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432. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
23 став 2 од Законот за општествена контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА СПОГОД-
БИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ НА 

ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката за склу-

чување на спогодбите за промена на затечените це-
ни на производите и услугите ^ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 26/72 и 21/73) во член 5 став 1 точка 4а 
се менува и гласи: 

,Да) за лекови од домашно производство — 
производителите, а за увезени лекови — трговските 
претпријатија што вршат промет на лекови на го-
лемо (увозници), Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на Југославија и Сојузот на 
заедниците на здравствените работни организации 
на Југославија;". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р п бр. 173 
13 јуни 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

433. 

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за 
додатокот на деца на воените лица во активна 
служба на Југословенската народна армија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 54/67 и 24/71), СОЈУЗНИОТ 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А О Д Р Е Д У В А Њ Е Н А С Т А П К А Т А Н А П Р И Д О Н Е -
С О Т З А Д О Д А Т О К О Т Н А Д Е Ц А Н А В О Е Н И Т Е 
Л И Ц А В О А К Т И В Н А С Л У Ж Б А Н А Ј У Г О С Л О В Е Н -
С К А Т А Н А Р О Д Н А А Р М И Ј А З А 1973 Г О Д И Н А 

1. Стапката на придонесот за додатокот на деца 
на воените лица во активна служба на Југословен-
ската народна армија за 1973 година изнесува 1% 
од основицата за пресметување на придонесот од 
член 40 став 2 на Законот за додатокот на деца на 

воените лица во активна служба на Југословенската 
народна армија. 

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

Р. п. бр. 174 
14 јуни 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

434. 
Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман 

XXXVIII, во врска со член 27 од Законот за Служ-
бата на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 И 
71/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЦАРИНА И 
ДРУГИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧ-
НАТА ОПРЕМА ЗА НОВИ ИНДУСТРИСКИ К А -

ПАЦИТЕТИ 

1. Организациите на здружениот труд можат да 
ја подигнат опремата предвидена во оваа одлука од 
под царинскиот надзор ако царината и другите 
увозни давачки (во натамошниот текот: царината) 
ги намират со -издавање на бланко меница, под 
условите на оваа одлука. 

2. Уплатата на царината според оваа одлука 
се однесува на увозот на специфичната опрема која 
се царини по стапките од посебните решенија за 
царинските контингенти, со кои е извршено нама-
лување на стапките на царината за увоз на ,таа 
специфична опрема и на неопходните елементи на 
конструкцијата за таа опрема (во натамошниот 
текст: опремата) наменети за изградба на нови ка-
пацитети од следните гранки: 

1) производство на електрична енергија, јаглен 
нафта, природен гас и цемент; 

2) изградба на нафтоводи и гасоводи; 
3) производство на обоени метали и на руди од 

обоени метали; 
4) дрвна индустрија (производство на облагоро-

дени и необлагородени плочи, иверици, лесонит и 
шпер плочи); 

5) производство на целулоза; 
6) производство на основни хемиски производи, 

на синтетички и вештачки влакна и маси, и произ-
водство на фармацеутски суровина; 

7) производство на железо и челик, на валани 
и влечени производи од железо и челик и произ-
водство на руда на железо и кокс. 
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3. Наплатата на царината според оваа одлука 
ќе се примени и врз опремата што се увезува во 
рамките на одобрената програма за модернизација 
на југословенските железници, ако увозот се врши 
според посебни решенија за царинските континген-
ти за тој увоз. 

4. Како нови капацитети, во смисла на оваа 
одлука, се подразбираат новоформираните основни 
организации на здружениот труд што процесот на 
производството го почнуваат првпат по завршетокот 
на инвестиционото вложување, односно постојаните 
основни организации на здружениот труд што спо-
ред одобрената инвестициона програма ги проширу-
ваат постојните капацитети најмалку за една' тре-
тина. 

5. Бланко меница за плаќање на царина по 
секоја увозна царинска декларација може да се 
издаде под следните услови: 

1) опремата да се увезува врз основа на одобре-
ната инвестициона програма за изградба на нови 
или за реконструкција на постојните капацитети од 
гранките наведени во точка 2 на оваа одлука, од-
носно да се увезува во рамките на одобрената про-
грама за модернизација на југословенските желез-
ници од точка 3 на оваа одлука; 

2) опремата да се увезе најдоцна до 31 декември, 
1975 година; 

'3) бланко меницата да е акцептирана од банката 
преку која се врши финансирањето на инвестици-
оната програма за која се врши увозот на опремата. 
За исполнувањето на условите од точка 4 на оваа 
одлука банката издава потврда, која "служи како 
доказ во царинската постапка. 

6. Рокот за наплата на депонираните акцепти-
рани меници втасува првиот ден на шестиот месец 
по пуштањето на објектот во работа. Како пушта-
ње на објектот во работа се подразбира и пуштање 
во работа на, одделни производствени фази или 
производствени единици од инвестиционата програ-
ма (точка 5 под 1) кои можат да произведуваат па-
зарен производ или производи што можат да се 
користат во натамошната преработка. Овој рок не 
може да биде подолг од 36 месеци од денот на из-
вршениот увоз. 

