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98. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЛИЧНОТО ИМЕ 

Се прогласува Законот за личното име, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 5 февруари 1965 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор од 5 ф е -
вруари 1965 година. 

П. Р. бр. 139 
6 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
- Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата на членот 8 од Устав-
ниот закон за спроведување на Уставот, Законот 
за лични имиња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
105/47) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и во него се 
вршат измени и дополненија, така што новиот текст 
да гласи: 

З А К О Н 
ЗА ЛИЧНОТО ИМЕ 

Член 1 
Личното име е лично право на граѓаните. 
Секој е должен да се служи со своето лично име. 

Член 2 
Личното име се состои од име и презиме. 
Лицето чие име или презиме или и името и 

презимето се состојат од повеќе зборови, е должно 
во правниот сообраќај да се служи со исто лично 
име. 

Член 3 
Личното име на дете му го определуваат роди-

телите спогодбено. 
Детето добива презиме според презимето на 

еден или обата родители, ако родителите не опре-
делат детето да носи некое друго презиме. 

Ако родителите не се спогодиле за личното име 
на детето, личното име на детето му го определува 
надлежниот орган на старателството. 

Ако еден родител не е жив, или е во неможност 
да ги врши родителските права или е непознат, 
личното име на детето го определува другиот ро-
дител. 

Ако родителите на детето не се живи, или се 
во неможност да ги вршат родителските права, лич-

ното име на детето му го определува, во согласност' 
со одредбата на ставот 2 од овој член, лицето на 
кое му е доверена грижата за детето, во согласност 
со надлежниот орган на старателството. 

Член 4 
Личното име на дете чии родители се непозна-

ти го определува надлежниот орган на старател-
ството. 

Ако детето чии родители се непознати е посво-
ено, личното име на детето му го определува посво-
ителот. 

Член 5 
На дете што има лично име посвоителот може 

при посвојување да му го определи своето или друго 
ново презиме, ако со актот за посвојување не е 
определено посвоеникот да го задржува своето пре-
зиме или на своето презиме да му го додаде пре-
зимето на посвоителот. 

Ако промената на презимето се бара за посво-
еник постар од десет години, потребно е и негово 
согласување. 

Член 6 
Брачните другари можат при склучувањето на 

бракот да се спогодат да го земат за презиме пре-
зимето на едниот или другиот брачен другар, или 
да го задржат секој своето презиме, или секој од 
нив на своето презиме да му го додаде презимето 
на другиот брачен другар, или едниот брачен дру-
гар да го земе презимето на другиот брачен другар 
и на тоа презиме да му го додаде своето презиме. 

Член 7 
Странец е должен во Југославија да се служи 

со личното име што го добил според прописите на 
својата земја. 

Ако странец склучи брак со југословенски др-
жавјанин, тој може при склучувањето на бракот 
во поглед на изборот на презимето да постапи спо-
ред одредбата на членот 6 од овој закон. 

Дете на странски државјанин родено во Југо-
славија го добива личното име според прописите на 
својата земја, ако родителите не побараат личното 
име на детето да му го определат според овој закон. 

Член 8 
Граѓанин има право да го промени личното име. 
На малолетно лице ќе му се промени личното 

име на барање на родителот или посвоителот, а на 
барање на старателот — со согласност од надлеж-
ниот орган на старателството. 

Ако промена на личното име се бара за мало-
летно лице постаро од десет години, потребно е и 
негово согласување. 

Член 9 
Нема да му се одобри промена на личното име 

на лице против кое се води кривична постапка за 
кривично дело кое се гони по службена должност, 
или на лице што е осудено за такво кривично дело 
— додека казната не е извршена или додека траат 
правните последици на осудата, како ниту на лице 
за кое ќе се утврди дека поднесло барање заради 
одбегнување на утврдените со закон обврски. 
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Член 10 
По барањето за промена на личното име решава 

органот на внатрешните работи на општината на 
чија територија подносителот на барањето има жи-
веалиште. 

Решението за промена на личното име му се 
доставува веднаш по неговата правносилност на 
надлежниот матичар, на органот што ја води еви-
денцијата за воените обврзници и на другите органи 
што водат евиденција за граѓаните. 

Член 11 
Со парична казна до 20 ООО динари или со ка-

зната затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок 
лице што ќе употреби туѓо лично име како свое. 

Член 12 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесе, по потреба, поблиски прописи за 
постапката при определување и промена на лич-
но име. 

Член 13 
Со овој закон не се засега во личните имиња 

(семејни и родени имиња) на граѓани определени 
според досегашните прописи. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на другите про-
писи што се во спротивност со одредбите на овој 
закон. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила четириесеттиот ден 

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

99. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТИЧ-

НИТЕ КНИГИ 
Се прогласува Законот за матичните книги, што 

го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 5 февруари 1965 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 5 
февруари 1965. година. 

П. Р. бр. 140 
6 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Законот за др-
жавните матични книги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/46 и 4/49) се усогласува со Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и во 
него се вршат измени и дополненија, така што но-
виот текст да гласи: 

З А К О Н 
ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

I. Основни одредби 
Член 1 

За личните состојби на граѓаните се водат ма-
тична книга на родените, матична книга на венча-
ните и матична книга на умрените. 

Во матичните книги се запишуваат фактите за 
раѓањето, бракот и смртта и други факти предви-
дени со закон, како и промените во врска со овие 
факти. 

Матичните книги, изводите од матичните книги 
и уверенијата што се издаваат врз основа на мати-
чните книги имаат доказна сила на јавни исправи. 

Член 2 
Матичните книги се водат за секое населено 

место (село, населба) одделно, според матичните 
подрачја што ги определува општинското собрание 

Член 3 
Водењето на матичните книги го обезбедува оп-

штинскиот орган на внатрешните работи. 
Матичните книги непосредно ги води посебно 

овластен службеник — матичар. 
Матичарот има заменик, кој го заменува мати-

чарот во случај на негова отсутност или спреченост, 
со сите овластенија на матичар. 

II. Матична книга на родените 
Член 4 

Во матичната книга на родените се запишува 
фактот на раѓањето, со следните податоци: лично 
име и пол на детето, ден, месец, година, час и место 
на раѓањето на детето. 

Во матичната книга на родените се запишуваат 
и податоци за родителите на детето, и тоа: лично 
име, државјанство, живеалиште и адреса на станот. 

Во матичната книга на родените дополнително 
се запишуваат: признавање и утврдување на тат-
ковство и мајчинство; позаконување; посвојување; 
старателство; склучување, развод и поништување 
на брак и огласување на брак за непостоечки; про-
мена на личното име на детето и промена на личното 
име на родителот односно на посвоителот; промена 
на државјанството; смрт и прогласување за умрен. 

Надлежниот орган е должен одлуката за фак-
тите и промените во врска со фактите од ставот 3 
на овој член да му ја достави на надлежниот мати-
чар во рок од 15 дена од денот кога станала прав-
носилна. 

Член 5 
Раѓањето на дете му се пријавува усно или пис-

мено заради запишување во матичната книга на ро-
дените на матичарот од матичното подрачје на кое 
е местото во кое се родило детето. 

Раѓањето на дете на сообраќајно средство му 
се пријавува на матичарот на матичното подрачје 
на кое е местото када се завршило патувањето на 
мајката. 

Член 6 
Раѓањето на дете во родилен дом, болница или 

друга здравствена установа е должна да го пријави 
здравствената установа. 

Раѓањето на дете надвор од здравствена устано-
ва е должен да го пријави таткото на детето, односно 
лицата во чиј стан е родено детето, или мајката 
штом ќе биде способна за тоа, или бабицата или ле-
карот што учествувале при породувањето, а кога ги 
нема овие лица или се во невозможност да го при-
јават раѓањето — лицето што дознало за раѓањето 
на детето. 

Член 7 
Раѓањето на дете се пријавува во рок од 15 де-

на од денот на раѓањето. 
Ако детето е родено мртво, раѓањето мора да се 

пријави во рок од 24 часа од денот на раѓањето на 
мртвото дете. 

Член 8 
Лицата кои според прописот за личните имиња 

се овластени да го определуваат личното име на 
детето се должни заради запишување во матичната 
книга на родените да му го пријават на надлежниот 
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матичар личното име на детето најдоцна во рок од 
два месеца од денот на раѓањето на детето. 

По спогодба со родителите односно со лицето на 
кое му е доверена грижата за детето, името на 
детето може да му го пријави на матичарот и дру-
го лице како сведок — кум. Во овој случај, во ма-
тичната книга на родените се запишува и личното 
име на тоа лице. 

Член 9 
' Дете чии родители се непознати се запишува во 

матичната книга на родените од местото каде е на-
јдено. 

Запишувањето се врши врз основа на решение 
од надлежниот орган на старателството. Решението 
за запишувањето содржи: лично име и пол на де-
тето, ден, месец, година, час и место" на раѓањето 
на детето. Како место на раѓањето се запишува 
местото каде е детето најдено. 

Ако дете чии родителиве непознати е посвоено, 
ќе се запишат, на барање од посвоителот а врз ос-
нова на решение од надлежниот орган на старател-
ството, личното име на посвоителот како лично име 
на родител на најденото дете и другите податоци од 
членот 4 став 2 на овој закон. 

Органот на старателството го донесува решение-
то од ставот 2 или 3 на овој член врз основа на за-
писникот за наоѓањето на детето. Овој записник ор-
ганот на старателството му го доставува на мати-
чарот заедно со своето решение. 

III. Матична книга на венчаните 
Член 10 

Во матичната книга на венчаните се запишува^ 
фактот на склучување на брак, со следните пода-
тоци: лични имиња, ден, месец, година и место на 
раѓањето, државјанство, "'живеалиште и адреса на 
станот на брачните другари; ден, месец, година и 
моето на склучувањето на бракот, како и изјави на 
брачните другари за нивното презиме. 

Во матичната книга на венчаните се запишу-
ваат и личните имиња на родителите на брачните 
другари, личните имиња и живеалиштето на све-
доците при склучувањето на брзакот, личното име 
на службеното лице пред кое е склучен бракот и 
личното име на матичарот. 

Во матичната книга на венчаните дополнител-
но се запишуваат: огласување на брак за непосто-
ечки поништување на брак и развод на брак 

Ако при склучување на брак, едниот брачен 
другар го застапува полномошник, во матичната 
книга на венчаните се запишува личното име и 
живеалиштето на полномошникот. 

Член 11 
Пресудата со која брак се огласува за непос-

тоечки или се поништува или се изрекува развод на 
брак, судот во рок од 15 дена од денот кога стана-
ла правносилна ќе му ја достави на надлежниот 
матичар заради запишување во матичните кни-
ги на родените и матичните книги на венчаните. 

IV. Матична книга на умрените 
Член 12 

Во матичната книга на умрените се запишува 
фактот на смрт, со следните податоци: лично име 
на умрениот, негово презиме пред склучувањето 
на бракот, ден, месец, година, час и место на смр-
тта, ден, месец, година и место на раѓањето, бра-
чна состојба, државјанство, живеалиште и адреса 
на станот. 

Во матичната книга на умрените се запишу-
ва и личното име на брачниот другар ако умре-
ниот бил во брак, личните имиња на родителите 
на умрениот, личното име и живеалиштето на 
лицето што го пријавило фактот на смрт односно 
назив на установата ако смртта ја пријавила ус-
танова. 

Во матичната книга на умрените се запишува 
и прогласување на исчезнато лице за умрено и 
факт на смрт докажан во судска постапка. 

Член 13 
Заради запишување во матичната книга на 

умрените фактот на смрт-му се пријавува усно или 
писмено на матичарот од матичното подрачје на 
кое е местото каде настапила смртта. 

Фактот на смрт во сообраќајно средство му се 
пријавува на матичарот од матичното подрачје на 
кое е местото каде се закопува умрениот 

Фактот на смрт на лице што умрело во Југо-
славија а се закопува во странство, му се прија-
вува на матичарот од матичното подрачје на кое е 
местото каде настапила смртта. 

Член 14 
Фактот на смрт мора да му се пријави на над-

лежниот матичар во рок од три дена од денот на 
смртта односно од денот на наоѓањето на трупот 
на умреното лице. 

Ако со посебен пропис е определен за закоп 
рок пократок од три дена, фактот на смрт мора 
да се пријави пред закопот. 

Член 15 
Фактот на смрт се должни да го пријават чле-

новите на семејството со кои живеел умрениот. 
Ако овие ги нема или тие се во неможност да го 
сторат тоа, фактот на смрт се должни да го при-
јават други лица со кои живеел умрениот или 
други членови на семејството што дознале за смр-
тта, односно лицата во чиј стан настапила смртта. 
Ако ги нема ниту овие лица, фоктот на смрт е 
должно да го пријави лицето што прво дознало 
за смртта. 

Фактот на смрт за лице што умрело во здрав-
ствена установа, касарна, казнено-поправителиа 
установа, хотел, интернат или друга установа, или 
организација е должна да го пријави установата 
или организацијата во која умрело лицето. 

Член 16 
При пријавувањето на факт на смрт мора да се 

поднесе и потврда за смртта, што ја издава лекар 
или друго лице овластено за утврдување смрт, од-
носно здравствена установа ако лицето умрело во 
здравствена установа. 

Ако нема лекар или лице овластено за утврду-
вање смрт, фактот на смрт мораат да го потврдат 
пред матичарот двајца сведоци. 

Без потврда за смртта или -изјава од сведоци 
матичарот не смее да го запише фактот на смрт 
во матичната книга. 

Член 17^ 
Фактот на смрт на лице чиј труп е најден ма-

тичарот го запишува во матичната книга врз ос-
нова на записникот за наоѓањето на трупот. 

Член 18 
Закоп на умрено лице може да се изврши и 

пред да му се пријави смртта на матичарот, врз 
основа на дозвола од надлежниот општински ор-
ган на внатрешните работи, ако од оправдани при-
чини не било можно да му се пријави фактот на 
смрт на матичарот. 

Член 19 
Прогласувањето на исчезнато лице за умрено 

и смртта докажана во судска постапка се запишу-
ваат во матичната книга на умрените врз основа 
на правосилна судска одлука. Судот е должен 
оваа одлука во рок од 15 дена од денот на нејзи-
ната правосилност да му ја достави на матичарот 
од матичното подрачје на кое било последното жи-
веалиште на умрениот. 

Ако последното живеалиште на умрениот е не-
познато или е во странство, судот ќе му ја доста-
ви одлуката на матичарот од матичното подрачје 
на кое е местото на раѓањето на тоа лице, а ако 
неговото место на раѓањето е во странство — на 
матичарот од матичното подрачје на кое е седиш-
тето на судот што ја донесол одлуката. 
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V. Заеднички одредби 

Член 20 
Матичните книги се водат во два примерка. 

Вториот примерок на матичните книги е препис 
на првиот примерок — оригиналот. 

Член 21 
Матичарот ги запишува во матичните книги 

сџзко оние факти и податоци што му се пријавени 
односно што ги содржи актот од надлежниот орган. 

Член 22 
Матичарот е должен да го изврши запишува-

њето во матичната книга без одлагање. 
Ако постои основано сомневање дека одделни 

податоци што се запишуваат во матичната книга 
се неточни, матичарот е должен пред запишување-
то да ја провери точноста на тие податоци. 

Член 23 
Матичарот е должен извршеното запишување 

во матичната книга да му го прочита на лицето 
што ги пријавува фактите односно на сведоците, 
и тоа да го потврди во матичната книга. 

Запишувањето во матичната книга го потпи-
шуваат лицето што ги пријавило фактите, сведо-
ците и матичарот. 

Ако лицето што ги пријавува фактите или све-
докот одбие да го потпише запишувањето штсх е 
извршено во матичната книга, матичарот ќе го 
утврди тоа во матичната книга и за тоа ќе напра-
ви забелешка. 

Член 24 
Ако факти на раѓање или смрт се пријавени по 

истекот на 30 дена од денот кога се случиле, ма-
тичарот смее да изврши запишувања на овие фак-
ти во матичните книги само врз основа на реше-
ние од надлежниот општински орга,н на внатреш-
ните работи. 

Член 25 
Ако матичната книга во која треба да се из-

врши дополнително запишување ја води друг ма-
тичар, матичарот што го извршил запишувањето 
е должен во рок од 3 дена од денот на извршу-
вањето на запишувањето да му достави извод од 
матичната книга за извршеното запишување на 
матичарот што ја води матичната книга во која 
треба да се изврши дополнителното запишување. 

Ако матичната Книга во која треба да се из-
врши дополнително запишување се води во стран-
ство, матичарот што го извршил запишувањето е 
должен во рокот од ставот 1 на овој член да му 
достави извод од матичната книга за извршеното 
запишување на Државниот секретаријат за надво-
решни работи. 

Член 26 
Грешките што ги забележил пред заклучува-

њето на запишувањето во матичната книга, мати-
чарот може сам да ги исправи. 

Исправувањето на грешките од ставот 1 на овој 
член матичарот е должен да го завери во матична-
та книга со свој потпис и печат. 

- Член 27 
Исправки во матичните книги можат да се 

вршат само врз основа на одлука од надлежниот 
орган. 

Ако за утврдување на факт кој е погрешно 
запишан во матичната книга е надлежен општин-
скиот орган на внатрешните работи,4 исправката на 
тој факт може да се изврши само врз основа на 
решение од органот на внатрешните работи на оп-
штината на чија територија се води односната ма-
тична книга. 

Член 28 
Матичните книги се заклучуваат и се заверу-

ваат на крајот на секоја година. 

'Оригиналот на матичните книги го чува мати-
чарот, а вториот примерок на матичните книги — 
надлежниот општински орган на внатрешните ра-
боти. 

Оригиналот и вториот примерок на матичните 
книги не смеат да се чуваат во иста зграда. 

Општинското собрание може, во спогодба со о-
колиското собрание или со републичкото собрание, 
да одлучи вториот примерок на матичните книги 
да го чува околискиот односно републичкиот орган 
на внатрешните работи. 

Член 29 
За секое дополнително запишување или ис-

правка во оригиналот на заклучена матична кни-
га матичарот е должен" во рок од три дена од де-
нот на извршеното запишување односно исправка 
да му достави на органот на внатрешните работи 
што го чува вториот примерок на матичната книга 
извод за извршеното дополнително запишување од-
носно исправка, заради внесување во вториот при-
мерок на матичната книга. 

Член 30 
За личните состојби на југословенските држав-

јани во странство матичните книги ги водат ди-
пломатските и конзуларните претставништва на 
Југославија во странство. 

Должноста на матичар во дипломатско или 
конзуларно претставништво ћа Југославија во 
странство ја врши службеникот што ќе го опре-
дели старешината на претставништвото. 

Оригиналот на матичните книги го чува дипло-
матското или конзуларното претставништво на Ју-
гославија во странство, а вториот примерок на ма-
тичните книги — Државниот секретаријат за над-
ворешни работи. 

Државниот секретаријат за надворешни работи 
се грижи за правилното водење на матичните кни-
ги на југословенските државјани во странство и за 
издавањето на изводи од тие книги и уверенија што 
се издаваат врз основа на тие книги. 

Исправки во матичните книги што се водат во 
дипломатско или, конзуларно претставништво на 
Југославија во странство, се вршат врз основа на 
решение што ќе го донесе тоа претставништво. 

Во кое дипломатско или конзуларно претстав-
ништво на Југославија во странство ќе се водат 
матични книги и кои матични книги ќе се водат 
определува државниот секретар за надворешни ра-
боти, во спогодба со сојузниот секретар за вна-
трешни работи. 

Член 31 
Ако факти на раѓање, склучување на брак или 

смрт југословенски државјанин во странство не 
се 'запишани во матичните книги што се водат 
во дипломатско или конзуларно претставништво 
на Југославија во странство, тие се запишуваат во 
матичните книги во Југославија. 

Запишувањето на фактите од ставот 1 на овој 
член се врши врз основа на извод од матичната 
книга на странскиот орган. Овој извод е должна да 
го поднесе странката, ако со меѓународен договор 
не е предвидена обврска на странскиот орган из-
водите од матичните книги да му ги доставува 
на надлежниот орган во Југославија. 

По исклучок, фактот на раѓање се запишува 
во матичната книга врз основа на решение од 
надлежниот општински орган на внатрешните ра-
боти, ако извод од матичната книга на родените 
што ја води странски орган не можел да се при-
бави на начинот предвиден во ставот 2 од овој 
член. Општинскиот орган на внатрешните работи 
донесува решение по барање од странка, а врз ос-
нова на доказите што ќе ги предложи странката. 

Член 32 
Фактите на раѓање, склучување на брак и смрт 

во случајот од членот 31 став 1 на овој закон се 
запишуваат во матичните книги во Јулославија, и 
тоа: 
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1) раѓање — во матичната книга на родените 
која се води за местото во кое е последното живе-
алиште на родителот на детето, а ако овој го нема 
или е непознато — во матичната книга на роде-
ните која се води за местото во кое е живеалиште-
то на родителот кој поднесол барање за запишу-
вање на раѓањето на детето; 

2) склучување на брак — во матичната книга 
на венчаните која се води. за местото :во кое е 
последното живеалиште на брачните другари, а 
ако ова го нема — во матичната книга на венча-
ните која се води за местото во кое е последното 
живеалиште на брачниот другар што поднесол 
барање за запишување на склучувањето на 
бракот; 

3) смрт — во матичната книга на умрените 
која се води за местото во кое било последното 
живеалиште на умрениот. 

