските стандарди од 
областа на методите за мерење на кон-
дензатори за електроника и телекомуни-
кации — — — — — — — — — 626 

394. Решение за југословенските стандарди за 
механички поставни и засунски справи за 
свртници со затворач на јазичок — — 627 

395. Решение за југословенските стандарди од 
областа на електротехничката — — — 627 

396. Решение за југословенските стандарди за 
испитување на изолираните спроводници 
и кабли — — — — — _ — — — 623 

397. Решение за југословенските стандарди за 
експлозив и пиротехнички материјал — 628 

398. Решение за југословенскиот стандард за 
стакларски китови — — — — — — 628 

399. Решение за југословенскиот стандар за 
ловечки карабини (пушки) — — — — 628 

400. Решение за измена на југословенскиот 
стандард за волнено влакно — — — 629 

401. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на општите стандарди за техни-
ката и комуникациите — — — — — 629 

402. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
за инсталациони прекршувани — — — 629 

Исправка на Одлуката за определување на 
електростопанските претпиј атија што 
имаат право на надоместок на разликата 
помеѓу нивната калкулативна цека и 
пропишаната највисока продажна цена 
за електрична енергија, како и за опреде-
лување износот на таа разлика — — 629 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на членот 37 од Правилникот 
за начинот на остварување на здравстве-
ната заштита на осигурените лица на 
комуналната заедница на осигурувањето 
на работниците во Шабац, од 3 септември 
1964 година — — — — — — — — 630 