17 Царинарницата што ја пресметала царината, 
ќе води евиденција за увозната опрема и за износот 
на царината што се плаќа со издавање на меница. 

Евиденцијата за платениот износ на царината 
се води посебно за секоја република односно авто-
номна покраина — според седиштето на организа-
цијата на здружениот труд што ја платила ца-
рината. 

8. Со еден примерок на увозната, царинска 
декларација царинарницата ќе и ги предаде акцеп-
тираните меници на надлежната Служба на опште-
ственото книговодство што го извршува буџетот на 
федерацијата. 

9. Оваа одлука ќе се применува врз сите пред-
мети што не се окончани со правосилни решенија. 

10. Упатство за спроведување на оваа одлука ќе 
пропише, по потреба, сојузниот секретар за 
финансии. 

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

Р. п. бр 176 
14 јуни 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

435. 
Врз основа на член 45 став 2 од Законот за пре-

минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), во согласност со сојузниот секретар за народ-
на^ одбрана и со сојузниот секретар за надворешни 
работи, сојузниот секретар -за внатрешни работа 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И РЕШАВАЊЕ 
НА ГРАНИЧНИТЕ ИНЦИДЕНТИ И М4 ДРУГИ 

ПОВРЕДИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

I. Органи за утврдување и решавање на гранични 
инциденти и на други повреди на границата 

Член 1 
Утврдувањето на граничните инциденти и па 

други повреди на границата го вршат надлежните 
органи на внатрешните работи во соработка со над-
лежните гранични воени единици (во натамошниот 
текст: органите за утврдување на гранични инци-
денти)г ако со меѓународен договор не е одредено 
поинаку. 

Решавањето на граничните инциденти и на дру-
гите повреди на границата го вршат мешовити ко-
мисии предвидени со меѓународен договор и Сојуз-
ниот секретаријат за надворешни работи." 

Ако постојат мешовити комисии, органите за 
утврдување на граничните инциденти соработуваат 
со Југословенските претставници во тие комисии. 

Член 2 
Мешовитите комисии за решавање на гранични 

инциденти и други повреди на границата (во ната-
мошниот текст: мешовитите комисии) се локални и 
главни. 

Југословенските претставници во локолните 
мешовити комисии ги именува сојузниот секретар за 
внатрешни работи, во согласност со сојузниот се-
кретар за народна одбрана, а на предлог од над-
лежниот републички односно покраински орган на 
внатрешните работи. 

Југословенските претставници во главните ме-
шовити комисии ги именува сојузниот секретар за 
надворешни работи, во согласност со сојузниот се-
кретар -за народна одбрана тл со сојузниот секретар 
за внатрешни работи. 

Член 3 
Органите за утврдување на гранични инциден-

ти при утврдувањето и решавањето на граничните 
инциденти и на други повреди на границата, можат 
да користат стручњаци од други државни органи, 
организации на здружениот труд или други орга-
низации. 

Член 4 
Органите за утврдување на гранични инциденти 

и на други повреди на границата водат евиденција 
за граничните инциденти и другите повреди на гра-
ницата, која содржи: датум, час и место на извр-
шувањето на граничниот инцидент или на друга 
повреда на границата; вид на граничниот инцидент 
или на друга повреда на границата; назив (име) на 
извршителот на инцидентот; настанати последици; 
начин на решавање на инцидентот и како е решен. 

II. Утврдување на гранични инциденти и на други 
повреди на границата 

Член 5 
Како граничен инцидент и друга повреда на 

границата се подразбира повреда на државната гра-
ница на Југославија а особено стрелање преку др-
жавната граница со огнено оружје или земање на 
нишан на припадник на органите на обезбедување-
то на границата или на граѓанин на соседната др-
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жава; повреда на воздушниот простор; повреда на 
територијалното море и на граничните води на реки 
и езера; осветлување на територијата на соседната 
држава; предизвикување на пожар на границата 
или негово намерно ширење од една територии па 
друга; поместување,' оштетување или уништување 
на гранични ознаки. 

Член б 
Органите за утврдување на гранични инциденти 

се должни околностите и причините поради кои 
дошло до граничниот инцидент или до друга повре-
да на границата и последиците што настапиле да ги 
утврдат на начин одреден со овој правилник. 

Постапката при утврдувањето на граничните 
инциденти и на други повреди на границата опфа-
ќа: излегување на самото моето, обезбедување на 
траги и други материјални докази, составување на 
записник и преземање на други мерки потребни за 
утврдување на материјалната вистина. 

Член 7 
Работниците на органите на ,внатрешните рабо-

ти и припадниците на граничните воени единици, 
штом ќе забележат или узнаат дека е извршено не-
кое од дејствијата од член 5 на овој правилник, со 
должни да го известат органот на внатрешните ра-
боти на општината на чија територија е извршено 
дејствието,^ како и да преземат мерки потребни за 
обезбедување на траги и други материјални докази 
за извршеното дејствие. 