Ако во случајот од ставот 1 на овој член по-
следното живеалиште на односните лица не можело 
да се утврди, запишувањето ќе се изврши во ма-
тичната книга која се води за местото во кое се 
родени тие лица,, ако тие се родени во Југославија. 

Ако според ставот 1 или 2 од овој член запи-
шување во матична книга не може да се изврши 
поради тоа што последното живеалиште на однос-
ните лица е непознато, а овие лица не се родени 
во Југославија, запишувањето ќе се изврши во 
матичната книга, на онаа општина во Белград што 
ќе ја определи Собранието на град Белград. 

Член 33 
Ако поради виша сила или од други слични 

причини одделни факти и податоци не можеле да 
бидат запишани во матичните книги, дополнително 
запишување на тие факти и податоци во матичните 
книги може да се изврши само врз основа на ре-
шение од надлежниот општински орган на внатре-
шните работи. 

Член 34 
Изводите од матичните книги содржат последни, 

податоци што се запишани во матичните книги до 
времето на издавањето на изводот. 

Уверенијата што се издаваат врз основа на 
матичните книги содржат одделни податоци за-
пишани во матичните книги или одделни факти 
за личната состојба на граѓаните што произлегу-
ваат од тие податоци. 

Во изводите од матичните книги односно во у-
веренијата за лица чие име или презиме или и 
името и презимето се состојат од повеќе зборови, 
се запишува како лично име она кое во смисла на 
членот^ 2 став 2 од Законот за личното име е из-
брано како лично име со кое се служи во правниот 
сообраќај. 

Член 35 
Изводите од магичните книги и уверенијата 

за одделни податоци или^ за одделни факти запи-
шани во матичните книги, се издаваат на барање 
на заинтересираното лице. Издавањето на изводи 
и уверенија матичарот ќе го одбие само ако е очи-
гледно дека е во прашање злоупотреба. 

Член 36 
Право на увид во матичните книги има заин-

тересираното лице. Увид во матичните книги ма-
тичарот нема да му дозволи на лице за кое осно-
вано ќе се посомнева дека нема оправдан интерес. 

Увид во списите и решенијата врз основа на 
кои се врши запишување во матичните книги ќе му 
се дозволи на лице на кое се однесуваат тие пода-
тоци, или на член на неговото потесно семејство, 
или на посвоителот односно старателот, а на друго 
лице — само кога за тоа има непосреден и врз 
закон заснован правен интерес. ^ 

VI. Казнени одредби 
Член 37 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок; 

1) тој што во пропишаниот рок не ќе го пријави 
раѓањето на дете (чл. 6 и 7), или не ќе го определи 

"личното име на детето (член 8), или не ќе пријави 
смрт во определениот рок (чл. 14 и 15); 

2) тој што пред пријавувањето на смрт на ма-
тичарот, изврши закоп без дозвола од надлежниот 
орган (член 18). 

За прекршокот од точката 1 став 1 на овој член 
ќе се казни работна организација или друго прав-
но лице со парична казна до 50.000 динари, а од-
говорното лице во работната организација или во 
другото правно лице - со парична казна до 10.000 
динари. 

Против' сторителот на прекршокот од точката 
1 став 1 и од ставот 2 на овој член нема да се води 
постапка ако пријавувањето го извршило благо-
времено друго лице. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 38 

Матичните книги што се водени до 9 мај 1946 
година, како и изводите од тие матични книги и 
уверенијата што се издаваат врз основа на тие ма-
тични книги, имаат доказна сила на јавни исправи. 

Изводите и уверенијата од тие матични книги 
ги издава надлежниот матичар. 

Член 39 
Ако "матични книги се уништени или исчезна-

ти, кон нивно обновување мора да се пристапи без 
одлагање. 

Обновувањето на уништени или исчезнати ма-
тични книги го врши надлежниот општински орган 
иза внатрешните работи 

За обновување на матичните книги граѓаните 
се должни да ги даваат податоците . што им се 
познати. 

Член 40 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесе поблиски прописи за водењето 
и чувањето на матичните книги и списи, за начи-
нот на водењето на постапката и составувањето на 
записникот за најдено дете, за вршењето увид во 
матичните книги и списи, за начинот на издава-
њето на изводите и уверенијата врз основа на 
матичните книги, за обновувањето на уништени или 
исчезнати' матични книги, како и да ги-пропише 
обрасците на матичните книги, регистарот на ма-
тичните книги, изводите од матичните книги и у-
веренијата што се издаваат врз основа на матич-
ните книги. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи, во 
спогодба со државниот секретар за надворешни ра-
боти, ќе го пропише начинот на водењето и чува-
њето на матичните книги што се водат во дипло-
матските или конзуларните претставништва на Ју-
гославија во странство, како и начинот на изда-
вањето на изводите од тие матични книги и уве-
ренијата што се издаваат врз основа на тие матич-
ни книги. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи, во 
спогодба со сојузниот секретар за здравство и со-
цијална политика, ќе го пропише образецот на по-
тврдата за смрт. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи, во 
спогодба со директорот на Сојузниот завод за ста-
тистика, ќе ги пропише обрасците за доставување 
на статистичките податоци до органите на стати-
стичката служба. 

Член 41 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Општите напатствија за 
состав и водење на државните матични книги („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/46, 49/52, 51/56 и 10/59), 
Општите начела за реконструкција уништените ма-
тични книги на родените („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 65/47), Општите начела за препишување на ма-
тичните книги (книгите на родени, венчани и умре-
ни), што се водени на подрачјето дека не постоеле 
државни матични книги („Службен лист на ФНРЈ", 
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бр. 109/47)/како и одредбите на другите прописи 
што се во спротивност со одредбите на овој закон. 

Член 42 
Овој закон влегува во сила четириесеттиот ден 

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

100. 

Врз^ основа на членот 217 став 1 точка 1 од 
Уставот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЛИЧНАТА КАРТА 
Се прогласува Законот за личната карта, што го 

усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 5 февруари 1965 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор од 5 
февруари 1965 година. 

П. Р, бр. 141 
6 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЛИЧНАТА КАРТА 

Член 1 
Личната карта е јавна исправа со која се до-

кажува идентитетот. 
Личната карта служи и како доказ за југосло-

венсково државјанство и за фактите за раѓањето. 

Член 2 
Личната карта се издава на пропишаниот о-

бразец. 
Образецот на личната карта содржи назив: „Ли-

чна карта", натпис: „Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија" со втиснат државен грб, 
назив на републиката и место за запишување на 
општината во која се издава личната карта, ознака 
на серијата и сериски број, место за запишување на 
регистарскиот број и на рокот за важење на лич-
ната карта и место за фотографија. 

Во личната карта се запишуваат податоците на 
имателот на личната карта, и тоа: име и презиме; 
ден, месеце и година на раѓањето; место, општина 
и република на раѓањето; место на живеењето и 
адреса на станот во Бремето на издавањето на лич-
ната карта. На личната карта се става печатот на 
надлежниот орган и датумот на издавањето, и неа 
ја потпишува овластениот службеник. 

Член 3 
Право и должност на секое лице постаро од 18 

Години е да има лична карта. 
Ќе му се издаде лична карта и на лице помла-

до од 18 а постаро од 14 години, ако тоа ја побара, 
а може да му се издаде и на лице помладо од 14 го-
дини по барање на неговиот родител или старател. 

Член 4 
Военото лице го докажува својот идентитет со 

воена легитимација, која се издава според посебни 
прописи 

Член 5 
На странци што живеат во Југославија им се 

Издава лична карта според посебни прописи. 

Член 6 
Личната карта ја издава општинскиот орган на 

внатрешните работи на чие подрачје има живеа-
лиште лицето што бара лична карта. 

Во град што има повеќе општини личната карта 
може да ја издава органот на внатрешните работи 
на градот. 

Член 7 
Барањето за издавање лична карта се подне-

сува во рок од три месеци по наполнетата 18-годи-
шна возраст. 

Барањето за издавање лична карта се поднесу-
ва на пропишаниот образец. 

Кон барањето за издавање лична карта се при-
лагаат две фотографии од определена големина што 
верно го прикажуваат лицето што го поднесува 
барањето. 

Во барањето за издавање лична карта мораат 
да се наведат вистинити податоци. 

Член 8 
Пред издавањето на личната карта се утврдува 

идентитетот на лицето што бара да му се издаде 
лична карта и вистинитоста на другите факти наве-
дени во барањето за издавање на личната карта. 

Лицето што поднесува барање да му се издаде 
лична карта го докажува својот идентитет и дру-
гите факти од членот 2 став 2 на овој закон со 
старата лична карта, со извод од матичната книга 
на родените, како и со други докази што ќе ги по-
бара органот на управата надлежен за издавање 
на личната карта. 

Член 9 
Од лицето на кое му се издава личната карта 

се зема отпечаток од десниот прст покажалец. От-
печатокот се става на картонот за издадената лич-
на карта. 

Член 10 
Лицето што според одредбите на овој закон е 

обврзно да има лична карта е должно личната карта 
да ја носи и да ја покаже по барање на службени-
кот што е со закон овластен да легитимира. 

Забрането е давање на својата лична карта на 
друг на послуга односно послужување со туѓа лич-
на карта како со своја. 

Член 11 -
Право да легитимираат имаат овластените слу-

жбеници на органите на внатрешните работи и дру-
ги со закон овластени службеници. 

Овластените службеници на органите на вна-
трешните работи што не носат униформа или друг 
со закон овластен службеник е должен при леги-
тимирање претходно да ја покаже свотата службе-
на легитимација која содржи овластување да врши 
легитимирање. 

Член 12 
На лице помладо од 25 години личната карта 

му се издава со рок на важење од 7 години. 
На лице од 25 до 5ф години возраст личната 

карта му се издава со рок на важење од 15 го-
дини. ' 

На лице постаро од 50 години личната карта 
му се издава со трајно важење. 

Лицето од ставот 1 или 2 на овој член е дол-
жно да поднесе барање за замена на личната карта 
ЕО рок од три месеци по истекот на нејзиниот рок 
на важењето. 

Член 13 / 
Ако општинскиот орган на внатрешните работи 

утврди дека личната карта на некое лице е толку 
оштетена или дотраена што да не може да и слу-
жи на својата намена, тој ќе определи рок во кој 
^оа лице мора да поднесе барање за замена на лич-
ната карта. Овој рок не може да биде пократок од 
15 дена. 

Општинскиот орган на внатрешните работи е 
должен да му ја замени личната карта на лицето 
што тоа го бара. 
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Член Г4 
Лицето што ќе ја загуби личната карта или на 

друг начин ќе остане без неа е должно веднаш, а 
најдоцна во рок од 15 дена, да му го пријави тоа на 
општинскиот орган на внатрешните работи и да 
побара издавање на нова лична карта. 

На обврската од претходниот став подлежи и 
лице што ќе си го промени личното име, 

Член 15 
Општинскиот орган на внатрешните работи е 

должен во рок од 30 дена од денот на приемот на 
барањето да издаде лична карта. 

Ако општинскиот орган на внатрешните работи 
не му издаде лична карта на подносителот на ба-
рањето веднаш, 'ќе му издаде потврда на пропиша-
ниот образец која му служи како доказ дека под-
несол барање за издавање лична карта. 

Член 16 . 
Тој што ќе најде туѓа лична карта е должен 

веднаш да му ја предаде на лицето на чие име гла-
си или на месната канцеларија, на службеник на 
милицијата или на друг службеник на органот на 
внатрешните работи. 

Член 17 
Во постапката за издавање лична карта не се 

плаќа такса. 
Граѓаните плаќаат надоместок во височина на 

цената на чинењето на личната карта. 

Член 18 
-Општинскиот орган на внатрешните работи во-

ди евиденција за примените барања и издадените 
лични карти 

Во градови со повеќе општини се води един-
ствена евиденција за издадените лични карти за 
целата територија на градот. 

Член 19 
Со парична казна до 30.000 динари или со каз-

ната затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што во барањето за издавање лччна кар-

та ќе внесе невистинити податоци (член 7 став 4); 
2) тој што својата лична карта ќе му ја даде 

на послуга на друг или ќе се послужи со туѓа лич-
на карта како своја (член 10 став 2); 

3) тој што ќе одбие да му ја покаже личната 
карта на овластениот службеник (член 10 став 1). 

Член 20 
Со парична казна до 10 000 динари ќе се казни 

за прекршок тој што без оправдана причина: 
1) во определениот рок по наполнетата 18-годи-

шна возраст не поднесе барање за издавање на лич-
ната карта (член 7 став 1); 

2) во определениот рок не поднесе барање за 
замена на личната карта односно за издавање нова 
лична карта (член? 13 став 1 и член 14 став 2); 

3) во определениот рок не го пријави загубува-
њето на личната карта (член 14); 

4) не ја носи личната карта а е обврзно да ја 
има, ако не може на друг начин да се утврди него-
виот идентитет (член 10). 

Член 21 
Образецот на личната карта го изработува ра-

ботната организација ПЈТО за тоа ќе ја овласти со-
јузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 22 
Замената на личните карти издадени според до-

сегашните прописи ќе се изврши во рок од две го-
дини од денот на влегувањето во сила до овој закон. 

Член 23 
Се овластува сојузниот секретар за внатрешни 

работи да донесе поблиски прописи за образецот на 
личната карта, за постапката за издавање и за за-
мена на личната карта и за начинот на водење еви-
денциј за издадените лични карти. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за личните карти 
(легитимациите) - („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/48, 38/50, 56/51 и 21/53). 

Член 25 
Овој закон влегува во сила четириесеттиот ден 

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

101. 
Врз основа на членот 217 став" 1 точка 1 од Уста-

вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И 
ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 
Се прогласува Основниот закон за евиденцијата 

на, живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, 
што го усвои Сојузната скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 5 февруари 1965 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од 5 
февруари 1965 година. 

П. Р. бр. П2 
6 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И 

ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 
Член 1 

Со овој закон се воведува евиденција на жи-
веалиштето и престојувалиштето на граѓаните. 

Член 2 
Граѓаните се должни да го пријават и одјават 

своето живеалиште и престојувалиште кога е тоа 
определено со закон. 

Воените лица што живеат во касарни, воени у-
чилишта или слични воени установи не се должни 
да го пријавуваат живеалиштето" и престојува-
лиштето. 

Член 3 
Пријавувањето на жевеалиштето и престоју-

валиштето на странци се утврдува со посебен закон. 

Член 4 
Живеалиште е место во кое граѓанин се населил 

со намера да живее во него постојано. 
Престојувалиште е место во кое граѓанин при-

времено престојува. 
Член 5 

Евиденциите на живеалиштето и престојува-
лиштето на граѓаните ги води општинскиов орган 
на внатрешните работи, ако со закон не е опреде-
лено оваа евиденција ,да ја води друг орган на у-
правата. 
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Член 6 
На барање на државни органи, работни и други 

организации и граѓани органот што ги води еви-
денциите на живеалиштето и престојувалиштето е 
должен да ги даде бараните податоци од тие еви-
денции. х 

Член 7 
Угостителските и други организации што да-

ваат услуги за сместување се должни да водат еви-
денција на престојувалиштето на граѓаните на кои 
им ги даваат овие услуги, 

Оваа евиденција се води на пропишаниот обра-
зец, кој мора да биде заверен од надлежниот оп-
штински орган на внатрешните работи. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се чува 
најмалку три години од денот на заклучувањето на 
евиденцијата. ^ 

Член 8 
Евиденциите од чл. 5 и 7 на овој закон содр-

жат податоци од личната карта на граѓанинот и 
адреса на станот, ако со закон не е определено да 
содржат и други податоци. 

Член 9 
Контролата на водењето на евиденцијата од чле-

нот 7 на овој закон ја врши надлежниот општински 
орган на внатрешните работи. 

Член 10 
Полнолетните граѓани чие живеалиште е во ме-

стото во кое е седиштето на општината се должни 
да го пријават и одјават живеалиштето Во тоа ме-
сто полнолетните граѓани се должни да ја пријават 
и промената на адресата на станот. 

Полнолетните граѓани од другите места од те-
риторијата на општината се должни да го пријават 
и одјават живеалиштето само кога го менуваат жи-
веалиштето а новото живеалиште с^ наоѓа на те-
риторијата од друга општина. 

Член И 
Пријавувањето на живеалиштето и адресата на 

станот мора да се изврши во рок од осум дена од 
денот на населувањето односно промената на станот. 

Одјавувањето на живеалиштето мора да се из-
врши пред напуштањето на живеалиштето. 

Пријавувањето и одјавувањето на живеали-
штето и пријавувањето на адресата на станот се 
врши на пропишаните обрасци. 

Член 12 
Граѓаните се должни да го пријават престоју-

валиштето во сите места ако користат услуги за 
сместување во угостителски и други организации. 

Пријавувањето на престојувалиштето се врши 
кај угостителската и друга организација што дава 
услуги на сместување. 

При пријавувањето на престојувалиштето може 
од граѓанинот, во случај на потреба, да се побара 
да ја покаже личната карта или друга исправа врз 
основа на КОЈ а може да се утврди неговиот иден-
титет. 

Член 13 
При пријавувањето и одјавувањето на живеа-

лиштето, пријавувањето на адресата на станот л 
при пријавувањето на престојувалиштето, граѓаните 
се должни да даваат точни и вистинити податоци. 

Член 14 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за прекршок угостителска или друга организација 
што дава услуги за сместување ако не ја води или 
неуредно је води евиденцијата на граѓаните на кои 
им ги дава овие услуги. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 20.000 динари и одговор-
ното лице во угостителската или другата органи-
зација. 

Член 15 
Со парична казна до 30.000 динари или со каз-

на затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што одбегнува да го пријави или одјави 

живеалиштето или пријави престојувалиштето од-
носно адресата на станот кога според одредбите од 
овој закон пријавувањето односно одјавувањето е 
задолжително; 

2) тој што при пријавувањето или одјавувањето 
на живеалиштето или при пријавувањето на пре-
стојувалиштето односно адресата на станот ќе да-
де невистинити или неточни податоци со намера да 
го одбегне евидентирањето на живеалиштето, пре-
стојувалиштето или адресата на станот. 

Член 16 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) тој што не ќе го пријави живеалиштето или 

неќе го пријави во пропишаниот рок или неќе го 
одјави живеалиштето или не ќе ја пријави адре-
сата на станот; 

2) тој што при пријавувањето или одјавување-
то на живеалиштето односно при пријавувањето на 
адресата на станот ќе даде невистинити или нето-
чни податоци. 

Член 17 
Граѓаните што го пријавиле живеалиштето и ад-

ресата на станот според прописите што важеле до 
денот на влегувањето во сила на овој закон не се 
должни по влегувањето во сила на овој закон пов-
торно да го пријават своето живеалиште односно 
адресата на станот. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат Уредбата за пријавување 
боравокот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/48, 39/50 
и 28/52) и Правилникот за пријавувањето на живеа-
лиштето и престојот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/59). 

Член 19 
Овој закон влегува во сила четириесеттиот ден 

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

102. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕ-

ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И КРАИШТА 

Се прогласува Законот за Фондот на федераци-
јата за кредитирање на стопанскиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и краишта, 
што го усвои Сојузнита скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 16 февруари 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор - од 16 февруари 
1965 година. 

П. Р. бр. 146 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 
хПретседател 

На Соузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАН-
СКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

И КРАИШТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Федерацијата во рамките на своите прав л и 

должности утврдени со Уставот, учествува во фи-
нансирањето на побрзиот стопански развој на сто-
пански недоволно развиените републики и краишта 
со средствата од Фондот за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта (во понатамошниот текст: 
Фондот). 

Член 2 
Со средствата на Фндот, заедно со средствата на 

општествената репродукција кои во согласност со 
единствениот стопански систем се формираат и се 
користат на териториите на недоволно развиените 
републики и краишта или кои во рамките на един-
ствениот кредитен систем се вложуваат на тие те-
ритории, и со преземање други потребни мерки ќе 
се обезбеди побрз развој на стопанството на тери-
ториите на стопански недоволно развиените репуб-
лики и покраини отколку што просечниот 
развој на стопанството на целата територија на Ју-
гославија, во согласност со повеќегодишните опште-
ствени планови на Југославија, како и со потребите 
за поусогласен развој и со можностите на југосло-
венското стопанство. 

Со посебен сојузен закон се определуваат ре-
публиките и покраините во кои, како стопански не-
доволно развиени, ќе се кредитира стопанскиот раз-
вој со средствата на Фондот. 

Член 3 
Фондот покрај кредитирање побрзиот стопански 

развој на недоволно развиените републики и по-
краини, врши и други работи утврдени со овој за-
кон со кои се обезбедуваат потребни услови за по-
брз стопански развој на тие републики и покраини. 

Член 4 
Федерацијата му обезбедува на Фондот, како 

постојан извор на негови приходи, средства во оп-
ределена сразмера спрема вкупниот доход на оп-
штественото стопанство, која се утврдува за пове-
ќегодишен период, а во согласност со целите на 
развојот на стопански недоволно развиените репуб-
лики и покраини утврдени во општествениот план 
на Југославија за тој период. 

Член 5 
Средствата на Фондот се користат во согласност 

со единствените начела за користење на срдствата 
на општествената репродукција и со целите, зада-
чите и насоките за развој на стопанството што се 
утврдени со општествените планови за кредитирање 
на вложувањата кои најмногу придонесуваат за 
стопанскиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и покраини и за складниот и по-
брзиот развој на стопанството на Југославија како 
целина. 

На кредитирањето од средствата на Фондот се 
применуваат општите прописи за кредитирањето, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

Член 6 
Средствата на Фондот П се даваат во вид на 

кредити на деловната банка или друга организација 
што ќе ја определи републиката, а кои го кредити-
раат стопанскиот развој на нејзината територија 
односно на територијата на покраината. 

Член 7 
Средствата на Фондот се даваат во вид на оп-

шти кредити за развој на стопанството на терито-
ријата на недоволно развиените републики и по-
краини или во вид на кредити со определена намена 
кога е тоа потребно заради остварување на целите, 
задачите и насоките на развојот утврдени со оп-
штествениот план на Југославија. 

Член 8 
Фондот дава кредити врз основа на планот за 

употреба на средствата на Фондот. 
Со планот за употреба на средствата на Фондот 

се определува височината на средствата што во вид 
на кредит ќе се одобрат за територијата на одделна 
република односно покраина, во согласност со сте-
пенот на нивната развиеност и со други односи ут-
врдени со овој закон. 

Член 9 
Кредитите од средствата на Фондот им се дава-

ат на стопански недоволно развиените републики 
и покраини со интереси, рокови за отплата и дру-
ги услови кои се поповолни од општите услови под 
кои деловните банки ги кредитираат работните ор-
гани?ации на целата територија на Југославија, или 
под кои меѓусебно се кредитираат деловните банки. 

Член 10 
Средствата добиени на кредит од Фондот се ко-

ристат во републиката за кредитирање на развојот 
на стопанството на територијата на стопански не-
доволно развиената република или покраина во со-
гласност со единствените начела на кредитниот сис-
тем и условите за користење на овие средства ут-
врдени со договорот за кредит со Фондот. 

Од средствата добиени на кредит од Фондот мо-
жат да им се даваат кредити и на работни органи-
зации од други републики и краишта, ако тие со 
користењето на овие средства непосредно придонесу-
ваат за развојот на стопанството на територијата на 
недоволно развиените републики и покраини, 

Член И 
Фондот се грижи за давање техничка помош на 

работните организации во стопански недоволно 
развиените републики и покраини и ја поттикнува 
деловната соработка на работните организации од 
целата земја со овие организации. 

Фондот соработува со организациите што вршат 
работи од интерес за развојот на стопански недо-
волно развиените републики и покраини, со орга-
ните на тие републики и покраини, со стопанските 
комори и со организациите што се занимаваат со 
работи од интерес за дејноста на Фондот. 

Член 12 
Фондот има својство на правно лице. 
Фондот има свој статут. 
Седиштето на Фондот е во Белград. 

Член 13 
Фондот го управува управен одбор. 
Работната заедница на Фондот има право на 

самоуправување утврдено со овој закон и со стату-
тот на Фондот. 

Член 14 
Федерацијата гарантира за обврските на Фон-

дот. 
И. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

1. Формирање на средствата на Фондот 
Член 15 

Постојаните средства на Фондот се утврдуваат 
со посебен сојузен закон, со кој се определуваат 
изворите од кои се формираат овие средства, сраз-
мерата на тие средства спрема вкупниот доход на 
општественото стопанство (член 4) и начинот на 
нивното издвојување во Фондот. 
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Член 16 
Средствата на Фондот се формираат и од инте-

ресите на кредитите дадени од средствата на Фон-
дот, од интересите на слободните средства на Фон-
дот вложени кај банките ,и од средствата со кои ќе 
се здобие Фондот од дотации и по други основи 
определени со овој закон. 

Член 17 
Фондот може, заради кредитирање на побрзиот 

стопански развој на недоволно развиените репуб-
лики и покраини, да склучува заеми во земјата и 
странство според важечките прописи. 

Член 18 
На Фондот му се обезбедуваат странски сред-

ства за плаќање во согласност со општите услови и 
со начинот на кој со тие средства се здобиваат де-
ловните банки. 

Член 19 
Средствата на Фондот се водат кај Службата 

на општественото книговодство. 
Слободните срдества Фондот може, според ва-

жечките прописи, да ги депонира кај деловните 
банки. 

Член 20 
Во случај на неблаговремено притекување на 

постојаните средства Фондот може, во соодветна 
височина, да користи краткорочни кредити кај На-
родната банка на Југославија. 

2. Користење на средствата на Фондот 

Член 21 
Средствата на Фондот се користат врз основа 

на плановите за употреба на средствата на Фондот. 
Со планот за употреба на средствата на Фондот 

се определуваат особено: височината на кредитите, 
временскиот распоред и условите за користење на 
кредитите што им се одобруваат на одделни стопан-
ски недоволно развиени републики и покраини. 

Со планот за употреба на средствата на Фондот 
можат да се предвидат и посебни намени за кои ќе 
се користат средствата добиени на кредит од Фон-
дот кога е тоа потребно заради остварување на од-
носите утврдени со општествените планови на Ју-
гославија. 

Со планот за употреба на средствата на Фондот 
се утврдуваат и средствата потребни за давање 
техничка помош и за вршење други работи со кои 
се обезбедз^ваат услови за побрз стопански развој 
на стопански недоволно развиените републики и по-
краини, како и средствата за потребите на работе-
њето на Фондот. 

Член 22 
Условите за користење кредити утврдени со 

планот за употреба на средствата на Фондот мора-
ат да бидат во согласност со општите услови за 
користење кредити од средствата на Фондот, утвр-
дени од Сојузната скупштина. 

Интересната стопа, роковите за враќање, по-
четокот на отплатувањето и другите услови за ко-
ристење кредити можат да бидата различни за од-
делни намени, според природата на инвестициите 
што се финансираат со овие средства, времето на 
нивното активирање и другите околности од зна-
чење за утврдувањето на тие услови. 

Член 23 
При донесувањето на плановите за употреба на 

своите средства Фондот е должен да води сметка за 
целите, задачите и насоките на развојот на стопан-
ски недоволно развиените републики и покраини 
утврдени со општествените планови на Југославија 
и со општествените планови на тие републики и по-
краини. 

При утврдувањето на височината на кредитите 
што им се даваат на одделни стопански недоволно 
развиени републики и покраини Фондот ќе води 
сметка за достигнатиот степен на стопанската раз-
виеност на одделни стопански недоволно развиени 
републики и покраини, а особено: 

1) за големината на доходот што се остварува 
по жител на територијата на одделни стопански не-
доволно развиени републики и покраини: 

2) за големината и структурата на средствата 
на општествената репродукције вложени на терито-
ријата на одделни стопански недоволно развиени 
републики и покраини; 

3) за степенот и ефикасноста на користењето 
на средствата на општествената репродукција на 
територијата на одделни стопански недоволно раз-
виени републики и покраини; 

4) за други околности што се од значење за ос-
тварување на целите, задачите и насоките на раз-
војот утврдени со општествените планови. 

За што поефикасно користење на средствата на 
Фондот и за утврдување на распоредот на тие сред-
ства со кои се осигурува најбрз развој на стопански 
недоволно развиените републики и покраини, како 
и за создавање услови за што поголеми вложувања 
и други средства на општествената репродукција 
на тие територии, Фондот при изработката на пла-
новите за упо-треба на средствата ќе остварува со-
работка со стопански недоволно развиените репуб-
лики и покраини, со деловните банки кои по други 
основи вложуваат средства на територијата на тие 
републики и покраини и со други организации што 
вршат работи од интерес за развојот на стопанство-
то на тие територии. 

Член 24 
Плановите за употреба на средствата на Фондот 

се донесуваат, по правило, за период од повеќе го-
дини, за кој се донесуваат повеќегодишни опште-
ствени планови на Југославија. 

Член 25 
Договорите за кредит помеѓу Фондот и делови-

ните банки односно други организации што ќе ги 
определат републиките се склучуваат во согласност 
со планот за употреба на средствата на Фондот. 

Член 26 
Од средствата добиени на кредит од Фондот де-

ловната банка или друга организација им дава 
кредити на работни организации за вложувања во 
стопанството — во основни и трајни обртни сред-
ства и за други намени што се во непосредна врска 
со тие вложувања. 

Кредити од средствата добиени на кредит од 
Фондот се даваат и за учество во финансирање на 
инвестиции од средствата на деловните банки. 

Кредити од средствата добиени од Фондот мо-
жат да им се дадат и на општествено-политички 
заедници за вложувања во стопанснтвото кога тие 
според важечките прописи финансираат определе-
ни инвестиции во стопанството. 

Член 27 
Применувајќи ги единствените начела на оп-

штиот кредитен систем, деловната банка или дру-
га организација може да дава кредити од средства-
та добиени на кредит од Фондот под услови кои се 
разликуваат од условите под кои таа ги добила овие 
средства на кредит од Фондот. 

За поттикнување на работните организации, бан-
ките или општествено-политичките заедници од це-
лата земја да вложуваат средства во стопанството 
на стопански недоволно развиена република или 
покраина на чија територија работи, деловната 
банка или друга организација што добила средства 
од Фондот може овие средства да ги користи и за 
давање кредитни и други олесненија на тие органи-
зации, банки или општествено-политички заедници 
кога тие и ги ставаат своите средства на распола-
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гање во вид на орочен депозит или кога непосредно 
ги вложуваат во стопанството на соодветната ре-
публика или покраина. 

При давањето на кредити од средствата добиени 
на кредит од Фондот и при утврдувањето на кре-
дитните услови деловната банка или друга органи-
зација е должна да води сметка за целите и зада-
чите на развојот што се утврдени со општествените 
планови на републиката или покраината и да се 
придржува кон насоките утврдени со овие планови. 

Член 28 
Фондот има право на увид во користењето на 

средствата што ги дал на кредит, а деловните банки 
или други организации што добиле кредит од Фон-
дот се должни на негово барање да му даваат по-
датоци и да му овозможат увид во документацијата 
од кои може да се види, дали се користат тие сред-
ства во согласност со условите утврдени со догово-
рот со Фондот, односно во согласност со општите за-
дачи и насоки утврдени со општествените планови. 

III. УПРАВУВАЊЕ НА ФОНДОТ 

Член 29 
Управниот одбор на Фондот има претседател и 

дванаесет членови: 
Претседателот и шест членови на управниот од-

бор на Фондот ги именува Сојузната скупштина. 
По еден член на управниот одбор на Фондот 

именува секоја република, како свој претставник 
во управниот одбор 

Член 30 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

Фондот трае четири години. 
Секоја втора година се именува една половина 

од членовите на управниот одбор на Фондот. 

Член 31 
Управниот одбор на Фондот: 
1) донесува статут на Фондот, планови за упо-

треба на средствата на Фондот и завршна сметка 
на Фондот; 

2) ги утврдува поблиските услови за давање 
кредити од средствата на Фондот, во согласност со 
општите услови утврдени од Сојузната скупштина и 
со плановите за употреба на средствата на Фондот; 

3) се грижи за склучувањето и извршувањето 
на договорите за кредит и дава насоки за таа цел; 

4) ги утврдува програмите за техничка помош 
на стопанството во стопански недоволно развиените 
републики и покраини, начинот и условите за ко-
ристење на средствата на Фондот наменети за тех-
ничка помош и се грижи за нивното остварување; 

5) одлучува за задолжувањето на Фондот. 
Управниот одбор на Фондот им дава на над-

лежните органи предлози во врска со унапредува-
њето на стопанството на териториите на стопански 
недоволно развиените републики и покраини. 

Управниот одбор на Фондот врши и други ра-
боти определени со овој закон и со статутот на 
Фондот. 

Член 32 
Работењето на Фондот го раководи директор на 

Фондот. 
Директорот на Фондот го назначува и го раз-

решува од должност Сојузната скупштина. 
Директорот на Фондот е член на управниот од-

бор на Фондот според својата положба. 

Член 33 
Директорот на Фондот го претставува и го зас-

тапува Фондот. 
Директорот ги склучува договорите за кредит 

во согласност со планот за употреба на средствата 
на Фондот и со заклучоците и насоките на управ-
ниот одбор на Фондот. 

Со статутот на Фондот може да се предвиди до-
говорите за кредит од определен вид или за опре^ 
делени намени директорот на Фондот да може да 
ги склучи ако претходно прибави согласност од 
управниот одбор на Фондот или ако претходно на 
седница на управниот одбор на Фондот се разгле-
да нивната усогласеност со планот за употреба на 
средствата на Фондот. 

Член 34 
Директорот на Фондот ги извршува заклучо-

ците на управниот одбор на Фондот. 
Директорот на Фондот може да го запре извр-

шувањето на заклучок на управниот одбор на Фон-
дот за употреба на средствата на Фондот, ако сме-
та дека тој заклучок не е во согласност со законот, 
но е должен за таквото запирање да го извести без 
одлагање сојузниот секретар за финансии, кој за 
тоа ќе донесе решение. 

Член 35 
Стручните и административните работи на Фон-

дот ги врши работната заедница на Фондот. 
Членовите на работната заедница на Фондот 

имаат право на самоуправување, согласно со про-
писите што важат за членовите на работната заед-
ница на деловните банки, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Статутот на Фондот во делот со кој се регули-
раат самоуправните права на работната заедница 
на Фондот, го донесува работната заедница на 
Фондот. 

Член 36 
Со годишниот план за употреба на средствата 

на Фондот се определува дел на средствата на 
Фондот за подмирување на потребите на работе-
њето на Фондот. 

Располагањето со овие средства се врши во со-
гласност со прописите што важат за деловните бан-
ки и со статутот на Фондот. 

Член 37 
Со статутот на Фондот се утврдуваат особено? 

внатрешната организација и работењето на Фондот, 
делокругот и одговорноста на управниот одбор и на 
директорот на Фондот, донесувањето на планови-
те за употреба на средствата и на завршната смет-
ка на Фондот, јавноста на работењето на Фондот, 
надзорот над употребата на средствата на Фондот 
и правата на самоуправувањето на работната за-
едница на Фондот 

Статутот на Фондот го потврдува Сојузната 
скупштина. 

Член 38 
Со статутот на Фондот може да се предвиди 

Фондот да основа установи или други работни ор-
ганизации заради давање техничка помош и за вр-
шење други работи што се од интерес за работење-
то на Фондот и за таа цел да склучува договори со 
работни организации. 

Член 39 
За извршувањето на плановите за употреба на 

средствата на Фондот управниот одбор на Фондот 
донесува завршна сметка. 

Завршната сметка на Фондот и се поднесува 
на разгледување на Сојузната скупштина. 

Кон завршната сметка на Фондот управниот 
одбор на Фондот и поднесува на Сојузната скуп-
штина и годишен извештај за своето работење а на 
нејзино барање — и периодични извештаи за 'ре-
зултатите на работењето на Фондот. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Средствата за унапредување на развојот на 

стопански недоволно развиените републики и кра-
ишта, предвидени во сојузните општествени плано-
ви за 1961, 1962 и 1963 година и во законите за сто-
панско-плаиските мерки за 1964 и 1965 година, со 
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денот на влегувањето во сила на овој закон стану-
ваат средства на Фондот, и ануитетите по кредити-
те дадени од тие средства се уплатуваат во Фондот. 

По исклучок, кредитите од средствата на фе-
дерацијата за унапредување на развојот на стопан-
ски недоволно развиените републики и краишта 
од претходниот став, дадени на Автономна Покра-
ина Косово и Метохија до влегувањето во сила на 
овој закон, и се отстапуваат на таа Покраина. 

Со преземањето на средствата од ставот 1 на 
ОВОЈ член Фондот ги презема и сите права и обвр-
ски што настанале во врска со располагањето со тие 
средства. 

Член 41 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

103. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ ЧИЈ СТОПАНСКИ РА-
ЗВОЈ ЌЕ СЕ КРЕДИТИРА ОД СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И 
КРАИШТА 

Се прогласува Законот за републиките и покра-
ините чиј стопански развој ќе се кредитира од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопанскиот развој на стопански недоволно ра-
звиените републики и краишта, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 16 февруари 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор од 16 февруари 1965 година. 

П. Р. бр. 147 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ ЧИЈ СТО-
ПАНСКИ РАЗВОЈ ЌЕ СЕ КРЕДИТИРА ОД СРЕД-
СТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУ-

БЛИКИ И КРАИШТА 

Член 1 
Со средствата на Фондот на федерацијата за 

кредитирање на стопанскиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и краишта ќе се 
кредитира стопанскиот развој на териториите на 
социјалистичките републики Босна и Херцеговина, 
Црна Гора и Македонија и на Автономна Покра-
ина Косово и Метохија, како стопански недоволно 
развиени републики и покраини во смисла на За-
конот за Фондот на федерацијата за кредитирање 
на стопанскиот развој на стопански недоволно ра-
звиените републики и краишта. 

Член 2 
Кредитирањето на стопанскиот развој на тери-

ториите на републиките и покраините од членот I1 

на овој закон ќе се врши според овој закон до кра-
јот на 1970 година, 

Сојузниот извршен совет ќе ги предложи пред 
истекот на 1970 година републиките и покраини-
те во кои, како стопански недоволно развиени, ќе 
се кредитира стопанскиот развој со средствата на 
Фондот во периодот по 1970 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

104. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСАДА-

ТА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

Се прогласува Законот за посадата на бродови-
те на Југословенската трговска морнарица, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на С О Ј У -
ЗНИОТ собор од 16 февруари 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 
година. 

П. Р. бр. 152 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСАДАТА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Посадата на брод на Југословенската трговска 

морнарица (во понатамошниот текст' бродот) ја со-
чинуваат лица запишани во пописот на посадата и 
укрцани на бродот. 

Со посадата на бродот раководи заповедник на 
бродот. 

Член 2 
Членовите на посадата на брод се распореду-

ваат по службите што се вршат на бродот, и тоа 
на' служба на палуба, служба на машина, здрав-
ствена служба и општа служба, а по потреба и 
служба за врска. 

Член 3 
Службата на палуба ги опфаќа работите на на-

вигација на брод и сите работи во врска со члено-
вите на посадата на бродот, работите на одржува-
њето на трупот на бродот и во врска со товарот на 
бродот. 

Работите на службата на палуба ги раководи 
I офицер на палуба. 

Член 4 
Службата на машина ги опфаќа работите во 

врска со работата и одржувањето на погонските и 
други постројки на бродот, на електричните инста-
лации и помошните уреди на бродот. 

Работите на службата на машина ги раководи 
управител на машина. 

Член 5 
Службата за врска опфаќа: 
1) предавање и примање знаци и известувања 

од сите видови преку оптичките и радио-уредите 
на бродот; 
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2) одржување на оптичките уреди, радио-уре-
дите, електронските и другите уреди на слаба стру-
ја на бродот, што служат за одржување на внатре-
шните врски на бродот и надворешните врски на 
бродот. 

Работите на службата за врска ги раководи о-
фицер за врск;а, а ако бродот има само радифон-
ски уред, работите на службата за врска ги ра-
ководи радиофонист. 

Член 6 
Здравствената служба 'ги опфаќа работите на 

здравствената заштита на членовите на посадата, 
на патниците и другите лица на бродот. 

Работите ќа здравствената служба ги раководи 
бродски лекар, а на бродовите што немаат брод-
ски лекар ниту друг здравствен персонал, опреде-
лени работи на здравствена служба врши П офи-
цер на палуба или член на посадата што ќе го оп-
редели заповедникот на бродот. 

Член 7 
Општата служба опфаќа работи на снабдување 

на бродот, работи во врска со прифаќањето, сме-
стувањето, исхраната, опслужувањето и други рабо-
ти што се однесуваат на грижата за патниците, како 
и работи на администрацијата и други работи што 
не се опфатени со другите служби на бродот. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој 
член, ако општата служба од која и да е причина 
не е во можност да ги врши,сите работи на општа-
та служба, со статутот на работната организација 
која е носител на правото за користење на бродот 
може да се определи определени работи на таа 
служба што се во врска со патниците на опреде-
лен вид бродови или на определен брод да врши 
службата на палуба. 

Работите на општата служба ги раководи рако-
водител на општата служба, а каде нема раководи-
тел на општа служба — член на посадата што ќе 
го определи заповедникот на бродот. 

Член 8 
Член на посада на брод може да биде само ју-

гословенски државјанин 
По исклучок, Сојузниот секретаријат за внат-

решни работи може да дозволи, како член на по-
садата на бродот, освен заповедникот на бродот да 
биде укрцано лице што е странски државјанин или 
е без државјанство (во понатамошниот текст: стра-
нец). 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се одне-
сува на поморски брод во сопственост на странски 
лица наменет исклучиво за^спорт или забава (јахта) 
што е запишан во југословенскиот уписник на 
бродовите. 