Известувањето од став 1 на овој член треба да 
содржи: датум и час на извршувањето на гранич-
ниот инцидент или на друга повреда на границата; 
начин, средства и место на извршувањето; тежи ia 
на граничниот инцидент или на друга повреда на 
границата и други забележувања уочени при извр-
шувањето на граничниот инцидент или на друга 
повреда на границата. 

Ако граничниот инцидент или друга повреда на 
границата е извршена по воздушен пат, во известу-
вањето мораат да се наведат: датумот, часот и мес-
тото на извршувањето на граничниот инцидент или 
на друга повреда на границата, уочениот вид и оз-
нака на воздухопловот, правецот и височината на 
летањето, длабочината и широчината па повредата 
на југословенскиот воздушен простор, метеоролш-
ките прилики, местото од кое е извршено набљуду-
вањето, часот и правецот на напуштањето на југо-
словенскиот воздушен простор. 

Член 8 
Ако повредата на воздушниот простор е извр-

т е н а со скршнување на воздухоплов од воздушниот 
пат или од граничниот коридор, или е извршена ко-
ја и да е друга повреда на воздушниот простбр, 
службата за контрола на летањето е должна веднаш 
по уочувањето или узнавањето дека е извршена по-
вреда на воздушниот простор за тоа да го извести 
сојузниот орган на управата надлежен за работите 
на безбедноста на воздушната пловидба. 

По приемот на известувањето од став 1 на овој 
член СОЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за ра-
ботите на безбедноста на воздушната пловидба ќе 
ги утврди фактите во врска со повредата на воз-
душниот простор и за тоа ќе го извести Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Член 9 
Ако граничниот инцидент или друга повреда на 

границата е извршена во територијално море или во 
гранични води на реки и езера на Југославија, из-
вестувањето од член 7 став 1 на ОВОЈ правилник тре-
ба да содржи: датум и час на извршувањето на по-
вредата на територијалното море или на граничните 
води на реки и езера на Југославија, вид на плови-
лото, позиција и правец на движењето на пловило-
то, метеоролошки прилики и други околности по-
требни за утврдување на повредата во територи-
јалното море односно во граничните води на реки и 
езера на Југославија. 

Член 10 
Надлежниот орган на внатрешните работи на 

чие подрачје е извршен граничниот инцидент или 
друга повреда на границата е должен веднаш по 
приемот на известувањето или штом ќе узнае за 
тоа, да стапи во врска со надлежната гранична вое-
на единица и со југословенските претставници -во 
локалната мешовита комисија, и во соработка со 
низ да изврши увид и да собере докази потребни за 
утврдување на граничниот инцидент или на друга' 
повреда на границата и на истапените последици. 

Увидот е задолжителен кога по повод на гра-
ничниот инцидент или на друга повреда на грани-
цата ќе настапи смрт или ,телесна повреда на лице, 
или кога општествен имот или имот на граѓани ќе 
биде оштетен. 

Член И 
Надлежниот орган на внатрешните работи на 

чие подрачје е извршен граничниот инцидент 
или друга повреда на границата, е должен за тоа 
веднаш да го извести републичкиот односно по-
краинскиот орган на внатрешните работи. 

Републичкиот односно покраинскиог орган на 
внатрешните работи, по приемот на известувањето 
од став 1 на овој член ги проверува, по потреба, 
фактите и за граничниот инцидент или за друга 
повреда на границата веднаш го известува Сојуз-
ниот секретаријат за внатрешни работи. 

,Член 12 
Службените лица што вршат увид заради утвр-

дување на граничниот инцидент или на друга пов-
реда на границата составуваат записник за увидот, 
а ако се врши реконструкција на настанот - и за-
писник за реконструкцијата на настанот, изработу-
ваат скици и ги фотографираат објектите; собираат 
изјави на сведоци, наоди и мислења на вештаци и 
предмети најдени на самото место кои можат да 
бидат- од значење за утврдување на граничниот ин-
цидент или на друга повреда на границата. 

Член 13 
Во записникот за увидот се внесуваат сите фак-

ти во врска со извршениот инцидент или со друга 
повреда на границата и околностите под кои тие се 
извршени. 

Записник за увидот се состои од уводен и опи-
сен дел. 

Уводниот дел на записникот за увидот содржи: 
назив на органот, имиња на службените лица што 
го вршат увидот, место и датум на вршењето на 
увидот и вид на граничниот инцидент или на друга 
повреда на границата. 

Описниот дел на записникот за увидот содржи: 
исцрпен опис на граничниот инцидент или на друга 
повреда на границата; положба и место на кое е 
извршен граничниот инцидент или друга повреда на 
границата; начин и време на извршувањето: опис на 
предметот со кој е извршен граничниот инцидент 
или друга повреда на границата; опис на распоре-
дот и положба на објектот на КОЈ е извршен гра-
ничниот инцидент или друга повреда на границата; 
податоци за лицата што учествувале во извршува-
њето на граничниот инцидент или на друга повреда 
на границата и назначување на последиците што 
настапиле. 

Ако како последица на граничниот инцидент 
или на друга повреда на границата настапила смрт 
или телесна повреда на лице, во записникот се вне-
суваат и следните податоци: 

1) кога ќе настапи смрт: причина за смртта, по-
ложба на лешот и опис на раните на него, опис на 
облеката и на обувките на убиениот, место од кое е 
отворен оган, кога настапила смртта, дали лицето 
можело да остане во живот ако навремено би му 
била укажана лекарска помош, дали повредите на 
лешот се дополнително нанесени и опис на предме-
тите најдени ка ј убиениот; 
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2) кога ќе настапи потешка телесна повреда: 
локација на раната, во каква состојба се наоѓа ра-
кетото лице, каде е упатено ранетото лице, степен 
па опасноста по животот и рок потребен за леку-
вање. 

Записникот за увидот го потпишува службеното 
лице што раководи со увидот. 

Ако увидот е извршен при учество па југосло-
венски претставник во мешовита комисија, запис-
никот за увидот го потпишува и претставникот на 
таа комисија. 

Член 14 
Ако местото на кое е извршен граничен инци-

дент или друга повреда на границата треба да биде 
фотографирано, фотографирањето треба да се из-
врши така што фотографијата да дава точна прет-
става за објектот и за предметите што содржат тра-
ги и други докази во врска со извршениот граничен 
инцидент или со друга повреда на границата. 

Скицата или цртежот на местото на кое е извр-
шен граничниот инцидент или друга повреда на 
границата треба да содржи: приказ и опис на објек-
тот и на предметите, назив на скицираниот простор, 
ознаки на страните на светот, размер на скицата од-
носно на цртежот, легенда, место и датум на изра-
ботката на скицата односно на цртежот и потпис на 
лицето што ја изработило скицата односно цртежот. 

Член 15 
Ако е потребно дополнително да се утврдат 

одделни факти и околности под кои е извршен гра-
ничниот инцидент или друга повреда на границата, 
или ако тоа го бара претставникот на странската 
држава во мешовитата комисија, може да се извр-
ши реконструкција на граничниот инцидент или на 
друга повреда на границата. 

Записникот за реконструкцијата на настанот 
содржи податоци за околностите под кои е извршен 
граничниот инцидент или друга повреда на грани-
цата. Записникот го потпишува службеното лице 
што раководи со реконструкцијата на настанот. 

Член 16 
При вршењето на увидот заради утврдување на 

граничниот инцидент или на друга повреда на гра-
ницата, службеното лице е должно да утврди дали 
со тој инцидент или со друга повреда на границата 
е причинета материјална штета на општествен имот 
ил,и на имот на граѓани. 

Процената на материјалната штета ја врши ко-
мисија на стручњаци, чии членови ги именува над-
лежниов орган на внатрешните работи. 

Член 17 
Ако странско пловило стори граничен инци-

дент или друга повреда на границата во територи-
јалното море или во граничните води на реки и езе-
ра на Југославија, органот за утврдување на гра-
ничниот инцидент ќе го утврди карактерот на пов-
редата и идентитетот на странското пловило и ќе 
изврши преглед па пловилото и на екипажот, и за 
тоа ќе состави записник. 

Записникот треба да содржи: назив и припад-
ност на пловилото, име и презиме на заповедникот 
на пловилото, број и список на членовите на екипа-
жот, точки позиции на кои пловилото е забележа-
но и запрено, причини и начин на запирањето, ме-
теоролошки прилики под кои е вршена пловидбата 
и други околности од значење за утврдување на 
повредата на територијалното море односно на гра-
ничните ВОДИ на реки е езера на Југославија. Кои 
записникот се прилагаат извод од бродскиот дневник 
на патролниот чамец и извод од поморската карта, 
со точно вцртани позиции на пресметувањето и за-
пирањето па пловилото. 

Записникот го потпишуваат заповедникот на 
патролниот чамец и заповедникот на странското 
пловило. Ако заповедникот на странското пловило 
одбие да го потпише записникот, заповедникот на 
патролниот чамец ќе состави за тоа забелешка која 
ја прилага коп записникот. 

Член IB 
Ако странски воен брод или брод во јавна 

служба изврши повреда на југословенски прописи 
во територијалното море или во гранични води на 
реки и езера на Југославија, па неговото минување се 
смета како опасно, заповедникот на патролниот ча-
мец ќе го предупреди таквиот брод да го напушти 
територијалното море односно граничните води на 
реки и езера. 

Во случајот од став Ј на овој член заповедни-
кот на патролниот чамец е должен да состави за-
писник КОЈ треба да содржи: време на пловувањето 
на странскиот брод во територијалното море или 
во граничните БОДИ на реки и езера на Југославија, 
географска позиција, категорија и државна при-
падност па странскиот брод, правец на движењето, 
сигнали што на странскиот брод му ги упатил пат-
ролниот чамец и одговори што ги добил, време на 
задржувањето на странскиот брод во територијал-
ното море или во граничните води на реки и езе-
ра на Југославија и други околности од значење за 
утврдување на повредата на границата. Кон запис-
никот се прилага извод од дневникот на патролниот 
чамец. 