П. Посада на -брод 
Член 9 

За вршење на брод работи со кои се обезбеду-
ва сигурноста на пловидбата на бродот,, бродот мо-
ра да има определен број членови на посада со 
пропишана стручна спрема. 

Член 10 
Како член на посада на брод на брод може да 

се укрца само лице што има поморска книшка или 
друга пропишана исправа за укрцување. 

Поморската книшка е исправа со КОЈ а се дока-
жува стручната спрема на поморецот, положбата 
што поморецот ја зазема на бродот и траењето на 
запослувањето на бродот. 

Поморската книшка снабдена со виза за па-
тување во странство, издадена од страна на над-
лежниот орган на управата, служи и како патна 
исправа (пасош) и го овластува поморецот да биде 
член на посада на брод кој врши меѓународни па-
тувања, како и да патува во странство заради укр-
цување на брод или по искрцување^ од бродот во 
странство да се врати во Југославија. 

Запишувањето на заповедник на брод во по-
писот на посадата го врши лучката капетанија на 

предлог од работната организација, друго правно 
лице или граѓанин кој како поседник на брод е ' 
носител на пловидбениот потфат (во понатамошниот 
текст: бродарот), а запишувањето на другите члено-
ви на посадата — лучката капетанија на предлог 
од заповедникот на бродот, ако со републички про-
писи не е определено запишувањето да го врши 
друг орган на управата надлежен за работите за 
безбедност на пловидбата. 

Член И 
Заповедник на брод може, по исклучок од од-

редбата на членот 8 став 2 на овој закон, во стран-
ски луки да ја пополни посадата на бродот со укр-
цување странци ако за тоа постои неопходна по-
треба и само за време додека странците не се за-
менат со југословенски државјани. 

Ако во странската лука на укрцувањето на стра-
нец како член на посада или во непосредната бли-
зина на таа лука се наоѓа југословенско дипломат-
ско или конзуларно претставништво заповедникот 
на бродот е должен за намерата за укрцување на 
странец како член на посада, а пред склучувањето 
на спогодбата за работниот однос со тој странец, пи-
смено да го извести југословенското дипломатско 
или конзуларно претставништво. 

Член 12 
Ако член на посада за време или по престано-

кот на работниот однос биде искрцан од брод над-
вор од неговата лука на укрцувањето, бродарот е 
должен да му обезбеди враќање во луката на него-
вото укрцување или во местото на неговото живеење 
ако е тоа предвидено со статутот на работната орга-
низација односно со спогодбата за засновање работен 
однос (во понатамошниот текст: повратно патување). 

Ако, според одредбата на ставот 1 од овој член, 
бродарот не му обезбеди повратно патување на член 
на посада, тоа патување, на, товар на бродарот, 
ќе го обезбеди, и тоа: од странство — југословен-
ското дипломатско или конзуларно претставништво, 
а од Југославија — лучката капетанија ако со ре-
публички прописи не е определено дека повратното 
патување на член на посада ќе му го обезбеди друг 
орган на управата надлежен за работите за безбед-
ност на пловидбата. 

Член 13 
Трошоците на повратното патување на член 

на посадата ги поднесува бродарот. 
Бродарот има право на регрес за наплата на си-

те трошоци на повратното патување од членот на 
посадата кој се искрцал од брод без дозвола и со 
тоа со своја вина го раскинал работниот однос или 
кој се искрцал од брод поради повреда или заболу-
вање што си го предизвикал намерно или поради 
друго навнимание. 

Трошоците на повратното патување ги опфаќаат 
трошоците за стан, храна и превоз на член на по^ 
садата од моментот на неговото искрцување од бро-
дот до моментот на неговото враќање во луката на 
укрцувањето односно местото на неговото живеење. 

Член 14 
Повратно патување се смета за обезбедено ако 

на член на посадата му е обезбедено запослување 
на соодветно работно место на брод кој плови за 
луката на неговото укрцување 

Во случајот од ставот 1 на ОВОЈ член на членот 
на посадата му припаѓа надоместок за работата што 
ја вршел на бродот. 

Член 15 
Одредбите од чл. 12, 13 и 14 , на овој закон се 

применуваат и на странците кои се' членови на по-
садата на брод на Југословенската трговска морна-
рица, под услов државата чии^ државјани се тие 
да постапува на ист начин со југос човечките др-
жавјани укрцани на бродовите од нивната држав-
на припадност. 

Член 16 
Во странски луки член на посада на брод што 

е југословенски државјанин може заради заштита 
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на своите права и интереси од работен однос да му 
се обрнува само на југословенско дипломатско или 
конзуларно претставништво, 

Член 17 
Членот на посадата на брод ги врши редовно 

работите определени со неговото звање и работно-
то место на бродот, а во случај на нужда и додека 
таа трае заповедникот на бродот има право да му 
нареди на член на посада да врши и други работи. 

Член 18 
Член на посадата на брод не смее без одобре-

ние од непосредно претпоставениот старешина да ја 
напушти должноста што ја врши на бродот ниту 
смее да се оддалечи од бродот без одобрение од за-
поведникот на бродот или од лицето што ќе го оп-
редели заповедникот. 

Член 19 
Член на посадата на брод е должен грижливо 

и благовремено да ги извршува наредбите од за-
поведникот на бродот и од другите старешини, и 
правилно да ги врши сите работи на бродот што 
ќе му се доверат. 

Член 20 
За секој вонреден настан во врска со бродот, 

патниците, другите лица или товарот на бродот, 
членот на посадата на бродот е должен веднаш да 
го извести својот непосреден старешина или за-
поведникот на бродот. 

Член 21 
Во случај на опасност или бродолом, членовите 

на посадата на бродот се должни да се залагаат 
за спасување на бродот, патниците, другите лица 
на бродот и товарот, додека заповедникот на бро-
дот не нареди да се напушти бродот. 

Член 22 
Во случај на бродолом бродарот е должен на 

член на посадата на бродот да му ја надомести вре-
дноста на неговите уништени предмети наменети за 
лична употреба на бродот. 

Член на посадата кој е во работен однос има во 
случај на бродолом право на личен доход најдол-
го за два месеца од денот на бродоломот, според 
просекот на личниот доход за последните три ме-
сеци, доколку според општите прописи или според 
спогодбата за засновање на работниот однос не му 
припаѓа личен доход за подолго време. 

Ако во случајот од ставот 2 на овој член членот 
на посадат^ е странец, на странецот му припаѓа на-
доместок во износот определен с Ј спогодбата за за-
сновање на работниот однос — за секој ден бе-
зработност која настапила како последица од бро-
долом, но најдолго за два месеца од бродоломот. 

Во поглед на повратното патување на член на 
посада на брод кој претрпел бродолом се примену-
ваат одредбите од чл. 12 до 15 на овој закон. 

Член 23 
За штета настаната поради телесна повреда или 

смрт на член на посадата на брод одговара бродарот 
ако телесната повреда или смртта настанала со 
негова вина или со вина на лицето за кое одговара 
бродарот. 

Вината на бродарот се претпоставува, додека 
не се докаже противното, ако телесната повреда 
или смртта настанала поради бродолом, судир, на-
сукување, експлозија или пожар или во врска со 
некој од тие настани. 

Член 24 
Работната организација што е носител на право 

за користење н^ брод односно бродарот определува 
дали и под кои услови членовите на посадата на 
тие бродови ќе носат службена облека. 

Ако членови на посадата на бродовите од ста-
вот 1 на овој член носат службена облека, таа об-
лека мора да им одговара на прописите за кројот, 
бојата и ознаките на службената облека на чле-
новите на посадата на бродот. 

III. Заповедник на брод 
' Член 25 

Заповедникот на бродот го назначува и го сме-
нува бродарот. 

Заповедникот на бродот во случај на смрт, спре-
ченост или отсутност го заменува со сите негови 
овластувања прв офицер на палуба односно по ранг 
најстариот член на посадата на службата на па-
луба. 

Заповедникот на бродот го претставува бродарот 
и според важечките прописи врши определени пра-
ва во корист на лицата заинтересирани за товарот 
што се превезува со бродот. / 

Член 26 
Заповедникот на бродот ги раководи сите работи 

на бродот. 
Заповедникот на бродот ако е југословенски др-

жавјанин ги врши и управните работи определе-
ни со закон. 

Ако заповедникот на бродот е странец (член 8 
став 3), управните работи определени со овој закон 
ги врши I офицер на палуба односно по ранг нај-
стариот офицер на палуба кој е југословенски др-
жавјанин. , 

Заповедникот на бродот е главен старешина на 
бродот и на него му се подредени раководителите 
од сите служби на бродот и другите членови на по-
садата на бродот. 

Член 27 
Заповедникот на бродот е одговорен за сигурно-

ста на брод. 
Пред поаѓањето на бродот заповедникот на бро-

дот е должен да провери дали е способен бродот да 
изврши определено патување, а особено да утврди 
дека се преземени сите мерки за безбедност на пат-
ниците и дека сите пропишани исправи се наоѓаат 
на бродот. 

Заповедникот на бродот е должен да се грижи 
за правилното укрцување, сложување и искрцува-
ње на товарот од бродот, и за правилното укрцува-
ње, сместување и искрцување на патниците од бро-
дот, како и за исправноста на бродските уреди за 
укрцување и искрцување на патници и товари. 

Член 28 
Заповедникот на бродот управава со водењето 

на бродот и е должен да ги презема сите мерки по-
требни за сигурност на пловидбата. 

Заповедникот на бродот.е должен лично да уп-
равува со бродот кога бродот влегува во лука, ка-
нал или река или кога излегува од нив, како и во 
сите други случаи кога го бара тоа сигурноста на 
бродот и пловидбата. 

Присуството на пилот на бродот не го ослобо-
дува заповедникот на бродот од одговорноста за уп-
равувањето со бродот. 

Член 29 
Ако за време на патувањето настапат настани 

што го доведуваат "бродот во опасност, заповедникот 
на бродот е должен да ги преземе сите мерки пот-
ребни за отстранување на опасноста. 

Ако во случајот од ставот 1 на овој член е по-
требно да се жртвуваат или оштетат товарот, дру-
ги предмети на бродот, бродски уреди или делови 
на бродот, заповедникот на бродот е должен да го 
жртвува или оштети товарот, ^ другите предмети, 
бродските уре^т што не се неопходни за пловидба 
и деловите на б р ^ о т чие жртвување или оштетува-
ње е од помага штета за бродарот и лицата заин-
тересирани за това ретина бродот. 

Член 30 
Ако во случај на опасност за бродот сите пре-

земени мерки за спасување на бродот останале без 
успех, и ако пропаста на бродот е неодбежна, за-
поведникот на бродот е должен првенствено да ги 
преземе мерките потребни за спасување на патни-
ците и другите лица на бродот и да нареди да се 
напушти бродот. 
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Во случајот од ставот 1 на овој член заповедни-
кот на бродот е должен да ги преземе и сите мерки 
потребни за спасување на бродскиот дневник, а ако 
околностите на случајот го дозволуваат тоа — и 
мерките за спасување на другите бродски книги и 
бродските исправи, поморската карта на односното 
патување и готовите пари на бродската благајна. 

Заповедникот на бродот смее да го напушти 
бродот дури откако ги презел сите мерки од ст. 1 
и 2 на овој член. 

Член 31 
Ако за време на патувањето се случи на бро-

дот настан кој ја загрозува безбедноста на бродот 
и пловидбата, или ако му се случи вонреден нас-
тан на бродот, на патници, на други лица или на 
предмети на бродот, заповедникот на бродот е дол-
жен да внесе опис на тој настан во бродскиот 
дневник веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа. 

Кога ќе пристигне бродот во луката, заповед-
никот на бродот е должен за настанот од ставот 1 
на овој член да ^ поднесе извештај заедно со извод 
од бродскиот дневник на лучката капетанија, ако со 
републички прописи не е определено овој извештај 
да му се поднесува на друг орган на управата над-
лежен за работите на безбедноста на пловидбата, 
односно на југословенското дипломатско или конзу-
ларно претставништво ако бродот се наоѓа во стран-
ство. 

Член 32 
Ако настапи ЈЈоена состојба помеѓу Југос дави-

ја и друга држава, заповедникот на бродот е дол-
жен да преземе потребни мерки за да ги запази од 
непријателот бродот, луѓето, товарот и другиот имот, 
како и бродските исправи и книги. 

Ако бродот ЕО случај на настапување на воена 
состојба помеѓу други држави во која Југославија 
е неутрална, се најде во лука на една од завојува-
ните држави, или е на пат за лука на завојувана 
држава, или мора да мине низ крајбрежното море 
на завојувана држава, заповедникот на бродот е 
должен да побара упатство за своето понатамошно 
постапување од најблиското југословенско дипло-
матско или конзуларно претставништво. 

Во случај на непосредна опасност од војна, запо-
ведникот на бродот е должен да ги преземе сите 
мерки на претпазливост кои се покажуваат за по-
требни. 

Член 33 
Заповедникот на бродот е овластен од името и 

за сметка на бродарот во место надвор од седиште-
то на бродарот да склучува договори за спасување 
и правни дејствија потребни за извршување на па-
тувањето, како и во место надвор од седиштето на 
бродарот во кое не постои овластен претставник на 
бродарот да склучува договори за поморски пло-
видбени работи, освен бродарски договор на време 
за целиот брод. 

-Заповедникот на бродот е овластен да поведува 
како полномошник на бродарот пред странски 
судски и управни органи постапка заради заштита на 
бродаревите права и интереси во работите од ставот 
1 на овој член, и во таа постапка да презема про-
цесни дејствија. 

Ако бродарот ги ограничи овластувањата на за-
поведникот, тоа ограничување нема правно дејство 
спрема трети лица кои за него не знаеле ниту спо-
ред околностите можеле да знаат. 

Член 34 
Заповедникот на бродот е овластен и должен на 

сите лица на бродот да им издава наредби со кои 
се осигурува безбедноста на бродот и на неговата 
пловидба и се одржува редот на бродот. 

Заради одржување на редот и безбедноста на 
бродот заповедникот на бродот може да држи на 
бродот потребно огнено оружје, 

Член 33 
Секое лице што се наоѓа на бродот, а не ги 

извршува наредбите од заповедникот на бродот, из-
дадени според одредбата од членот 34 на овој закон, 
заповедникот ќе го опомене и ќе преземе мерки по-
требни за извршување на неговата наредба. 

Заповедникот на бродот има право за време на 
пловидбата да му ја ограничи слободата на движе-
њето по бродот на секое лице кое потешко ја заг-
розува безбедноста на бродот, на патниците и 
други лица и на предметите на бродот. Ограничува-
ње на слободата на движењето може да се опреде-
ли само доколку е тоа неопходно заради безбедност 
на патниците и други лица и на предметите на бро-
дот или заради заштита на бродот и може да трае 
додека е неопходно но за странец — најдолго до 
доаѓањето на бродот во првата лука, а за југосло-
венски државјани — најдолго до доаѓањето на бро-
дот во првата југословенска лука. 

Мерките од ставот 2 на овој член ќе се внесат 
со образложение во бродскиот дневник. 

Член 36 
Заповедникот на бродот има право во случај на 

нужда и додека трае таа да им го намали на чле-
новите на посадата на бродот оброкот на храна и 
вода, со цел за рационално користење на постој-
ните залихи на храна и вода на бродот. 

Мерките од ставот 1 на овој член ќе се внесат 
со образложение во бродскиот дневник. 

Член 37 
Во случај на раѓање или смрт на бродот, запо-

ведникот на бродот е должен да состави записник 
за фактот на раѓањето или смртта и неговата со-
држина на ја внесе во бродскиот дневник. 

Во случај на смрт заповедникот на бродот е 
должен да состави попис на имотот на умрениот 
кој се наоѓа на бродот и овој попис да го приложи 
^сон записникот за смртта. 

Член 38 
Заповедникот на бродот е должен да прими на 

чување тестамент што ќе му го предаде за време на 
патувањето на бродот лице кое се наоѓа на бродот. 
Забелешката за приемот на тестаментот заповедни-
кот ја внесува во бродскиот дневник. 

Во поглед на составувањето на тестамент на ли-
це на бродот од страна на заповедникот на бродот 
се применува одредбата од членот 76 на Законот 
за наследувањето. 

Член 39 
Во случај на исчезнување на лице од брод, за-

поведникот на бродот е должен да направи запис-
ник и во него да ги внесе околностите под кои ис-
чезнало лицето од бродот, со наведување на мер-
ките преземени во врска со тоа исчезнување. 

Забелешката за исчезнување на лице од бро-
дот заповедникот ја внесува во бродскиот дневник. 

Исчезнувањето на лице од бродот, како и исче-
знувањето на лице во случај на бродолом, заповед-
никот на бродот е должен да ^ го пријави на лучка-
та капетанија од првата југословенска лука во која 
ќе вплови, ако со републички прописи не е опреде-
лено исчезнувањето да му се пријавува на друг ор-
ган на управата надлежен за работите на безбед-
носта на пловидбата, односно на најблиското југо-
словенско дипломатско или конзуларно претстав-
ништво во странство. 

Член 40 
Заповедникот на бродот се грижи личните пред-

мети на умрениот на бродот или на исчезнатиот за 
време на патувањето да се чуваат на бродот и штом 
бродот ќе стигне во првата југословенска лука да и 
се предадат на лучката капетанија, ако со репу-
блички прописи не е определено да му се предадат 
на друг орган на управата надлежен за работите на 
безбедноста на пловидбата. 

Ако бродот не патува за југословенска лука ни-
ту се предвидува дека во догледно време ќе пату-
ва за истата, заповедникот н^ бродот, акр не посто-
јат значителни пречки, ќе ги отпреми во Југослав 
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вија предметите од ставот 1 на овој член со друг 
брод од југословенска државна припадност, а ако 
за тоа постојат значителни пречки — ќе му ги 
предаде во странство на најблиското југословенско 
дипломатско или конзуларно претставништво во пр-
вата лука во која пристанува бродот. 

Член 41 
Во случај на бегство на член на посада — ју-

гословенски државјанин од југословенски брод во 
странство, заповедникот на бродот е должен да му 
го пријави ова бегство на југословенското дипломат-
ско или конзуларно претставништво во односната 
земја, а ако ова го нема — на дипломатското или 
конзуларното претставништво на државата овласте-
на да ги застапува интересите на југословенските 
државјани, а ако ниту ова го нема — на лучкиот 
орган на односната лука. Белешката за бегството 
заповедникот на бродот ја внесува во бродскиот 
дневник. 

Во поглед на личните предмети на бегалец од 
брод, се применуваат одредбите од членот 40 на о-
вој закон. 

Член 42 
Како бегалец од брод на Југословенската тр-

говска морнарица се смета секој член на посада 
кој во странска лука самоволно ќе го напушти бро-
дот со намера да остане во странство. 

Се смета дека член на посада самоволно го на-
пуштил бродот со намера да остане во странство: 

1) ако т напуштил бродот без дозвола за изле-
гување на брегот, па на бродот не се вратил во рок 
од 8 дена од моментот на напуштањето на бродот; 

2) ако го напуштил бродот со дозвола за изле-
гување на брегот, па на бродот се вратил во рок од 
8 дена од моментот кога бил должен да се врати. 

Ако член на посадата бил попречен да се вра-
ти на време на бродот, осумдневниот рок тече од де-
нот кога престанала пречката. 

Ако член на посадата не можел да се врати на 
бродот затоа што бродот ја напуштил луката, ќе се 
смета за бегалец од бродот ако во рокот од ставот 2 
односно од ставот 3 на овој член не му се пријавил 
на органот од членот 39 став 3 на овој закон. 

Решението за прогласување член на посадата на 
брод за бегалец го донесува републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на безбедноста на 
пловидбата, ако со републички прописи не е опре-
делено поинаку. 

Член 43 
Ако за време на патувањето член на посадата 

на бродот, патник или друго лице на бродот изврши 
кривично дело, заповедникот на бродот е должен 
да ги преземе, според околностите, мерките потре-
бни да се спречи или ублажи настапувањето па 
штетни последици од тоа дело, а извршителот да се 
повика на одговорност. 

За таа цел заповедникот ^а бродот, по потреба, 
ќе нареди на извршителот на кпивич^о^о 
да му се ограничи слободата на движењето по бро-
дот или да се лиши од слобода; со и с п ч ^ ^ " ^ ^ па 
извршителот, сведоците очевидци и оштетеникот да 
се утврдат сите околности под кои е извршено де-
лото и последиците што настапиле; за секое сослу-
шување да се состави записник, во присуство на 
двајца сведоци; да се земат на чување како докази 
предметите на кои или со кои е извршено кривич-
ното дело, односно на кои се видливи трагите на из-
вршеното дело, како и да се преземат други мерки 
заради утврдување на околностите под кои е из-
вршено кривичното дело. 