Член 19 
Ако претставниците на соседна држава соопш-

тат дека од југословенска страна е извршен грани-
чен инцидент или друга повреда на границата на 
соседната држава или на друг начин се узнае за 
таквиот инцидент или повреда, надлежниот орган 
на внатрешните работи, во соработка со надлеж-
ната гранична воена единица и со југословенските 
претставници во локалната мешовита комисија, а 
откако ќе го провери добиеното известување или 
узнавање, ќе постапи според одредбите на член 11 
став 1 на овој правилник. 

Член 20 
Ако со меѓународен договор не е предвидено да се 

формираат мешовити комисии, службените лица, што 
извршиле увид и ја собрале другата документација 
за утврдениот граничен инцидент или за друга пов-
реда на границата, сета документација ќе му ја 
достават на републичкиот односно покраинскиот 
орган на внатрешните работи. Републичкиот однос-
но покраинскиот орган на внатрешните работи при-
мената документација веднаш ќе му ја достави на 
Сојузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Ако мешовитите комисии се формирани, докумен-
тацијата од став 1 на овој член службените лица 
им ја доставуваат на југословенските претставници 
во локалната мешовита комисија. 

Југословенските претставници во локалната ме-
шовита комисија, по завршената постапка во врс-
ка со утврдувањето на граничниот инцидент или 
на друга повреда на границата, ќе ја достават до-
кументацијата за граничниот инцидент или за дру-
га повреда на границата до Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи и Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 

Член 21 
Ако при собирањето на докази се утврди дека 

граничниот инцидент или друга повреда на грани-
цата има и обележје на кривично дело кое се гони 
по службена должност, органот за утврдување на 
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гранични инциденти ќе постапи според одредбите 
на Законот за кривичната постапка. 

Члан 22 
Ако Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-

боти односно републичкиот или покраинскиот ор-
ган на внатрешните работи, утврди дека фактич-
ната состојба во врска со извршениот граничен ин-
цидент или со друга повреда на границата не е 
во доволна мера утврдена и дека се потребни до-
полнителни разјаснувања, може да бара од надлеж-
ниот општински орган на внатрешните работи пов-
торно да ја испита фактичната состојба и да собере 
нови докази. 

III. Решавање на гранични инциденти и на други 
повреди на границата 

Член 23 
Мешовитите комисии решаваат гранични инци-

денти и други повреди на границата на начинот од-
реден со меѓународен договор за утврдување и ре-
шавање на гранични инциденти и на други повреди 
на границата. 

Ако со меѓународен договор не е предвидено 
постоење на мешовити комисии, граничните инци-
денти и другите повреди на 'границата ги решава 
по дипломатски'пат Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи, на предлог од Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи. За резултатот на реша-
вањето на граничниот инцидент или на друга пов-
реда на границата Сојузниот секретари!ат за над-
ворешни работи го известува Сојузниот секрета-
ријат за внатрешни работи: 

Член 24 
Ако со граничниот инцидент или со друга пов-

реда на границата е причинета материјална штета, 
височината на материјалната штета и обесштетува-
њето се утврдуваат на начин предвиден со меѓу-
народен договор. 

. Ако со меѓународен договор не е предвиден 
начин на утврдување на височината на материјал-
ната штета и на обесштетувањето, документацијата 
што се однесува на утврдувањето на височината 
на штетата се доставува преку С о б н и о т секрета-
ријат за внатрешни работи до Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи, заради регулирање на 
обесштетувањето по дипломатски пат. 

Член 25 
Во случај на поместување, оштетување или 

уништување на гранични ознаки или на промена 
на текот на гранични реки што сочинуваат гранич-
на линија, органот за утврдување на гранични ин-
циденти го известува за тоа Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана, а Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана — Сојузниот секретаријат за над-
ворешни работи. 

IV. Казнени одредби 

Член 26 
Со парична казна до 1 ООО динари ќе се казни 

за прекршок организацијата на здружениот труд 
или друго правно лице: 

1) чиј воздухоплов ќе го повреди воздушниот 
простор на друга држава; 

2) чие пловило ќе повреди територијални води 
на друга држава; 

3) кое не презело мерки заради спречување на 
граничниот инцидент или на друга повреда ца гра-
ницата од страна на негови работници. 

Член 27 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни за 

прекршок: 
1) тој што стрела со огнено оружје, преку др-

жавната граница или зема на нишан припадник на 
органот на обезбедувањето на границата или граѓа-
нин на соседната држава; 

2) заповедникот на воздухоплов односно друго од-
говорно лице ако со воздухоплов повреди воздушен 
простор на друга држава: 

3) заповедник на пловило односно друго одго-
ворно лице ако со пловило повреди територијални 
води на друга држава; 

4) TOi што со преминување преку државната 
граница ќе је повреди територијата, територијал-
ните или граничните води на соседна држава; 

5) тој што ќе предизвика пожар на границата 
или намерно ќе го прошири од територијата на Ју-
гославија врз територијата на друга држава; 

6) тој што ќе помести, оштети или уништи гра-
нична ознака; 

7) тој што ќе предизвика граничен инцидент 
или друга повреда на границата. 

V. Завршна одредба 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П бр. 28-1-3/19 
4 Mai 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 

436. 
Врз основа на член 65 ст. 1 и 3 од Законот за 

преминување на државната граница и з а движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), во согласност со сојузниот секретар за народ-
на одбрана, сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕМИНУВАЊЕТО НА ДР-
ЖАВНАТА ГРАНИЦА И ЗА ДВИЖЕЊЕ, ПРЕ-

СТОЈ, НАСЕЛУВАЊЕ, ЛОВ И РИБОЛОВ ВО^ 
ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС 

1. Контрола на преминувањето на државната 
граница 

Член 1 
Контрола на преминувањето на државната грани-

ца се врши веднаш по доаѓањето на превозното 
средство односно на патникот на граничниот пре-
мин. Контрола, по потреба, може да се врши во са-
мото превозно средство или на друго одредено ме-
сто па граничниот премин. 

Контролата на преминувањето на државната 
граница се врши за време на редовното задржува-
ње на превозното средство на граничниот премин, 
а по исклучок може да се врши во возови, возду-
хоплови, поморски и речни пловила во меѓународ-
ниот сообраќај и надвор од граничниот премин. 

Контрола на преминувањето на државната гра-
ница вршат, по правило, органите на внатрешните 
работи надлежни за контрола на преминувањето 
на државната граница при влегувања во Југосла-
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вија први а при излегување од Југославија пос-
ледни. 

Ако со меѓународен договор е одредено контро-
ла на преминувањето на државната граница да се 
врши на територија на соседна држава, овласте-
ните службени лица на органот на внатрешните 
работи наделжен за контрола на преминувањето на 
државната граница (во натамошниот текст: органот 
на внатрешните работи) се должни да постапат 
според одредбите на меѓународниот договор. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд За искори-

стување на луки односно за искористување на реч-
ни, езерски и воздухопловни пристаништа и желез-
ничките транспортни претпријатија, како и сопст-
вениците односно корисниците на превозни сред-
ства во меѓународниот поморски, речен, езерски, 
воздушен и железнички сообраќај, се должни на-
времено, а најдоцна во рок од 12 часови, да го из-
вестат органот на внатрешните работи за влегува-
њето "односно излегувањето на редовните и вонред-
ните превозни средства што ја преминуваат држав-
ната граница. 

Член 3 
Организациите на здружениот труд за искори-

стување на луки односно за искористување на реч-
ни, езерски и воздухопловни пристаништа и желе-
зничките транспортни претпријатија, како и соп-
ствениците односно корисниците на превозни сред-
ства односно лицата што управуваат со превозни 
средства во меѓународниот сообраќај, се должни на 
овластеното службено лице на органот на внатреш-
ните работи при вршењето на контрола на преми-
нувањето на државната граница ЕО самото превозно 
средство да му стават на располагање потребни 
простории, да му овозможат слободен пристап и бе-
сплатен превез со превозно средство во текот на 
вршењето контрола и на враќањето во местото на 
службувањето. 

Организациите од став 1 на, овој член се должни 
да го осветлат превозното средство односно делот на 
граничниот премин на кој се врши контрола. 

Член 4 
Списокот на патниците и преписот на пописот на 

екипажот на пловилото што заповедникот на пло-
вилото заради преглед му ги става на увид на овлас-
теното службено лице на органот на внатрешните 
работи содржи" презиме и име на лицата на плови-
лото, година на раѓањето, државјанство и број на 
патната исправа. 

При вршењето на контрола на патните исправи 
или на други исправи за идентитетот на патниците 
и нв членовите на екипажот на пловилото во меѓу-
народниот поморски, речен и езерски сообраќај, ов-
ластеното службено лице на органот на внатреш-
ните работи е должно податоците во списокот на 
патниците и во преписот на пописот на екипажот да 
ги спореди со податоците во патните исправи или во 
другите исправи за идентитетот на лицата на пло-
вилото и да го утврди идентитетот на сите лица на 
пловилото. 

Член 5 
Просторот на кој превозните средства при пре-

минувањето на државната граница се запираат од-
носно пристануваат го одредуваат: 

1) на подрачјето на друмскиот граничен премин 
- органот на внатрешните работи, во согласност со 
надлсжната царинарница; 
v 2) на подрачјето на аеродромски, поморски, ре-
чен, езерски и железнички граничен премин — ор-
ганизацијата на здружениот труд за искористување 
на луки, односно за искористување на речни, 
езерски и воздухопловни пристаништа односно ше-
фот на железничката станица, во согласност со ор-
ганот на внатрешните работи, со надлежната цари-
нарница и со лучката односно пристанишната каз-

петанија. 

Член б 
Членовите на екипажот на пловилото односно 

персоналот вработен на превозни средства и патни-
ците што со тие средства влегуваат во Југославија 
од странство односно излегуваат од Југославија во 
странство, до завршетокот на контролата на преми-
нувањето на државната граница на граничниот 
премин можат да општат само со овластените слу-
жбени лица што ја вршат пропишаната контрола на 
граничниот премин. 