Ако бродот се наоѓа во странство, заповедникот 
на бродот е должен за извршеното кривично дело 
да му поднесе извештај на југословенското дипло-
матско или конзуларно претставништво во земјата 
во чија прва лука ќе вплови бродот. Заповедникот 
е должен да постапува со извршителот на кривич-
ното дело според упатствата од југословенското ди-
пломатско или конзуларно претставништво. 

По доаѓањето на бродот во првата југословена 
ска лука, заповедникот на бродот ќе му го предаде 

извршителот на кривичното дело на органот на 
внатрешните работи во луката, со писмен извештај 
за извршеното кривично дело и со материјалот од 
ставот 2 на овој член. 

Мерките од ст. 2, 3 и 4 на овој член ќе се вне-
сат со образложението бродскиот дневник. 

IV. Самоуправување на бродот и бродски совет 
Член 44 

Членовите на посадата ги остваруваат на бро-
дот како работна единица самоуправните права оп-
ределени со закон и со статутот на работната ор-
ганизација. 

Член 45 ' 
На бродот постои'бродски совет како советода-

вен орган на заповедникот на бродот. 
Бродскиот совет расправува за мерките што 

треба да се преземат во случај на опасност, бродо-
лом, исклучително тешки прилики и настани што ќе 
настанат во текот на патувањето а кои се во врска 
со безбедноста на бродот, како и за други стручни 
и технички прашања што ќе му ги изнесе за раз-
гледуван^ заповедникот на бродот. 

Член 46 
Бродскиот совет го сочинуваат: заповедикот на 

бродот, раководителите на сите служби на бродот, 
водачот на палуба, водачот на маџшна, прет-
ставникот на органот на работничкото самоуправу-
вање на бродот, претставникот на синдикалната по-
дружница на бродот, а според наоѓањето на запо-
ведникот на бродот — и други членови на посадата 
кои според својата стручност, можат да придонесат 
за успешно разгледување на прашањата за кои 
расправува бродскиот совет. 

Седниците на бродскиот совет ги свикува и ги 
раководи заповедникот на бродот. 

^ За работата на бродскиот совет се води запис-
ник, освен во случај кога се наоѓа бродот во такви 
прилики што да е неможно водење на записник. 

Заклучоците на бродскиот совет се внесуваат 
во бродскиот дневник. 

V. Казнени одредби 
Член 47 

Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 
за поморски прекршок работна организација или 
друго правно лице што е носител на право за кори-
стење на поморски брод односно бродар, ако на чле-
новите на посадата на тој брод им даде или им 
дозволи да носат службена облека која според кро-
јот, бојата и ознаките не им одговара на прописите 
за службената облека на членовите на посадата на 
бродот. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се ка-
зни за поморски прекршок и одговорното лице во 
работната организација или во другото правно ли-
це со парична казна до 30.000 динари. 

Член 48 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок член на посада на брод кој 
носи службена облека која според кројот, бојата и 
ознаките не им одговара на прописите за службе-
ната облека на членовите на посадата на бродот. 

Член 49 
Со парична казна" до 50.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок заповедник на брод или ли-
це што го заменува: 

1) ако отплови од лука со брод кој нема опре-
делен број на членови на посада со пропишана стру-
чна спрема (член 9); 

2) ако лично не го управува бродот кога бро-
дот влегува во лука, канал или река или кога из-
легува од нив, ка^о и во сите други случаи кога го 
бара тоа сигурноста на бродот и на пловидбата 
(член 28); 

3) ако во случај на непосредна опасност од вој-
на не ги преземе во поглед на бродот, лицата и то-
варот на бродот сите мерки што се пакажуват како 
потребни (член 32) Ј 
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4) ако за време на патување на брод спрема 
член на посада, патник или друго лице на бродот 
што извршило кривично дело не ги преземе мерките 
потребни да се спречи или ублажи настапувањето на 
штетни последици од тоа дело и извршителот да се 
повива на одговорност (член 43 ст. 1, 2 и 4). 

Член 50 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок заповедник на брод или ли-
це што го заменува: 

1) ако без дозвола од надлежниот орган при-
ми странец за член на посада на бродот (член 8 
ст. 1 и 2); 

2) ако прими за член на посада на бродот лице 
кое нема поморска книшка или друга пропишана 
исправа за укрцување (член 10 став 1); 

3) ако во случај кога сите мерки преземени за 
спасување на брод во опасност останале без успех 
иако пропаста на бродот е неодбежна не ги презе-
ме сите потребни мерки за спасување на бродскиот 
дневник, а ако околностите на случајот го дозво-
луваат тоа и мерките за спасување на другите брод-
ски книги, бродските исправи, поморската карта на 
односното патување и готовите пари на бродската 
благајна (член 30 став 2); 

4) ако за настанот што за време на патувањето 
ќе се случи на бродот и кој ја загрозува безбедно-
ста на бродот и на пловидбата или за вонреден 
настан што ќе му се случи на бродот, на патници, 
на други лица или на предмети на бродот не му 
поднесе извештај заедно со извод од бродскиот дне-
вник на надлежниот орган во земјата или во стран-
ство (член 31); 

5) ако не состави записник за случајот на ра-
ѓање или смрт на бродот и Попис на имотот на 
умрено лице што се наоѓа на бродот и ако овој 
попис не го приложи кбн записникот за смртта 
(член 37); 

6) ако не прими на чување тестамент што ќе 
му го предаде за време на патувањето на бродот ли-
це што с^ наоѓа на бродот (член 38 став 1); 

7) ако во случај на исчезнувавме на лице од бро-
дот не состави за тој настан записник и случајот 
на тоа исчезнување, како и исчезнување, на лица 
во случај на бродолом не и го пријави на лучката 
капетанија на првата југословенска лука во која 
ќе вплови бродот односно на најблиското југосло-
венското дипломатско или конзуларно претставни-
ш т в о т о странство (член 39); 

8) ако бегството на член на посада — југосло-
венски државјанин од југословенски брод во стран-
ство не му го пријави на органот од членот 41 на 
овој закон; 

9) ако за кривично дело сторено на бродот до-
дека бродот се наоѓа во странство не му поднесе из-
вештај на југословенското дипломатско или конзу-
ларно претставништво во земјата во чија прва лу-
ка, по извршеното кривично дело, бродот ќе впло-
ви или ако со извршителот на кривичното дело не 
постапи според упатствата од тоа дипломатско или 
конзуларно преставништво (член 43); 

10) ако во бродскиот дневник не го внесе во 
определениот рок и на определениот начин опи-
сот на настанот, дејствијата и преземените мерки 
што е должен да ги внесе во бродскиот дневник 
(чл. 31 став 1, 35 став 3, 36 став 2, 37 став 1, 38 став 
1, 39 став 2, 41 став 1 и 43 став 5). 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 51 

До донесувањето на законот за посадата на 
пловила за внатрешна пловидба, работната ор-
ганизација што е носител на право за користење 
на пловило односно бродарот определува дали и 
под кои услови членовите на посадата на тие пло-
вила ќе носат службена облека. 

Ако членовите на посадата на пловилата За 
внатрешна пловидба од ставот 1 на овој член но-
сат службена облека, таа облека мора да им од-
говора на прописите за кројот, бојата и ознаките 

на службената облека на членовите на посада на 
брод за внатрашна пловидба. 

Член 52 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се ка-

зни за прекршок на внатрешната пловидба рабо-
тна организација или друго правно лице што е 
носител на право за користење на пловило ако на 
членовите на посадата на тоа пловило им даде или 
им дозволи да носат службена облека која според 
кројот, бојата и ознаките не им одговара на про-
писите за службената облека на членовите на по-
сада на пловило за внатрешна пловидба. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок на внатрешната пловидба и од-
говорното лице во работната организација или во 
другото правно лице со парична казна до 30.000 
динари. 

Член 53 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок на внатрешната пловидба член на 
посада на пловило кој носи службена облека која 
според кројот, бојата и ознаките не им одговара 
на прописите за службената облека на членовите 
на посада на пловило за внатрешна пловидба. 

Член 54 
Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 

и врски во согласност со сојузниот секретар за 
внатрешни работи да донесе прописи за поморски-
те книшки и за другите исправи за укрцување на 
лица како членови на посада на брод, како и за 
формата, содржината и предавањето на записни-
кот за раѓање и смрт на брод до надлежниот 
орган. 

Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 
и врски во согласност со државниот секретар за 
народна одбрана да донесе прописи за кројот, бо-
јата и ознаките на службената облека на члено-
вите на посадата на поморските бродови и на 
пловилата за внатрешна пловидба. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски доне-
сува поблиски прописи за функциите на брод, про-
писи за звањата и стручната спрема, за овластува-
њата и за другите услови што членовите на поса-
дата мораат да ги исполнуваат за вршење работи 
на брод, за најмалиот број на членови на посада 
со определена стручна спрема потребна за безбед-
на пловидба на брод, како и за постапката во слу-
чај на бегство па член на посада од југословенски 
брод во странство и бегство на член на посада стра-
нец од странски брод во југословенски луки. 

Член 55 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за посадата на пара-
ходите на трговската морнарица на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 80/49 и 11/56), Уредбата за 
заводење и носење службено облекло (униформа) 
во поморството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 87/49), 
Одлуката за службената облека во поморството 
и во внатрешната пловидба („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 1/55) и Правилникот за надокнада за 
пропаднатите лични ствари на членовите од по-
садата на бродовите на трговската морнарица на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/51). 

Остануваат во сила: 
1) одредбите на Уредбата за поморските книш-

ки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54) до до-
несувањето на прописи за поморските книшки и 
други исправи за укрцавање на членови на по-
сада на брод, доколку не се во спротивност со 
одредбите од овој закон; 

2) Правилникот за здобивањето и признавањето 
на звањата на членовите на посадата на трговска-
та морнарица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/58, 
52/60 и 41/61) - до донесувањето на прописи за 
стручната спрема, овластувањата и другите услови 
што членовите на посада на брод мораат да ги 
исполнуваат. 

Член 56 
Овој закон влегува во сила триесетиот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен лист на СФРЈ". 
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105. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАПИШУ-

ВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ 
Се прогласува Законот за запишување на по-

морските бродови и чамци, што го усвои Сојузната 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 16 
февруари 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор од 16 февруари 1965 година. 

П., Р. бр. 153 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р.̂  
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ 

И ЧАМЦИ 

I. Општи одредби . 
Член 1 

Одредбите од овој закон се однесуваат на за-
пишувањето на поморските бродови и поморските 
чамци што се во општествена сопственост или во 
сопственост на југословенски правни лица или 
граѓани, како и на загушувањето на поморските 
бродови и поморските чамци што се во сопственост 
на странски правни или физички лица во случаите 
определени со овој закон. 

Одредбите од овој закон не се однесуваат на 
бојните бродови и други воени поморски пловни 
средства. 

Член 2 
Поморските бродови кои врз основа на одред-

бите од овој закон се запишуваат во уписниците за 
бродови и поморските бродови на кои им се издава 
привремен пловидбен лист, како и поморските чам-
ци што се запишуваат во определени евиденции на 
чамци, со запишувањето односно издавањето на 
привремен пловидбен лист влегуваат во составот на 
југословенскта трговска морнарица. 

Член 3 
Во уписникот за бродови мора да се запише: 
1) поморски брод кој во целина е во општестве-

на сопственост, или во сопственост на општествено-
политички организации, здруженија на граѓани или 
граѓански правни лица со седиште во Југославија, 
или во сопственост на југословенски граѓани со 
живеалиште во Југославија, 

2) брод кој се гради во југословенско бродогра-
дилиште. 

Член 4 
Во уписникот за бродови може да биде за-

пишан: 
1) поморски брод кој во целина или делум е во 

сопственост на странец ако бродар на тој брод 
е југословенска работна организација или друго 
правно лице со седиште во Југославија или југо-
словенски граѓанин кој има живеалиште во Југо-
славија, под услов со барањето на југословенскиот 
бродар за запишување на тој брод во уписникот за 
бродови да се согласи неговиот сопственик; 

2) поморски брод кој во целина или делум е во 
сопственост на странец или во сопственост на југо-
словенски државјанин со живеалиште во странство, 
ако запишувањето на бродот, на барање на неговиот 
сопственик, го дозволи сојузниот секретар за сообра-
ќа ј и врски. Решението со кое се одбива ова за-
пишување не мора да содржи разлози поради кои 
запишувањето е одбиено. 

Член 5 
Во евиденциите на чамците мора да се запише: 
1) поморски чамец кој е во општествена соп-

ственост или во сопственост на општествено-поли-
тички организации, здруженија на граѓани или гра-
ѓански правни лица со седиште во Југославија, или 
во сопственост на југословенски граѓани со живеа-
лиште во Југославија; 

2) поморски чамец, освен рибарски чамец, кој 
е во сопственост на странско правно лице со седи-
ште во Југославија, на лице што е странски тгожав-
јанин или на лице без државјанство (во понатамо-
шниот текст: странец) со живеалиште во Југосла-
вија; 

3) поморски чамец наменет за спорт или забава 
кој е во сопственост на југословенски државјанин 
со живеалиште во странство, или на странец со жи-
веалиште во странство, или на странско правно 
лице со седиште во странство, ако чамецот посто-
јано или претежно се задржува и плови во југо-
словенското крајбрежно море. 

Член 6 
Во случај на запишување на поморски брод во 

уписникот за бродови според членот 4 точка 2 од 
овој закон и запишување на поморски чамец во 
евиденцијата на чамците според членот 5 точка 3 
од овој закон, сопственикот на бродот односно ча-
мецот е должен да овласти југословенска работна 
организација или југословенски 'државјанин со 
живеалиште во Југославија за време на негова от-
сутност од Југославија да го застапува пред над-
лежните југословенски органи. 

Член 7 
Не можат да се запишат во југословенскиот 

уписник за бродови односно во југословенските еви-
денции на чамците поморски бродови и поморски 
чамци додека се запишани во странски регистри. 

Член 8 . 
На запишување во евиденција на чамци не 

подлежи: 
1) поморски чамец кој е припадност на помор-

ски брод; 
2) спортски веслачки чамец, кајак или сличен 

пловен објект, како и друг поморски чамец кој не 
е подолг од 3 метра; 

3) поморски чамец од едноставна конструкција 
кој служи за личните потреби на сопственикот (тру-
пица и сл.). 

По исклучок од одредбата на точката 2 од ста-
вот 1 на овој член, на запишување подлежи по-
морски чамец пократок од 3 метра, од специјална 
конструкција која му овозможува со употреба на 
мотор да се лизга по водата (глисер). 

Член 9 
Одделни изрази употребени во овој закон ги 

имаат следните значења: 
1) поморски брод е пловен објект оспособен за 

пловидба по море со повеќе од 10 БРТ кој има 
палуба, и технички пловен објект од иста тонажа 
иако нема палуба; 

2) поморски чамец е пловен објект оспособен за 
пловидба по море до 10 БРТ, со палуба или без 
палуба, како и пловен објект со повеќе од 10 БРТ 
кој нема палуба, освен техничкиот пловен објект од 
иста тонажа без палуба; 

3) поморски брод во градба е конструкција на-
мената за изградба на поморски брод, од денот на 
подавањето на неговата кобилица до издавањето на 
исправите со кои на бродот му се дозволува пло-
видба. 

II. Уписници за бродови и евиденции 
па чамците 

Член 10 
Уписниците за бродови и евиденциите на чам-

ците се јавни книги. 
Изводите од уписниците за бродови и од еви-

денците на чамците имаат доказна сила на јавни 
исправи. 
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Член И 
За запишување на поморските бродови постојат 

следните уписници: 
1) уписник за трговски бродови; 
2) уписник за рибарски бродови; 
3) уписник за бродови за управни цели. 
За запишување на поморски брод во градба 

постои уписник за бродови во градба. 
Член 12 

Во уписникот за трговски бродови се запи-
шуваат -сите поморски бродови, освен рибарските 
бродови и бродовите за управни цели. 

Во уписникот за рибарски бродови се запишу-
ваат поморските бродови наменети за риболов за 
стопански цели. 

Во уписникот за бродови за управни цели се 
запишуваат поморските бродови што служат за 
пловидба за управни цели. 

Во уписникот за бродови во градба се запишу-
ваат поморските бродови во градба што се градат 
во југословенските бродаградилишта. 

Член 13 
Уписниците за поморски бродови и уписниците 

за поморски бродови во градба ги водат Лучките 
капетании, а евиденциите на поморските чамци — 
лучките капетании односно лучките испостави. 

Член 14 
Барање за прво запишување на поморски брод 

чие запишување е задолжително, и барање за за-
пишување да промени што се запишуваат во опи-
сниот лист на влошката од главната книга на 
уписникот за бродови или на промени поради кои 
бродот се брише од уписникот за бродови, е должен 
да поднесе носителот на правото за користење или 
сопственикот на бродот. 

Барање за запишување на брод ^о градба е 
должен да поднесе носителот на правото за кори-
стење или сопственикот на бродот во градба, од-
носно бродоградилиштето ако бродот го гради за 
своја сметка. 

Барањето за запишување од ст. 1 и 2 на овој 
член мора да се поднесе во рок од осум дена, и тоа: 

1) од денот на стекнувањето на правото за ко-
ристење односно за сопственост — во случај на 
прво запишување на поморски брод во уписникот 
за бродови; 

- 2) од денот на настанатите промени — во слу-
чај на запишување на промени што се запишуваат 
во описниот лист на влошката од главната книга на 
уписникот; 

3) од денот на полагањето на кобилицата на 
бродот ЈВО градба — во случај на запишување на 
брод во градба во уписникот за' бродови во градба. 

Член 15 
Поморски брод се запишува, и тоа: 
1) поморски брод — во уписникот за бродови кој 

се води ка ј лучката капетанија на чие подрачје 
е седиштето на носителот на правото за користење 
или живеалиштето на сопственикот на бродот; 

2) поморски брод од членот 4 точка 1 на овој 
закон — во уписникот за бродови кој се води ка ј 
лучката капетанија на чие подрачје е седиштето 
или живеалиштето на бродарот. 

Ако во случаите од ставот 1 на овој член се-
диштето на носителот на правото за користење 
односно на бродарот или престојувалиштето на соп-
ственикот односно бродарот на поморскиот брод не 
се наоѓа во место на југословенскиот морски брег, 
лучката капетанија кај која ќе се врши запишува-
њето на броДот ја определува, и тоа: 

1) републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на безбедноста на пловидбата — кога 
седиштето на носителот на правото за користење 
односно на бродарот или живеалиштето на соп-
ственикот на бродот односно бродарот е на терито-
ријата на република која има лу^ки капетанот; 

2) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
- кога седиштето на носителот на правото за кори-
стење односно на бродарот или живеалиштето на 

сопственикот односно бродарот на бродот е на те-
риторијата на република која нема лучки капе-
те иии или е во прашање брод од членот 4 на овој 
закон. 

Поморскиот брод во градба се запишува во 
уписникот за бродови во градба на лучката капета-
ниЈа на чие подрачје е бродоградилиште^ што го 
гради бродот. ) 

Член 16 
Уписникот за бродови и уписникот за бродови 

во градба се состојат од главна книга и збирка на 
исправи. 

Член 17 
Главната книга на уписникот за бродови и на 

уписникот за бродови во градба се состои од вло-
шки. 

Влошката има описен, сопственички и това-
рен лист. 

По исклучок, влошката на главната книга на 
уписникот за бродови за управни цели има само 
описен и сопственички лист. 

Член 18 
Секој брод се запишува во посебна влошка. 

Член 19 
Во описниот лист на влошката од главната кни-

га на уписникот за бродови се запишуваат следните 
податоци: вид, име или ознака на бродот; лука на 
запишувањето; бруто и нето регистарска тонажа; 
знак за распознавање според меѓународниот сигна-
лен кодекс, ако бродот мора да има таков знак; 
дозволена граница за пловидба на бродот; намена 
и тип на бродот; материјал од кој е сограден бро-
дот димензии на бродот (должина од прамецот до 
крмата, најголема широчина, височина на среди-
ната на бродот од горниот раб на ребреницата или 
на дводното — до долниот раб на главната па-
луба); вид, систем и сила на погонот и вид на 
погонското гориво; број и вид на котлите; ме-
сто, бродоградилиште и година на градењето; газ 
на летната линија на натоварувањето означен 
во дециметри и стопи, носивост на летната ли-
нија на натоварувањето и надвоѓе на летната 
линија на натоварувањето во центиметри и пал-
ци; најголема брзина на празен и натоварен 
брод; дозволен број патници; најмал број посада по-
требен за сигурна пловидба; поранешно име, лука 
на запишувањето односно лука на припадност и др-
жавна припадност на бродот; ден на запишувањето 
и ден на издавањето на уписниот лист; органичу-
вање на пловидбата на бродот и други наредби на 
оргарште на управата во поглед пловидбата на бро-
дот. , ^ 

Во описниот лист на влошката од главната 
книга на уписникот за бродови во градба се запи-
шуваат податоците: вид на бродот, име или ознака 
на бродот; носивост, намена, материјал од кој се 
гради бродот, димензии на бродот; место, назир на 
бродоградилиштето и час на подавањето на коби-
лицата. Во описниот лист на овој уписник можат 
да се запишат и други податоци од ставот 1 на овој 
член кои се однесуваат на брод во градба. 

Член 20 
Во сопственичкиот лист на влошката од глав-

ната книга на записникот за бродови се запишува 
називот и седиштето на носителот на правото за 
користење на брод во општествена сопсвеност од-
носно личното име и живеалиштето на сопственикот 
и личните огранучувања на сопственикот во поглед 
на слободното располагање со бродот. 

Во сопственичкиот либт од ставот 1 на овој член 
се запишуваат и називот и седиштето односно името 
и живеалиштето на бродарот, ако бродот е во соп-
ственост на -еранец. Во другите случаи овие пода-
тоци за бродарот можат да се запишат заради евин-
дентирање на постоењето на бродар кој не е носител 
на право за користење односно не е сопствени!!: на 
брод. 

Во сопственичкиот лист на влошката од глав-
ната книга на уписникот за бродови во градба, по-
крај податоците од ставот 1 на овој член, се запи-
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шува заради евиденција за брод во градба и нази-
вот и седиштето односно личното име и живеали-
штето на нарачувачот. 

Член 21 
Во товарниот лист на влошката од главната 

книга на уписникот за бродови се запишуваат 
стварните права со кои е оптоварен бродот или дел 
од бродот, како и правата отечени на овие права, 
закупот на бродот, бродарскиот договор на време 
за целиот брод, предимстевеното право за купува-
ње, правото За откуп, како и другите ограничувања 
на располагањето со бродот на кои е подложен се-
кој носител на корисничко право или сопственик на 
оптоварен брод, забраните за оптоварување и оту-
ѓување, како и сите забележби за кон не е изречно 
одредено да се запишуваат во некој друг лист на 
влошката. 

Во товарниот лист на влошката од главната 
книга на уписникот за бродови во градба се вне-
суваат за брод во градба податоците од ставот 1 на 
овој член, освен податоците што се однесуваат на 
закуп на брод и бродарски договор на време за це-
лиот брод. 

Член 22 
Збирка на исправи се ^оди посебно за секоја 

влошка од главната книга на уписникот за бродови 
и на уписникот за бродови во градба. 

Збирката на исправи содржи исправи врз осно-
ва на кои е извршено запишување на брод во упис-
никот за бродови или во уписникот за бродови во 
градба — во заверен препис, поднески на стран-
ките, решенија на надлежниот срган што се одне-
суваат на запишувањето, доставници и сите други 
исправи што се однесуваат на запишување на брод. 

V Член 23 
За уписниците за бродови и уписниците за бро-

дови во градба се водат и помошни книги, и тоа: 
1) дневник на уписникот за бродови, во кој се 

запишуваат сите пријави, молби, решенија, жалби 
и списи што се однесуваат на запишувањето на 
бродови и правата на нив или во врска со нив, 
а кои се предмет на запишувањето; 

2) именик на бродови, кој содржи попис на бро-
довите по азбучен односно абецеден ред, со назна-
чување на уписникот и бројот на влошката од глав-
ната книга; 

3) именик на лицата за кои во главната книга 
е запишано некое право или евидентиран факт со 
назначување на називот на уписникот и бројот на 
влошката во која тие права се запишани или тие 
факти се евидентирани. 

III. Име и лука на запишувањето на 
поморски брод 

Член 24 
Поморски брод, освен технички пловен објект, 

мора да има име. 
Технички пловен објект мора да има ознака, 

а покрај ознаката, може да има и име. 
Два брода не можат да имаат исто име, и два 

технички пловни објекти — иста ознака. 
Член 25 

Поморски брод мора да го носи името на луката 
на запишувањето. 

Луката на запишувањето на бродот е лука во 
која е лучката капетанија кај која е запишан 
бродот. 

Член 26 
Поморски брод кој има радио-телеграфски или 

радио-телефонски уред, мора да има знак за рас-
познавање според меѓународниот сигнален кодекс. 

IV. Уписен лист и привремен пловидбен лист 
Член 27 

На поморски брод запишан во уписник за тр-
говски бродови, во уписник за бродови за управни 
цели или во уписник за рибарски бродови му се из-
дава уписен лист. 

Уписниот лист ги содржи сите податоци од 
влошката на главната книга на уписникот за бро-
дови во кој е запишан бродот, со назначување дека 
бродот има право на веење на знамето на тргов-
ската морнарица и бродарството за внатрешна пло-
видба на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Член 28 
Привремениот пловидбен лист кој му се издава 

на поморски брод во случаите предвидени со За-
конот за исправите и книгите на поморските бро-
дови и пловилата за внатрешна пловидба ги содр-
жи следните податоци: вид, име или ознака на бро-
дот ;^бруто и нето регистарска тонажа; место и го-
д и н а в а градењето; поранешно име и државна при-
падност; назив и седиште на носителот на правото 
за користење, односно лично име и живеалиште или 
назив и седиште на сопственикот; назначување на 
правото на брод на веење на знамето на трговската 
морнарица и бродарстЕото за внатрешна пловидба 
на Социјалистичка федеративна Република Југо-
славија. 

Привремениот пловидбен лист важи до доаѓа-
њето на бродот во првата југословенска луга, а 
најдолго една година од денот на неговото и з д а в а а , 

V. Бришење на поморски бродови од уписникот за 
бродови и на поморски чамци од евиденцијата 

на чамците 
Член 29 

Поморски брод се брише од уписникот за бро-
дови, а поморски чамец — од евиденцијата на чам-
ците1 

1) ако пропаднал или се смета дека пропаднал; 
2) ако повеќе не ги исполнува условите од чл. 

3 до 5 на овој закон; 
3) ако трајно се повлече од поморската пло-

видба; 
4) ако се запише во друг југословенски уписник 

за бродови или евиденција на чамците. 
Одредбите од ставот 1 на овој член согласно 

се применуваат и на бришењето на брод во градба 
од уписникот за бродови во градба. 

Се смета дека поморски брод односно поморски 
чамец пропаднал ако од приемот на последната вест 
за бродот поминале три месеци, односно за чамец 
— еден месец. Во тој случај се смета дека бродот 
односно чамецот пропаднал -следниот ден по доби-
ената последна вест за него. 

Член за 
Барањето за бришење на поморски брод од упи-

сникот за бродови, на поморски брод во градба од 
уписникот за бродови во градба односно на поморски 
чамец од евиденцијата на чамците мора да се под-
несе во рок од 8 дена од денот на настапувањето 
на причината од членот 29 став 1 на овој закон, 
поради која бродот, бродот во градба односно ча-
мецот мора да се брише од уписникот за бродови 
односно од евиденцијата на чамците. / 

VI. Казнени одредби 
Член 31 

Со парична казна до 300 ООО динари ќе се казни 
за поморски прекршок: 

1) работна организација или друго правно лице 
што е носител на право за користење на поморски 
брод, ако за брод чие запишување е задолжително 
не поднесе во пропишаниот рок барање за прво 
запишување на бродот во уписникот за бродови или 
барање за бришење на бродот од уписникот за 
бродови (чл. 14 и 30); 

2) работна организација или друго правно лице 
што е носител на право за користење на брод во 
градба или бродоградилиште што гради брод, ако 
во определен рок не поднесе барање за запишување 
на бродот во градба во уписникот за бродови во 
градба или барање за бришење на таквиот брод од 
уписникот за бродови во градба (чл. 14 и 30). 

За дејствието од ставот 1 на ОВОЈ член ќе се 
казни за поморски прекршок и одговорното лице во 
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работната организација или во другото правно лице 
со парична казна до 20.000 динари. 

Член 32 
Со парична казна до 200 000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок работна организација или 
друго правно лице што е носител на право за ко-
ристење на поморски брод, ако во пропишаниот рок 
не побара запишување на промени што се внесуваат 
во описниот лист од влошката на главната книга на 
уписникот за бродови или запишување на промени 
поради кои бродот се брише од уписникот за бро-
дови (член 14). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за поморски прекршок и одговорното лице 
во работната организација или во другото правно 
лице со парична казна до 20 ООО динари. 

Член 33 
Со парична казна до 100 ООО динари ќе се казни 

за поморски прекршок: 
1) работна организација или друго правно лице 

што е носител на право за користење на поморски 
брод ако бродот носи име и лука на запишувањето 
односно техничкиот пловен објект — ознака и лука 
на запишувањето што според прописите донесени 
врз основа на овој закон не е овластен да ја носи, 
или ако според тие прописи името и луката на за-
пишувањето на бродот односно ознаката и луката 
на запишувањето на техничкиот пловен објект не 
се воопшто напишани или не се напишани на опре-
делен начин и на определено место на бродот од-
носно на техничкиот пловен објект; 

2) работна организација или друго правно лице 
што е носител на право за користење на поморски 
чамец ако во рокот определен во прописот за запи-
шување на поморски чамци, донесен врз основа на 
овој закон, не поднесе барање за кое и да е запи-
шување во евиденцијата на чамците. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за поморски прекршок и одговорното лице во 
работната организација или во другото правно лице 
со парична казна до 10.000 динари. 

Член 34 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок сопственик на поморски брод 
чие запишување е задолжително или сопственик 
на брод во градба или граѓанин кој гради брод, 
ако во определениот рок не поднесе барање за за-
пишување на бродот во уписникот за бродови или 
барање за бришење на бродот од уписникот за бро-
дови, односно на бродот во градба од уписникот за 
бродови во градба (чл. 14 и 30). 

Член 35 
Ќе се казни за поморски прекршок со парична 

казна до 10.000 динари: 
1) сопственик на поморски брод ако бродот носи 

име и лука на запишувањето односно техничкиот 
пловен објект — ознака и лука на запишувањето 
која, според прописите донесени врз основа на овој 
закон, не е овластен да ја носи, или ако според тие 
прописи името и луката на запишувањето на бро-
дот односно ознаката и луката на запишувањето на 
техничкиот пловен објект воопшто не се напишани 
или не се напишани на определен начин и на опре-
делено место на бродот односно на техничкиот пло-
вен објект; 

2) сопственик на поморски чамец ако во рокот 
определен со прописот за запишување на помор-
ските чамци донесен врз основа на овој закон, не 
поднесе барање за кое и да е запишување во еви-
денцијата на чамците. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 36 

Поморските бродови запишани во досегашните 
уписници за бродови за долга, голема крајбрежна 
и мала крајбрежна пловидба и техничките пловни 
објекти запишани во досегашниот уписник за тех-
нички пловни објекти, како и сите бродови за не-

стопански цели, освен бродовите за управни цели, 
запишани во досегашниот уписник за бродови за 
нестопански цели, мораат да се запишат во упис-
никот за трговски бродови. 

Поморските бродови за управните цели запиша-
ни во досегашниот уписник за бродови за несто-
пански цели, мораат да се запишат во уписникот 
за бродови за управни цели. 

Пренесувањето на уписите на поморските бро-
дови од досегашните уписници за бродови во упис-
ниците за бродови според ст. 1 и 2 од овој член ќе 
се изврши по службена должност, и тоа со подато-
ците што ги содржат досегашните уписници 

Пренесувањето на уписите на поморските бро-
дови од досегашните уписници за бродови во нови 
уписници за бродови ќе се изврши во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 37 
Ако новите уписници за бродови не ги води 

онаа лучка капетанија што ги водела досегашните 
уписници за бродови, пренесувањето на поморски 
брод во новите уписници за бродови ќе го изврши 
по службена должност лучката капетаниЈа што ги 
води новите уписници за бродови. Заради извршу-
вање на тоа пренесување лучката капетаниЈа што 
ги водела досагашните уписници за бродови ќе ^ 
достави на лучката капетанија надлежна за запи-
шување, во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, заверен препис на извод од 
досегашниот уписник за бродови заедно со сите 
списи и исправи што се однесуваат на тие бродови. 

Лучката капетаниЈа која според ставот 1 од овој 
член извршила запишување на брод во новите упи-
сници за бродови ќе ја извести за извршеното за-
пишување лучката капетанија кај која бил запи-
шан бродот, заради бришење од досегашниот упис-
ник за бродови. 

Член 38 
При пренесување на упис на поморски брод од 

досегашните уписници за бродови во новите упис-
ници за бродови што ги води друга лучка капета-
нија, на врвот од секој сопственички и товарен 
лист на влошката од главната книга на уписниците 
за бродови ќе се стави белешка со назначување на 
уписникот за бродови од кој се пренесени уписите. 

При пренесување на уписите од досегашните 
уписници за бродови во новите уписници за бро-
дови датумите на досегашните уписи остануваат 
непроменети. 

Член 39 
По извршено пренесување на упис на поморски 

брод во нов уписник за бродови, ќе му се издате 
на бродот, без наплатување такса, нов уписен лист. 

Носителите на право за користење односно соп-
ствениците на бродови се должни при приемот на 
новите уписни листови да и ги вратат на надлеж-
ната лучка капетанија старите уписни листови за-
ради поништување. 

Член 40 
При пренесување на упис на поморски чамец 

од досегашниот очевидник на поморските чамци во 
евиденциите на поморските чамци предвидени со 
овој закон, ќе се издаде за чамецот, без наплату-
вање такса, извод од евиденцијата на чамците, со 
кој се заменува досегашниот лист на очевидноста. 

Член 41 
Сите досегашни уписници за бродови лучката 

капетанија што ги водела мора да ги чува најмалку 
10 години. 

Член 42 
Се овластува сојузниот секретар за сообраќај 

и врски да донесе поблиски прописи за запишува-
њето на поморски чамци во евиденциите на чамци-
те, за определувањето на имињата и ознаките на 
поморските бродови и чамци и на з-наците за рас-
познавање на поморските бродови и за категориите 
на пловидба на поморските бродови, како и да про-
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шине обрасци на уписници за бродови, на евиден-
ции на чамците и на други исправи и помошни 
книги што се водат покрај уписниците за бродови 
и евиденциите на чамците. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски може 
со прописите за определувањето на ознаките и 
имињата на поморските чамци да определи поморски 
прекршоци за повредите на одредбите од тие про-
писи за начинот и местото за испишување на оз-
наката и името на поморски чамец, како и да про-
пише парични казни за тие прекршоци во граници-
те определени со закон. 

Член 43 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за уписот на помор-
ските бродови и кајаци на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/51). 

Член 44 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден 

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

106. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 

ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ 
Се прогласува Основниот закон за угостител-

ската дејност, што го усвои Сојузната скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 
16 февруари 1965 година. 

П. Р. бр. 148 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Угостителска дејност вршат угостителски сто-
пански организации. 

Угостителска дејност можат да вршат и други 
стопански организации ако ги исполнуваат условите 
пропишани со закон и со прописите донесени врз 
основа на закон. 

Член 2 
Работни и други организации, здруженија на 

граѓани и државни органи можат да организираат, 
под условите определени со закон, давање угости-
телски услуги на членовите на нивните работни 
заедници односно за членовите на организациите и 
здруженијата. 

Член 3 
Граѓани можат со лична работа и со свои сред-

ства да вршат угостителска дејност под условите 
определени со закон 

Член 4 
За вршење угостителска дејност мораат да, би-

дат обезбедени минимални технички услови во по-
глед на изградбата, уредувањето и опремата на де-
ловните простории. Овие услови се утврдуваат со 
републички пропис. 

За вршење угостителска де-јност мораат да би-
дат обезбедени пропишаните минимални здрав-
ствено-технички услови. 

Лицата што вршат работи на давање угостител-
ски услуги мораат да ја имаат потребната^стручна 
спрема и да ги исполнуваат пропишаните здрав-
ствени услови. 

Стручната спрема што мораат да ја имаат ли-
цата што вршат работи на давање угостителски 
услуги се определува со општиот акт на работната 
организација што врши угостителска дејност, ако 
стручната спрема за вршење работи на определени 
работни места не е пропишана со закон или со 
прописи донесени врз основа на закон. 

Член 5 
Одредбите од овој закон не се однесуваат на 

давањето услуги на исхрана и сместување во соци-
јални, здравствени, училишни и други слични 
установи. 

Член 6 
Општите прописи за претпријатијата се однесу-

ваат и на работните организации и единици што 
вршат угостителска дејност, ако со овој закон не 
е определено поинаку. 

II. Вршење угостителска дејност од страна на 
стопански организации 

Член 7 
Угостителска дејност вршат угостилелски прет-

пријатија и дуќани (во понатамошниот текст: уго-
стителски стопански организации) и други стопан-
ски организации што ја вршат таа дејност како 
една од своите основни дејности (угостител ско-тури-
стички претпријатија, земјоделско-прехранбени 
комбинати и др,). 

Угостителска дејност можат, во согласност со 
закон, да вршат како споредна дејност стопанските 
организации ка ј кои вршењето на таа дејност е во 
непосредна врска со нивната основа дејност. 

Член 8 
Стопанска организација што врши угостителска 

дејност може, покрај приготвувањето и д абењето 
услуги на исхрана, приготвувањето и послужува-
њето со пијачки и давањето услуги на сместува-
ње, да врши и други дејности што се во врска со 
угостителската дејност, ако се обезбедени условите 
пропишани за вршење на тие дејности. 

Стопанската организација може, во смисла на 
одредбата од ставот 1 на овој член, особено да се 
занимава со производство на прехранбени произ-
води и пијачки, да врши транспортни услуги и 
услуги на занаетчиска дејност, да продава стоки 
кои вообичаено се продаваат во угостителски сто-
пански организации, да организира или самата да 
врши дејности што служат за разонода и рекреа-
ција, како и да врши други работи вообичаени во 
угостителството и туризмот. 

Член 9 
Стопанска организација што врши угостителска 

дејност може, во рамките на дејностите од членот 8 
на овој закон, да им врши услуги и на други ра-
ботни и други организации и граѓани, а своите про-
изводи може да ги продава под условите што 
важат за производителските стопански организации. 

Член 10 
Стопанска организација што врши угостителска 

дејност може да врши дејности од членот 8 на овој 
закон и во рамките на единицата во која врши уго-
стителска дејност, ако се обезбедени условите про-
пишани за вршење на тие дејности. 

Член 11 
Стопанските организации ја вршат угостител-

ската дејност во угостителски деловни единици. 
Угостителска дејност може да се врши и во 

рамките на единица во која се врши друга стопан-
ска дејност, ако за вршење на угостителската деј-
ност се обезбедени пропишаните здравствено-тех-
нички услови. 
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Член 12 
Предметот на работењето на угостителската 

деловна единица се определува со актот за осно-
вање на таа единица, согласно со обичаите во 
угостителството, според видовите на угостителски 
услуги што таа ги дава и начинот на давање на тие 
услуги (хотел, ресторан, експрес-ресторан, кафеана, 
мотел, бифе и др.). 

Член 13 
Сојузниот секретар за трговија донесува про-

писи за категоризацијата на сместовните и други 
угостителски објекти. 

Стопанската организација ги распоредува во 
категории угостителските објекти што се во неј-
зиниот состав, според условите што ги исполнуваат 
тие во смисла на прописите од ставот 1 на овој 
член. 

Член 14 
Угостителска деловна единица може да има 

во свој состав издвоени деловни места (депанданси, 
бавчи, бифиња, кантини и сл.). 

Член 15' 
Угостителска деловна единица може да врши 

угостителска дејност и надвор од своите постојани 
деловни простории (на пригодни собири, приредби 
и сл.), во согласност со закон и со прописи доне-
сени врз основа на закон. 

Член 16 
Стопанските организации вршат угостителска 

дејност во согласност со деловните обичаи во уго-
стителството. -

Член 17 
Стопанска организација што врши угостителска 

дејност е должна, согласно со обичаите во угости-
телството, да дава угостителски услуги што спаѓаат 
во предметот на, незјиното, работење. 

Член 18 
Стопанската организација е должна да ги ис-

такне цените на своите угостителски услуги така 
што тие да им се достапни на потрошувачите и таа 
да се придржува кон тие цени. 

Член 19 
Со општиот акт на стопанската организација 

може да ее предвиди односите помеѓу стопанската 
организација и помала угостителска деловна еди-
ница или издвоено деловно место да се организираат 
врз основа на внатрешна паушална пресметка. 

Стопанската организација од ставот 1 на овој 
член ги извршува обврските спрема општествената 
заедница според редовната пресметка, ако со закон 
не е определено поинаку. 

Член 20 
Стопанската организација може, врз основа на 

склучен договор, да му довери на лице што не е 
во работен однос со таа организација да ја врши 
привремено, со обврска за плаќање договорен износ, 
угостителската или друга дејност на одделна ра-
ботна единица или издвоено деловно место. 

Договорот од ставот 1 на овој член може да се 
склучи ако со тоа се обезбедува поуспешно работење 
или порационално користење на предметите од ос-
новните средства и на погонскиот и деловниот ин-
вентар, или ако со тоа поцелосно се задоволуваат 
потребите на потрошувачите. 

Лицето на кое му е доведено вршење на деј-
носта во смисла на ставот 1 од овој член, по подми-
рување на договорениот износ самостојно распол^ха 
со приходот остварен со вршењето на доверената 
дејност и ги плаќа обврските и придонесите про-
пишани за самостојно вршење на стопанската 
дејност. 