Заповедникот на пловилото односно на воздухо-
пловот, водителот на чамец, возоводителот и воза-
чот на. моторно возило не смеат да допуштат по за-
вршената контрола на преминувањето на државната 
граница да се качат други лица без -одобрение на 
овластеното службено лице на органот на внатреш-
ните работи. 

Член 7 
Качување и слегување на лица од пловилото 

односно од воздухопловот во меѓународниот сообра-
ќ а ј надвор од граничниот премин одреден за меѓу-
народен сообраќај во лука односно во пристаниште, 
може да се врши само по одобрение од органот на 
внатрешните работи и во присуство на овластеното 
лице на тој орган. 

Член 8 
Ако пловило во меѓународниот сообраќај на кое 

е извршена контрола на преминувањето на држав-
ната граница, во текот на натамошната пловидба 
дојде во допир со друго пловило, заповедникот на 
пловилото е должен пловилото повторно да го под-
ложи на контрола на преминувањето на државната 
граница. Трошоците на дополнителната контрола ги 
поднесува сопственикот односно корисникот на пло-
вилото« 

Член 9 
Заповедникот на пловилото или на воздухопло-

вот што поради виша сила или нужда ќе пристане 
односно ќе слета надвор од граничниот премин од-
реден за меѓународен сообраќај, е" должен приста-
нувањето на пловилото односно слетувањето на воз-
духопловот веднаш да му го пријави на најблискиот 
орган на внатрешни! е работи односно на најблис-
ката единица на милицијата. 

Ако известувањето за пристанувањето на пло-
вилото односно за слетувањето на воздухопловот 
надвор од граничниот премин одреден за меѓунаро-
ден сообраќај го прими единица на милицијата, таа 
е должна за тоа веднаш да го извести најблискиот 
орган на внатрешните работи. 

Член 10 
Странска јахта или странски чамец наменет за 

разонода или спорт што ќе пристане во еден од 
најблиските гранични премини и ќе добие одобре-
ние за движење и задржување во југословенското 
крајбрежно море односно на југословенски реки и 
езера на кои се врши меѓународна пловидба, може 
да пристанува и да се задржува во крајбрежното 
море и на реки и езера на Југославија, освен во 
оние делови на крајбрежното море, луки односно 
пристаништа во кои пловидбата е забранета за сите 
бродови и чамци или само за странски бродови и 
чамци. 

Член 11 
Воз во меѓународниот сообраќај што влегува од-

носно излегува од Југославија не смее да се запира 
на делот на пругата помеѓу граничната ли-
нија и подрачјето на граничниот премин, освен во 
случај на виша сила или нужда. 

Ако воз што влегува во Југославија по преми-
нувањето на граничната линија поради виша 
сила или нужда застане на отворена пруга 
надвор од подрачјето на граничниот премин одреден 
за запирање на возови, железничкиот персонал е 
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должен да го обезбеди возот и да го спречи влегу-
вањето и излегувањето на лицата од возот, како и 
за запирањето на возот веднаш да го извести ор-
ганот на внатрешните работи заради вршење на 
контрола. 

Ако воз што излегува од Југославија тргнал од 
местото на граничниот премин одреден за запирање 
на возови и поради виша сила или нужда заостанал 
на отворена пруга пред преминувањето на гранич-
ната линија, железничкиот персонал е должен за 
тоа веднаш да го извести органот на внатрешните 
работи и да го спречи влегувањето на други лица 
во возот. 

Член 12 
Југословенските државјани и странци постојано 

настанети во граничниот пojac во случај на виша 
сила (поплава, пожар или друга елементарна непо-
года) можат да је минат државната граница надвор 
од граничниот премин и без важечка патна исправа 
и да престојуваат на територијата на соседната држа-
ва додека трае вишата сила, ако тоа односната др-
жава го дозволува или ако тоа е предвидено со ме-
ѓународен договор. 

Странците што во случајот од став 1 на овој 
член преминувајќи ја државната граница ќе дојдат 
на југословенската територија, преминувањето на 
државната граница му го пријавуваат на најблис-
киот орган на управата надлежен за внатрешните 
работи односно на единица на милицијата или на 
најблиската гранична воена единица. 

Органот на управата надлежен за внатрешните 
работи е должен за бројот на преминувањата на др-
жавната граница на лицата од став 1 на овој член 
да го извести органот на внатрешните работи од 
непосредно повисок степен и граничните органи на 
соседната, држава. 

Преминувањето на државната граница во случа-
јот од став 1 на овој член може да се врши и преку 
граничните премини за меѓународен сообраќај одно-
сно и преку граничните премини за пограничен со-
обраќај. Ако преминувањето на државната граница 
се врши преку тие гранични премини, согласност за 
преминувањето дава органот на внатрешните работи. 