Член 21 
Стопанската организација може договорот за 

доверување дејности од иста работна единица или 
издвоено деловно место да го склучи со едно 
или со повеќе лица. 

Со договорот се утврдуваат особено: дејностите 
што се доверуваат, како и условите и начинот на 
нивното вршење; предметите од основните средства 
и од погонскиот или деловниот инветар, што служат 
за вршење на доверената дејност, и обврските во по-
глед чувањето и враќањето на тие предмети; изно-
сот што го плаќа лицето на кое му е доверено 
вршењето на дејноста; времето на траењето на 
договорот. 

Полноважност на договорот може да се обу-
слови со давање соодветно обезбедување од страна 
на лицето на кое му е доверено вршењето на деј-
носта. 

Член 22 
Стопанските организации можат да основаат 

угостителски деловни единици во странство според 
посебни прописи, што ги донесува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 23 
Одредбите од чл. 12 до 15 на овој закон се од-

несуваат и на угостителските дуќани. 

III. Давање угостителски услуги на членовите на 
работните заедници и на членовите на организа-

циите и здруженијата 

Член 24 
Работните и други организации, државните ор-

гани и здруженијата на граѓани (во понатамошниот 
текст: основачите) можат да имаат ресторани, одмо-
ралишта, домови, бифиња и сл., заради давање уго-
стителски услуги на членовите на своите работни 
заедници односно на членовите на организациите 
и здруженијата. 

Рестораните, одморалиштата, домовите и бифи-
њата и сл. основани во смисла на ставот 1 од овој 
член можат под условите предвидени со закон да 
им даваат угостителски услуги и на лица што не се 
членови, на работната заедница односно членови на 
организацијата или здружението — основач. 

Член 25 
Два или повеќе основачи можат спогодбено да 

организираат заедничко давање угостителски услуги 
за членовите на своите работни заедници односно за 
членовите на организациите и здруженијата, како 
и заедничко вршење одделни работи или служби 
во врска со давањето на тие услуги. 

Односите помеѓу основачите од ставот 1 на овој 
член се утврдуваат со договор. 

Член 26 
Работните организации ги основаат рестораните, 

одморалиштата, домовите, бифињата и сл. во смисла 
на членот 24 од овој закон како единици во свој 
состав. 

Положбата и односите на единиците од ставот 1 
на овој член се определуваат со општиот акт на 
работната организација. Со тој акт се определуваат 
и условите под кои единицата ќе им дава угости-
телски услуги на лица што не се членови на работ-
ната заеднина основач, како и условите за давање 
на тие услуги. 

Заради давање угостителски услуги на члено-
вите на свотата работна заедница, работните орга-
низации можат да основат и угостителска стопан-
ска организација, како и посебна угостителска еди-
ница од членот 27 на овој закон 

Односите помеѓу основачот и угостителската 
стопанската организација односно посебната угости-
тглска единица од ставот 3 на овој член се утвр-
дуваат со договор. 
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Член 27 
Заради давање угостителски услуги на члено-

вите на својата работна заедница односно на чле-
новите на организацијата или здружението, држав-
ните органи, општествено-политичките организации 
и здруженијата на граѓани можат да основаат по-
себни угостителски единици. 

На основањето на посебни угостителски единици 
од ставот 1 на овој член се применуваат прописите 
што важат за основањето на угостителски деловни 
единици. 

Односите помеѓу посебната угостителска еди-
ница и основачот се утврдуваат со договор. 

Член 28 
Посебната угостителска единица од членот 27 

на овој закон ја управуваат членовите на работната 
заедница на таа единица непосредно или преку со-
ветот на единицата, во согласност со законот. 

Член 29 
Посебната угостителска единица: 
1) донесува свои општи акти, во согласност со 

основачот; 
2) располага со основните средства добиени од 

основачот, во границите утврдени од страна на 
основачот; 

3) не може без согласност од основачот да го 
промени предметот на работењето ниту да се из-
двои во самостојна стопанска организација. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се приме-
нуваат ако со договорот помеѓу основачот и посеб-
ната угостителска единица не е определено поинаку. 

Ако со општиот акт на посебната угостителска 
единица не е определено поинаку, раководителот 
на таа единица го именува и го разрешува од дол-
жност основачот. 

Член 30 ^ 
Посебната угостителска единица самостојно 

склучува договори за купување и продажба на стоки 
и за други работи на стоковниот промет. 

Посебната угостителска единица може да склу-
чува договори за кредит. За склучување договор за 
кредит потребна е согласност на основачот, ако со 
договорот помеѓу основачот и посебната угостител-
ска единица не е определено поинаку. 

За обврските според договорите од ст. 1 и 2 на 
овој член посебната угостителска единица одго-
вара со имотот што го управува, а ако тие обврски 
не можат да се наплатат од имотот што го упра-
вува единицата, за обврските одговара основачот. 

Посебна угостителска единица може да биде 
странка во спор. 

Член 31 
Со договор помеѓу основачот и посебната уго-

стителска единица се утврдуваат, покрај другото, и 
начинот на формирањето на цените по кои еди-
ницата ќе ги врши угостителските услуги и усло-
вите под кои таа може да им ги дава тие услуги на 
лица што не се членови на работната заедница 
односно членови на организацијата или здруже-
нието — основач. 

Со договорот од ставот 1 на овој член може да 
се предвиди посебната угостителска единица, по 
подмирувањето на потребите на основачот, самата 
да одлучува за давањето на угостителски услуги на 
други лица. 

Член 32 
Два или повеќе основачи можат да основат 

заедничко одморалиште како посебна угостителска 
единица од членот 27 на овој закон. 

Во состав на посебната угостителска единица 
од ставот 1 на овој член можат да бидат повеќе 
одморалишта. 

Односите помеѓу основачите и единицата од 
ставот 1 на овој член се утврдуваат со договор. 

Член 33 
Одредбите од овој закон за угостителските де-

ловни единици се однесуваат и на единиците осно-
вани за вршење угостителски услуги според од-
редбите од оваа глава, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

На домовите и куќите на планинарски друштва, 
летувалишта наменети за одмор на деца и мла-
дина, како и на подвижните објекти (шатори, камп-
куќички и сл.) или на закупените простории во 
домаќинства, што служат за повремено организи-
рање на одмор, ќе се применуваат само одредбите 
од законот и од другите прописи што се однесуваат 
на обезбедувањето на здравствено-технички услови. 

Член 34 
Не се смета како вршење угостителска дејност 

во смисла на овој закон услужувањето само со топ-
ли и ладни напивки и со едноставни јадења, што за 
потребите на своите членови го организираат во 
своите простории работни и други организации, др-
жавни органи и здруженија на граѓани. 

Член 35 
Државниот секретаријат за народна одбрана и 

воените единици што ќе ги определи тој можат да 
основаат воени мензи, одморалишта, бифиња и сл. 
и како единици во свој состав (член 26 став 1). 

Положбата и односите на единиците од ставот 1 
на овој член се определуваат со прописот што го 
донесува државниот секретар за народна одбрана. 

Контролата над работењето на единиците осно-
вани според одредбите од оваа глава за давање уго-
стителски услуги на припадниците на Југословен-
ската народна армија, во поглед на примената на 
прописите што го регулираат финансиското и мате-
ријалното работење, давањето на угостителски услу-
ги и здравствено-техничките услови, ја вршат орга-
ните на Државниот секретаријат за народна од-
брана. 

IV. Угостителски дуќани на самостојни угостители 

Член 36 
За вршење угостителска дејност со лична ра-

бота и со свои средства, граѓаните можат да осно-
ваат угостителски дуќани во согласност со законот. 

Член 37 
За вршење на угостителската дејност самостој-

ниот угостител може да употребува дополнителна 
работа од други лица. 

Дополнителна работа во угостителски дуќан на 
самостоен угостител можат да вршат најмногу 
тројца работници. 

Со закон на републиката се определува, во 
согласност со одредбата од ставот 2 на овој член, 
колку работници можат да вршат дополнителна ра-
бота во угостителски дуќан на самостоен уго-
стител. 

Како дополнителна работа на други лица не се 
смета работата на членовите на потесното семејство 
на самостојниот угостител. 

Член 38 
Угостителски дуќан на самостоен угостител 

може, врз основа на договор за деловна соработка 
да врши угостителски услуги и други работи за 
потребите на стопански организации што вршат уго-
стителска дејност. 

Член 39 
Со закон на републиката се определуваат: ви-

довите на угостителски услуги што можат да ги 
даваат угостителските дуќани на самостојни уго-
стители, стручната спрема и другите услови што 
мора да ги исполнува самостојниот угостител, 
здравствено-техничките услови и техничките ус-
лови во поглед на изградбата, уредувањето и опре-
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мата на деловните простории што мораат да ги 
исполнуваат угостителските дуќани на самостојни 
угостители, постапката за основање, како и побли-
ските услови за деловната соработка од членот 38 
на овој закон. 

V. Давање услуги за сместување и исхрана од 
страна на домаќинства 

Член 40 
Домаќинства можат да користат свои стан-

бени простории за давање услуги на сместување и 
за давање услуги на исхрана на патници и туристи, 
како и за давање услуги на исхрана на други лица 
— абоненти. 

Домаќинствата можат да вршат угостителски и 
други услуги и за потребите на стопански органи-
зации што вршат угостителска дејност. 

Член 41 
Со закон -и со прописи донесени врз основа на 

закон се определуваат условите за давање услуги 
во смисла на членот 40 од овој закон. 

Со пропис од ставот 1 на овој член може да се 
предвиди кога давањето на услуги на сместување и 
давањето на услуги на исхрана од страна на до-
маќинства ќе се сметаат како вршење ^угостителска 
дејност на самостоен угостител. 

VI. Управни мерки 

Член 42 
Ако просториите во кои се врши угостителска 

дејност не ги исполнуваат пропишаните технички 
услови во поглед на изградбата, уредувањето или 
опремата или пропишаните здраветвено-технички" 
услови, надлежниот орган на инспекцијата ќе до-
несе решение со кое ќе нареди отстранување на 
утврдените недостатоци, определувајќи го рокот во 
кој мораат да се отстранат тие недостатоци. 

Ако во определениот рок не бидат отстранети 
недостатоците поради кои не е можно правилно 
вршење на угостителската дејност, надлежниот 
орган на инспекцијата ќе донесе решение за забра-
на на користењето на просториите, уредите или 
опремата наменети за вршење угостителска дејност. 

Член 43 
Ако угостителски објект не ги исполнува усло-

вите на категоријата во која е распореден, надлеж-
ниот орган на пазарната инспекција ќе донесе ре-
шение со кое ќе му забрани да робати како угости-
телски објект од таа категорија. 

Член 44 
Применувањето на мерките од чл. 42 и 43 на 

овој закон не го исклучува применувањето на други 
управни мерки предвидени со прописи. 

VII. Казнени одредби 

Член 45 
Со парична казна од 50.000 до 2,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап работна организа-
ција: 

1) ако врши угостителска дејност без пропи-
шано одобрение или угостителска дејност штсиспо-
ред својот предмет на работењето односно според 
прописите нема право да ја врши (чл. 7, 8, 9, 
12 и 33); 

2) ако нејзин угостителски објект работи како 
објект од категорија за која не ги исполнува усло-
вите (член 13); 

3) ако довери вршење на угостителска или дру-
га дејност противно на одредбите од чл. 20 и 21 на 
овој закон. 

За стопанскиот престап од ставот 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во работната орга-
низација со парична казна од 10.000 до 100.000 ди-
нари. 

Член 46 
Со парична казна од 10.000 до 100 000 динари 

ќе се казни за прекршок работна организација: 
1) ако деловните простории во кои врши угости-

телска дејност не им одговараат на пропишаните 
технички услови во поглед на изградбата, уреду-
вањето или опремата или на пропишаните здрав-
ствеио-технички услови (член 4 став 1); 

2) ако за вршење угостителски услуги користи 
лице што не ги исполнува пропишаните здравствени 
услови (член 4 став 2); 

3) ако на барање од потрошувач, противно на 
обичаите во угостителството, ускрати давање уго-
стителска услуга со која располага (член 17). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната организација 
со парична казна од 5.000 до 20.000 динари. " ; 

Член 47 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација: 
1) ако под ознаката на еден квалитет или една 

количина даде угостителска услуга од друг квали-
тет или во друга количина односно ако на барање? 
од потрошувач одбие да издаде сметка за извр-
шената угостителска услуга (член 16); 

2) ако не ги истакне цените на угостителските 
услуги или ако од потрошувач наплати угостител-
ска услуга по цена повисока од онаа што е истак-
ната (член 18), 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во работната органи-
зација со парична казна до 3.000 динари. 

За прекршокот наведен во ставот 1 од овој член 
пазарниот инспектор може на самото место да на-
платува од работната организација парична казна 
во износ од 3.000 динари, а од одговорното лице во 
таа организација парична казна во износ од 2.000 
динари. 

Член 48 
Ако некое од дејствијата од чл. 45 или 46 на 

овој закон стори лице запоелено во посебна угости-
телска единица основана според членот 27 на овој 
закон, ќе се казни за прекршок со паричната казна 
предвидена во членот 45 став 2 односно во членот 
46 став 2 на овој закон. 

Ако лице запослено во посебна угостителска 
единица стори некое од дејствијата од членот 47 
на овој закон, ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 3.000 динари. 

За прекршокот од ставот 2 на овој член пазар-
ниот инспектор може да наплатува на самото место 
парична казна во износ од 2.000 динари. 

Член 49 
Со.парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок лице од членот 20 на овој 
закон ако стори некое од дејствијата од чл. 46 или 
47 на овој закон. 

VIII. Преодни и завршни одредби 

Член 50 
До донесувањето на соодветни сојузни прописи 

организациите и единиците основани според одред-
бите од чл. 24 до 35 на овој закон нема -да плаќаат 
интерес на деловниот фонд. 

Член 51 
Републичките прописи донесени врз основа на 

Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани, 
доколку не се во спротивност со овој закон, оста-
нуваат во сила до донесувањето на соодветни нови 
прописи. 

Член 52 
Угостителските стопански организации, угости-

телските единици и организациите основани според 
одредбите од главата X на Уредбата за угостител-
ските претпријатија и дуќани, како и одморалишта" 
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та, се должни да ја сообразат со законот својата 
организација и работење во рок од три месеци од 
денот на влегувањето во сила на законот на репуб-
ликата, а најдоцна во рок од шест месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Угостителските деловни единици можат да ра-
ботат како единици од онаа категорија во која биле 
распоредени до денот на влегувањето во сила на 
овој закон - уште 30 дена од денот на донесува-
њето на прописите од членот 13 на овој закон. 

Член 53 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Уредбата за угостителските претпријатија и 

дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54, 47/54, 
51/58, 12/61, 6/62 и 11/62); 

2) Наредбата за видовите угостителски дејности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/54); 

3) Правилникот за разврстување на хотелите и 
пансионите во категории („Службен лист на ФНРЈ ', 
бр. 41/55, 25/56 и 15/62); 

4) Наредбата за определување на угостителски-
те стопански организации што ќе наплатуваат по-
себен износ на сервисот за угостителските услуги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/61); 

5) Законот за основувањето и работењето на 
одморалиштата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/58 
и 24/59), освен чл. 15 и 18 кои остануваат во сила до 
донесувањето на соодветни прописи; 

6) одредбите на другите прописи што се во спро-
тивност со овој закон. 

Член 54 
^Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

107. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Се прогласува Законот за дополнение на зако-
нот за придонесот за станбена изградба што го у-
свои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 16 февруари 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 16 февруари П)65 го-
дина. , ^ 

П. Р. бр. 144 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. ^ 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Во Законот за придонесот за станбена изградба 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/61, 52/61 и 53/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63) во членот 7 
став 2 зборовите: „1962, 1963 и 1964" се заменуваат 
со зборовите: „1962, 1963, 1964 и 1965". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1965 година. 

108. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКЛОНОТ ЗА ПРИМЕ-
НУВАЊЕ И ВО 1965 ГОДИНА НА ОДЛУКАТА ЗА 
СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА 
СООБРАЌАЈНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРА-

ЌАЈ ВО 1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за применување и во 
1965 година на Одлуката за средствата за давање 
надоместок на сообраќајните стопански организа-
ции за повластиците во патничкиот сообраќај во 
1964 година, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 
февруари 1965 година. 

П. Р. бр. 154 
17 февруари 1965 година 

Белград -

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ И ВО 1965 ГОДИНА НА ОД-
ЛУКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДО-
МЕСТОК НА СООБРАЌАЈНИТЕ СТОПАНСКИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧ-

КИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Одлуката за средствата за давање надоместок 

на сообраќајните стопански организации за повла-
стиците во патничкиот сообраќај во 1964 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63), ќе се приме-
нува и во 1965 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'% 

109. 
г 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО, НА УРЕДБАТА ЗА ВРА-
ЌАЊЕ, НАПЛАТА И СТОРНИРАЊЕ ВОЗАРИНА-
ТА И ДРУГИТЕ ПРИСТОЈБИ НА ДРЖАВНИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ И ДРЖАВНИТЕ РЕЧНИ БРОДОВИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Уредбата за враќање, наплата и сторнира-
ње возарината и другите пристојби на државните 
железници и државните речни бродови, што го ус-
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вон Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 16 февруари 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 година. 

П. Р. бр, 145 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 
ЗА ВРАЌАЊЕ, НАПЛАТА И СТОРНИРАЊЕ ВО-
ЗАРИНАТА И ДРУГИТЕ ПРИСТОЈБИ НА ДРЖА-
ВНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И ДРЖАВНИТЕ РЕЧНИ 

БРОДОВИ 

Член 1 
Уредбата за враќање, наплата и сторнирање 

возарината и другите пристојби на државните же-
лезници и државните речни бродови („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/47 и 46/48), во делот во КОЈ е во 
сила а кој се однесува на речното бродарство, пре-
станува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

110. 

Врз основа н^ членот 228 точка 6 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во врска со членот 15 од Законот за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПОДИГАЊЕ РАНГОТ НА ДИПЛОМАТСКОТО 
ПРЕТСТАВНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ 

1. Дипломатското претставништво на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Источна Република Уругвај се подига на ранг на 
амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 20 
14 јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

111. 

Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од Зако-
нот за стопанско-планските ,мерки во 1965 година 
(„Сдужоен лист на СФРЈ", бр. 5/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИ-

ТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ 

1. Во Одлуката за гарантираните цени на до-
битокот („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/64) во то-
чката 1 одделот В. Говеда се менува и гласи: 

Цена 
„В. Говеда: Дин/kg 

- 1) за згоени телиња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези - крижанци, ос-
вен раста џерсеј и црвена данска, до 6 ме-
сеци старост: 

а) од I класа, во тежина од најмалку ' 
200 kg ка ј машки и 180 kg ка ј женски грла, 
рандман најмалку 60% — — — — — — 510 

б) од I класа, во тежина од најмалку 180 
kg кај машки и 150 kg ка ј женски грла, ранд-
маи најмалку 58% — — — — — — — 490 

2) за згоени помлади јунчиња од благо-
родни раси и за нивни меѓусебни мелези — 
крижанци, освен расата џерсеј и црвена дан-
ска, до 18 месеци старост и со млечни заби: 

а) од 1а класа, во тежина од најмалку 450 
kg ка ј машки и 400 kg ка ј женски грла, ранд-
ман најмалку 58% — — — — — — — 460 

б) од I класа, во тежина од најмалку 420 
kg кај машки и 380 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 55% — — — — — — — 440 

3) за згоени постари јунчиња — млади го-
веда од благородни раси и за нивни меѓусебни 
мелези — крижанци, освен расата џерсеј и цр-
вена данска, од 18 до 36 месеци старост, што 
имаат најмногу 4 постојани заби: 

а) од 1а класа, во тежина од најмалку 500 
kg кај машки и 450 kg кај женски грла ранд-
ман најмалку 56% — — — — — — — 460 

б) од I класа, во тежина од најмалку 470 
kg ка ј машки и 420 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 54% — — — — — — — 440 

4) за згоени телиња — мелези од расата 
буша со благородни раси, црвена данска, ис-
тарска, колубарска, посавска, подолсгса и га-
тачка, до 6 месеци старост: 

а) од I класа, во тежина од најмалку 150 
kg кај машки и 130 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 56% — — — — — — — 450 

б) од II класа, во тежина од најмалку 130 
kg кај машки и НО kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 54% — — — — — — — 430 

5) за згоени помлади јунчиња — мелези 
од расата буша со благородни раси, црвена 
данска, истарска, колубарска, посавска, по-
дол ска и гатачка, до 18 месеци старост, со 
млечни заби: 

а) од I класа во тежина од најмалку 350 
kg кај машки и 300 kg ка ј женски грла, ранд-
ман најмалку 54% — — — — — — — 410 

5) од II класа, во тежина од најмалку 300 
kg ка ј машки и 250 kg ка ј женски грла, ранд-
ман најмалку 52% — — — — — — — 390 

б) за згоени постари јунчиња — млади 
говеда — малези од расата буша со благород-
ни раси, црвена данска, нотарска, колубарска, 
посавска, подолска и гатачка, од 18 до 36 ме-
сеци старост, кои немаат повеќе од 4 посто-
јани заби: 
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Цена 
Дин,/kg 

а) од I класа, во тежина од најмалку 400 
kg кај машки и 350 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 54% — — — — — — — 410 

б) од II класа, во тежина од најмалку 350 
kg кај машки и 300 kg кај женски грла, ранд-
ман најмалку 52% — — — — — — 390 

7) за згоени телиња до 6 месеци старост 
од расата буша: 

а) од I класа, во тежина од најмалку 
75 fcg кај машки и 65 kg кај женски грла, 

рандман најмалку 54% - - - - - - — 435 
б) од II класа, во тежина од најмалку 

70 kg кај машки и 60 kg кај женски грла, 
рандман најмалку 52% — — — — — — 415 

8) за згоени млади јунчина до 18 месеци 
старост, со млечни заби, од расата буша: 

а) од I класа, во тежина од најмалку 
200 kg кај машки и 180 kg ка ј женски грла, 
рандман најмалку 52% — — — — — — 365 

б) од II класа, во тежина од најмалку 
200 kg кај машки и 180 kg ка ј женски грла, 
рандман најмалку 48% — — — — — — 345 

9) за згоени постари јунчиња — млади го-
веда, од расата бута од 18 до 36 месеци ста-
рост, кои немаат повеќе' од 4 постојани заби: 

а) од I класа, во тежина од најмалку 
250 kg кај машки и 200 kg ,кај женски грла, 
рандман најмалку 50% — — — — — — 365 

б) од II класа, во тежина од најмалку 
250 kg кај машки и 200 kg кај женски грла, 
рандман најмалку 48% — — — - — — 345" 

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

а ќе се применува од 1 јули 1965 година. 

Р. п. бр. 21 
17 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

112. 

Врз основа на членот 15 став 1 од Законот за 
Сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65), Cojyниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА ДОБИТОК ВО 

1965 ГОДИНА 

1. На работните организации што произведуваат 
или гојат добиток сами или во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производители (во поната-
мошниот текст: организациите) им се исплатува 
премија за: 

А. свињи Динари 
1) за свињи за бекон што ги исполну-

ваат условите пропишани со југословен-
скиот стандар — свињи за бекон ЈУС 
Е.Ц1.011 - - - - - - - - - 45 

2) за прима месеста и месеста свињ^ 
што ги исполнуваат условите пропишани 
со југос л овен скиот стандард — свињи за 
колење ЈУС Е.Ц1.020 - - - - - - 45 

Б. Живина 
за згоени пилиња — број лери, и тоа за 

I и II класа — — — — — — — — 45 
2. Премиите од точката 1 на оваа одлука се 

плаќаат за 1 кг жива мера добиток, чија тежина се 
утврдува по истекот на 12 часови од последното 
хранење. 

В. Премиите од точката 1 на оваа одлука се 
исплатуваат за сите количини свињи и живина од 
соодветни категории и квалитети од точката 1 под 
А и Б на оваа одлука, продадени и испорачени до 
31 декември 1965 година на стопанските организа-
ции што се занимаваат со преработка или промет на 
добиток и производи од добиток, како и за сите 
количини што организациите ќе ги преработат во 
своите погони. 

Не се исплатуваат премии за добиток кој се из-
везува жив, 

4. Организациите што произведуваат добиток 
во кооперација со индивидуални земјоделски про-
изводители се должни да внесат во својот деловен 
фонд најмалку 50% од износот на премиите што ги 
оствариле за добитокот произведен во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители. 

5. Премиите според оваа одлука ќе се исплату-
ваат на товар на средствава предвидени во сојуз-
ниот буџет за регреси и премии во областа на зем-
јоделството. 

6. Сојузниот секретар за земјоделство и шумар-
ство, во согласност со сојузниот секретар за фи-
нансии и со сојузниот секретар за трговија, ќе до-
несе, по потреба, поблиски прописи за начинот, 
постапката и условите за остварување на премиите, 
за тоа кои организации имаат право на премии, 
како и за кој добиток можат да се исплатуваат 
премиите според точ. 1 до 4 на оваа одлука. 

7. Одлуката за продолжување на важењето во 
1965 година на Одлуката за определување премија 
за добитокот во 1964 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4/65) престанува да важи на 1 јули 
1965 година. 

Барање за остварување премија за говеда ис-
порачани од 1 јануари 1965 година до 1 јули 1965 
година може да се поднесе до 30 септември 1965 
година. 

Корисник на премијата што не ќе поднесе ба-
рање до рокот од ставот 2 на оваа точка, губи пра-
во на остварување на премијата. 

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јули 1965 година. 

Р. п. бр. 22 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

113. 

Врз основа на членот 97 став 5 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ" бр. 24/59 и 13/63), 
сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАВА-

ЊЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО 
УВЕЗЕНИ СТОКИ 

1. Од обврската за давање обезбедување за при-
времено увезени стоки (член 97 став t од Царин-
скиот закон) се ослободуваат следните подносители 
на декларација: 

1) корисници на општествен имот што имаат 
жиро-сметка кај Службата на општественото кни-
говодство — ако овластениот претставник на ко-
рисникот на општествен имот даде изјава за бројот 
на жиро-сметката и за седиштето на банката кај 
која има жиро-сметка; 

2) странски или домашни новинари што се во 
работен однос со странска новинска агенција, но-
винско претпријтие или новинска установа кога на 
територијата на Југославија ја вршат својата про-
фесионална дејност кога привремено ќе увезат 
опрема потребна за вршење на таа дејност вклу-



Среда. 24 февруари 19-65 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 8 - Страна 201 

чувајќи патнички автомобили или моторцикле — 
ако поднесат потврда од Сојузниот секретаријат за 
информации дека се акредитирани како странски 
дописници во Југославија; 

3) странци запишани како редовни студенти 
на југословенски универзитети или виши школи 
кога привремено увезуваат патнички автомобили 
или моторцикли - ако поднесат потврда од југо-
словенски универзитет или виша школа дека се 
запишани како редовни студенти; ^ 

4) службеници на странски дипломатски и кон-
зуларни претставништва -во Југославија кои не 
уживаат дипломатски статус, кога привремено уве-
зуваат патнички автомобили или моторцикли — ако 
поднесат потврда од Протоколот на Државниот се-
кретаријат за надворешни работи дека се службе-
ници на странско дипломатско или конзуларно 
претставништво; 

5) стручњаци на техничка помош што ќе бидат 
на работа во Југославија подолго од една година 
кога привремено увезуваат патнички автомобили 
или моторцикли — ако поднесат потврда од Заво-
дот за меѓународна техничка соработка дека во 
нашата земја се ангажирани по основот на тех-
ничка помош. 

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

Бр. 3-2072/1 
2 февруари 1965 година 

Белград / 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за стопанско-
-планските мерки во 1965 година, кој е објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ 

МЕРКИ ВО 1965 ГОДИНА 

Наместо по погрешка објавениот текст на членот 
58 треба да стои текстот: 

„Специјализираните банки на барање на сто-
пански организации од определени гранки односно 
групации ќе вршат намалување на обврските по 
кредитите за инвестиции што стасуваат во 1965 и 
1966 година, но не над 50% од износот на догово-
рените обврски. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се однесува 
на: рудниците на јаглен и коксарниците, претпри-
јатијата на црната металургија, рудниците на обо-
ени метали и претпријатијата за производство на 
обоени метали, рудниците на неметални мине-
рали, рудниците на сол и соланите, претприја-
тијата за производство на базни хемиски производи, 
претпријатијата за производство на цемент и це-
ментно-азбестни производи, стопанските организа-
ции на земјоделството и рибарството, шумарството, 
дрвната индустрија, железничкиот сообраќај и ту-
ризмот (изградба и реконструкција на објекти со 
кои се обезбедува зголемување на сместувањето, ис-
храната, превозот и другите услуги со кои се уна-
предува туристичкиот промет на странци). 

Специјализираните банки, што им дале креди-
ти на инвеститорите од ставот 2 на овој член како 
учество во трошоците на инвестициите финансира-
ни од републиките или комуналните банки, можат 
да го задоволат барањето на инвеститорите за на-
малување на обврските по ануитетите во смисла на 
ставот 1 од овој член под'услов на тие инвеститори 
во ист или поголем процент отколку што инвести-

торот барал од специјализираната банка да им се 
намалени обврските на плаќање ануитети по кре-
дитите што за тие инвестиции ги дале другите да-
ватели на кредиту 

Банките, се должни да ги задоволат барањата 
на инвеститорите за намалување на обврските по 
ануитетите смисла на ст. 1 и 3 од овој член, ос-
вен ако се во\прашање кредити дадени од банкар-
ски средства " ' 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
,та скупштина, Белград, 22 февруари 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот те-
кст утврдено е дека во текстот на Скалите на ка-
тастарскиот приход од земјиште, кои се составен 
дал од Наредбата за одобрување скалите на ката-
старскиот приход од земјиште, објавен во Додатокот 
на ,.Службен лист на СФРЈ", бр. 50/64, се поткрад-
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

ОД ЗЕМЈИШТЕ 

К а ј катастарска околија Босанска Ррадишка во 
колоната: „Трстици, Мочваре, Рибњаци и Језера" 
во класата 3 наместо: „6,3" треба да стои: „3,2", 

Ка ј катастарска околија Титова Кореница во 
коло-ната: „Вртови" во класата 8 бројот: „88" се 
брише. 

Ка ј катастарска околија Дарда во колоната: 
„Пашњаци и планине" во класата 8 треба да се до-
даде по погрешка изоставениот број: „3,0". 

Ка ј катастарска околија Јужноморавска во ко-
лоната г „Виногради" во класата 3 наместо: „80,0" 
треба да стои: „60,0". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 8 февруари 1965 година. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

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

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ИСТОЧНА РЕПУБЛИКА УРУГВАЈ 

I 
Се назначува 
Марко Милиќ досегашен извонреден пратеник 

и ополномоштен министеру на СФРЈ во Уругвај, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Источна Република Уругвај. 

IX 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
12 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито,, с. р. 
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Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за осно-

вање Југословенски организационен комитет за 
приготвување на Петтиот светски конгрес за спре-
чување несреќи при работата и професионални за-
болувања („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/65) Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ПРИГОТВУ-
ВАЊЕ НА ПЕТТИОТ СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ НЕСРЕЌИ ПРИ РАБОТАТА И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА 

За претседател, членови и генерален секретар 
на Југословенскиот организационен комитет за при-
готвување на Петтиот светски конгрес за спречу-
вање несреќи при работата и професионални забо-
лувања се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Зденко Хас, главен сојузен инспектор на трудот; 
за членови: 
1) Антон Полајнар, потпретседател на Централ-

ниот одбор на Синдикатот на работниците на ин-
дустријата и рударството; 

2) Живко Симоновски, претседател на Југосло-
венската заедница за унапредување на заштитата 
при работата; 

3) доц. др Марко Шариќ, претседател на Југо-
словенското здружение за медицина на трудот; 

" 4) Гуро Штрбац, заменик секретар на Советот 
на Сојузната стопанска комора за метална инду-
стрии; 

5) Спасое Велимировиќ, директор на Југосло-
венскиот завод за продуктивност на трудот; 

6) Тодор Вујошевиќ, помошник директор на Со-
јузниот завод за социјално осигурување, 

за генерален секретар: 
др Драгољуб Ѓорѓевиќ, шеф на службата за 

медицина на трудот на Сојузниот завод за здрав-
ствена заштита. 

В. бр. 17 
27 јануари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југо-
словенскиот завод за физичка култура („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/63) во врска со членот 15 од 
Законот за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ"^ бр. 14/63), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За членови на Советот на' Југословенскиот 
завод за физичка култура, како претставници на 
општествената заедница, се именуваат: 

1) инж. Александар Ѓорѓевиќ, директор на Ур-
банистичкиот завод на Собранието на град Бел-
град; 

2) др Игњат Лукиќ, начелник на одделение во 
Сојузниот завод за здравствена заштита; 

3) др Михајло Палов, начелник на одделението 
за општи педагошки прашања во Југословенскиот 
завод за проучување на училишните и просветните 
прашања; 

4) Бора Шолаја, уредник на спортската рубрика 
на „Борба". 

2. Функцијата на членови на Советот, како 
претставници на општествената заедница, им пре-^ 
станува на досегашните членови што не се имену-
вани со ова решение. 

Б бр. 21 
6 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 7 од Уредбата за Заводот 
за фотограметрија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/62) во врска со членот 15 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ФОТОГРАМЕТРИЈА 

1. За членови на Советот на Заводот за фото-
граметрија, како претставници на општествената 
заедница, се именуваат: 

1) Лука Петковиќ, помошник сојузен секретар 
за земјоделство и шумарство; 

2) др Никола Чинкловиќ, доцент на Градежниот 
факултет во Белград; 

3) Душан Чеховин, помошник сојузен секретар 
за, општи стопански работи. 

2. Функцијата на членови на Советот, како 
претставници на општествената заедница, им пре-
станува на досегашните членови што не се име-
нувани со ова решение. 

Б. бр. 22 
6 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 4 од Уредбата за Инсти-
тутот за криминолошки и криминалистички истра-
жувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/60, 16/62 
и 4/63) во врска со членот 15 од Законот за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА КРИМИНОЛОШКИ И КРИМИНА-

ЛИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

1. За членови на Советот на Институтот за кри-
минолошки и криминалистички истражувања, како 
претставници на општествената заедница, се име-
нуваат: 

1) др Љубо Бавцон, професор на Правниот фа-
култет во Љубљана; 

2) др Драгољуб Димитриевиќ, професор на 
Правниот факултет во Белград; \ 

3) др Панта Марина, претседател на Врховниот 
суд на СР Македонија и професор на Правниот ф а -
култет во Скопје; 
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4) др Александар Стаиќ, професор на Правниот 
факултет во Сараево; 

5) др Никола Срзентиќ, судија на Уставниот 
суд на Југославија и професор на Правниот фа-
култет во Нови Сад. 

2. Функцијата на членови на Советот, како 
претставници на општествената заедница, им пре-
станува на досегашните членови што не се имену-
вани со ова решение. 

Б. бр. 23 
6 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Инсти-
тутот за меѓународна политика и стопанство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/62) во врска со членот 
15 од Законот за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИ-

ТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И 
СТОПАНСТВО 

1. За членови на Советот на Институтот за 
меѓународна политика и стопанство, како претстав-
ници на општествената заедница, се именуваат: 

1) Владимир Бенко, виш предавач на Високата 
школа за политички науки во Љубљана; 

2) Воин Гузина, помошник државен секретар за 
надворешни работи; 

3) Душан Драгосавац, потпретседател на Соју-
зната стопанска' комора; 

4) Лазар Мојсов, главен и одговорен уредник 
на „Борба"; 

5) Аугуетин Папиќ, заменик сојузен секретар за 
надворешна трговија; 

6) Миша Павиќевиќ, помошник државен секре-
тар за надворешни работи. 

2. Функцијата на членови на Советот, како прет-
ставници на општествената заедница, им престану-
ва на досегашните членови што не се именувани со 
ова решение. 

Б. бр. 26 
10 февруари 1965 година 

Белград 
СоЈузеи извршен еовет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 3 став 2 и членот 4 став 2 
од Уредбата за Сојузната комисија за преглед на 
филмови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/62), со-
јузниот секретар за просвета и култура донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА 

ФИЛМОВИ 

1. Се разрешуваат од функцијата на членови 
на Сојузната комисија за преглед на филмови чле-
новите именувани со Решението за имнување прет-
седател и членови на Сојузната комисија за пре-
глед на филмови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/62), и тоа: 

1) Вјекослав Африќ, декан на Академијата да 
театарска уметност, филм и телевизија; 

2) Исак Амар, претседател на Централниот од-
бор на Синдикатот на работниците на уметноста и 
културата на Југославија; 

3) Драго Ќиповиќ, виш советник во Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи; 

4) Оскар Давичо, писател; 
5) Љубица Дукиќ, претседател на Републичкиот 

одбор на Синдикатот на просветните и научните 
работници на Србија; 

6) Зоран Гавриловиќ, доцент на Филозофско-
историскиот факултет во Белград; 

7) Никола Гажевиќ, генерал-мајор на Југосло-
венската народна армија; 

8) Јелена Хамовиќ, потпретседател на Култур-
но-просветниот совет на Југославија; 

9) Саша Јаворина, претседател на Синдикатот 
на здравствените работници на Југославија; 

10) Родољуб Јемуовиќ, помошник сојузен секре-
тар за просвета и култура; 

11) Андрија Крешиќ, доцент на Филозофско-
историскиот факултет во Белград; 

12) Дивна Лебл, советник во Сојузниот завод за 
проучување на училишните и просветните пра-
шања; 

13) Света Лукиќ, писател; 
14) Деан Медаковиќ, вонреден професор на Фи-

лозофско-историскиот факултет во Белград; 
15) Љубица Митиќ, член на Комисијата на Со-

јузниот одбор на ССРНЈ за политичка и идејно-
воспитна работа; 

16) Блаженка Мимица, претседател на Коми-
сијата „филм и дете" при Советот на друштвата за 
грижи и воспитување на децата и младината на Ју-
гославија; 

17) Милош Николиќ, генерален секретар на 
Културно-просветниот совет на Југославија; 

18) Васко Попа, писател; 
19) Владета Слепчевиќ, филмски режисер; 
20) Златко Синобад, помошник началник во Др-

жавниот секретаријат за надворешни работи; 
21) Вукашин Стамболиќ, публицист; 
22) Арса Стефановиќ, директор на телевизијата 

на Радио-телевизија Белград. 
2. Наместо членовите што со ова решение се 

разрешуваат од функцијата на членови во Сојуз-
ната комисија за преглед на филмови, за членови 
на таа Комисија се именуваат: 

1) Милан Баста, потпретседател на Централниот 
одбор на Синдикатот на работниците на општестве-
ните дејности; 

2) Браслав Борозан, режисер на Народното по-
зориште во Белград; 

3) Данило Булаиќ, член на Сојузниот одбор на 
Сојузот на здруженијата на борците на НОВ; 

4) Душан Благоевиќ, ополномошен министер и 
началник на одделение во Државниот секретаријат 
за надворешни работи; 

5) Стојан Ќелиќ, сликар и професор на Акаде-
мијата на ликовните уметности во Белград; 

6) др Сима Ќирковиќ, вонреден професор на 
Филозофско-историскиот факултет во Белград; 

7) др Драгутин Франковиќ, директор на Југо-
словенскиот завод за проучување на училишните 
и просветните прашања; 

8) Антоние Иеаковиќ, писател и директор на 
Издавачкото претпријатие „Просвета"; 

9) Јово Капиџиќ, помошник сојузен секретар за 
информации; 

10) Вања Краљевиќ, публицист и уредник на 
„Борба"; 

11) Вук Крњевиќ, писател; 
12) Мирко Петровиќ, државен советник во Со-

јузниот секретаријат за внатрешни работи; 
13) Љиљана Поповиќ, студент и член на Коми-

тетот на СК на Белградскиот универзитет; 
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14) Душан Поповски, помошник сојузен секре-
тар за просвета и култура; 

15) Соња Ромац, претседател на Советот на дру-
штвата за грижи и воспитување на децата и мла-
дината на Југославија; 

16) Никола Рот, вонреден професор на Фило-
зофско-историскиот факултет во Белград; 

17) др Душан Савичевиќ, доцент на Филозоф-
ско-историскиот факултет во Белград; 

18) Слободан Селениќ, уметнички директор на 
претпријатието „Авала-филм"; 

19, Гојко Суботиќ, асистент на Филозофско-ис-
сторискиот факултет во Белград; 

20) Миро Тержан, генерален секретара на Кул'-
турпо-просветниот совет на Југославија; 

21) Стево Жигон, драмски артист; 
22) Радован Војводиќ, генерал-мајор во Држав-

ниот секретаријат за народна одбрана. 
3. Се разрешуваат од функцијата на членови на 

Сојузната комисија за преглед на филмови члено-
вите именувани со Решението за разрешување и 
именување претседател и членови на Сојузната ко-
мисија за преглед на филмови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/64), и тоа: 

1) Милан Вукос, секретар за култура на Со-
цијалистичка Република Србија; 

2) Душан Плавша, музички критичар. 
4. Наместо членовите што со ова решение се 

разрешуваат од функцијата на членови во Сојуз-
ната комисија за преглед на филмови, за членови 
на таа Комисија се именуваат: 

1) Живан Берисављевиќ, секретар на Идеоло-
шката комисија на ЦК СК на Србија; 

2) Милосав Мирковиќ, театарски и книжевен 
критичар. 

5. Претседателот и другите членови ,на Сојуз-
ната комисија за преглед на филмови именувани 
со решението наведено во точката 3 од ова реше-
ние, остануваат во таа функција до истекот на ман-
датот. 

Бр. 022-2/65-9 
2 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за просвета и култура, 
Јанез Випотник, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

98. Указ за прогласување на Законот за лич-
ното име — — — — — — — — 173 
Закон за личното име — — — — — 173 

99 Указ за прогласување на Законот за ма-
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