Член 13 
Органот на управата надлежен за внатрешните 

работи веднаш ќе го врати преку државната гра-
ница странецот за кого ќе утврди дека ненамерно 
ја преминал државната граница, ако поинаку не е 
одредено со меѓународен договор. 

Член 14 
Преминување на државната граница надвор од 

граничниот премин според меѓународна спогодба 
може да се врши само по одобрение од надлежниот 
орган на внатрешните работи и од надлежната гра-
нична воена единица. 

2. Пренесување на оружје и муниција преку држав-
ната граница 

Член 15 
Југословенските државјани и странци што пос-

тојано престојуваат во Југославија можат да ги 
внесат во Југославија врз основа на одобрение за 
набавка па оружје и муниција само оние видови на 
оружје и муниција на кои одобрението гласи и во 
количините наведени во одобрението. 

Член, 16 
Ако југословенски државјанин што се наоѓа на 

работа во странство при доаѓање во Југославија на 
привремен престој на граничниот премин пријави 
оружје и муниција за чие внесување има дозвола 
од надлежен странски орган но нема одобрение за 
набавка на оружје и муниција издаден од надлеж-
ниот општински орган на управата за внатрешни ра-

боти, овластеното службено лице на органот на вна-
трешните работи ќе го одземе и ќе го задржи тоа 
оружје и муниција. Оружјето и муницијата ќе му 
се вратат на сопственикот при неговото напуштање 
на Југославија. Ако сопственикот па одземеното 
оружје и муниција не се јави во рок од 60 дена од 
денот на одземањето на оружјето и муницијата, ќе 
се постапи како да е одземено тоа во прекршочна 
постапка. 

Член 17 
Странец што минува преку територијата на Ју-

гославија може да пренесува' само еден пиштол од-
носно револвер и најмногу 50 парчиња соодветна 
муниција, ако за тоа претходно прибавил одобрение 
од југословенско дипломатско односно конзуларно 
претставништво во странство. Одобрението се изда-
ва со запишување на податоците за оружјето и му-
ницијата во патната исправа на странецот. 

Ако странецот не прибавил одобрение од став 1 
на овој член, одобрението може да му го издаде" 
органот на внатрешните работи. Одобрението го со-
држи видот, калибарот и бројот на оружјето и му-
ницијата што странецот ги носи. Овластеното служ-
бено лице на органот на внатрешните работи исто-
времено на патната исправа на странецот втиснува 
штембил кој содржи ознака дека е внесено оружје 
и број на одобрението, и тоа покрај печатот за за-
верување на преминувањето на државната граница. 
При првото излегување на странецот од Југославија, 
штембилот се поништува. 

На странците што доаѓаат во Југославија заради 
лов или на членовите -на странски стрелечки орга-
низации што доаѓаат на стрелечки натпреварувања 
или на подготовки за такви натпреварувања одобре-
ние за внесување на оружје им се издава на начи-
нот предвиден во став 2 на ОВОЈ член. 

Член 13 
Ако странец што преминува преку територијата 

на Југославија нема одобрение од југословенско дипло-
матско односно конзуларно претставништво во стран-
ство за внесување и носење на оружје и муниција, а 
оружјето и муницијата не ги пријави на граничниот 
премин, овластеното службено, лице на органот на 
внатрешните работи ќе го одземе односното оружје 
и муниција. Истовремено за тоа се известува царин-
скиот орган заради поведување на царинска пос-
тапка. 

Ако странецот од став 1 на овој член на гранич-
ниот премии пријави повеќе пиштоли односно ре-
волвери, овластеното лице од став 1 на овој член 
ќе му соопшти дека во Југославија може да внесе 
само едно оружје од ист вид. Ако странецот вишо-
кот на оружјето не го врати во странство, тоа ќе 
се одземе. 

Член 19 
Ако југословенски државјанин или странец на 

граничниот премин за пограничен сообраќај не го 
пријави внесувањето на оружје и муниција, таквото 
оружје и муниција ги одзема овластеното службено 
лице на органот на внатрешните работи и подне-
сува барање за поведување на прекршочна постап-
ка. Истовремено за тоа се известува надлежната ца-
ринарница заради поведување на царинска пос-
тапка. 

Член 20 
Органот на внатрешните работи на југословен-

ски државјанин или на странец на граничниот пре-
мин ќе му го одземе оружјето и муницијата чие на-
бавување, држење и носење е забрането. 

Член 21 
За одземањето и задржувањето на оружјето и, 

муницијата овластеното службено лице на органот 
на внатрешните работи ќе му издаде потврда на ли-
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цето од кое оружјето и муницијата се одземени, Во 
потврдата се наведуваат Видот, калибарот и бројот 
на одземеното оружје и муниција, датумот на одзе-
мањето и личните податоци на лицето од кое е од-
земено оружјето и муницијата. 

Член 22 
Ќе се смета дека пријавувањето на оружјето и 

муницијата па граничниот премин е извршено ако 
тоа е пријавено на овластеното службено лице на 
органот на внатрешните работи или на царинскиот 
орган. 

3. Движење и задржување на граничниот премин 

Член 23 
Дозволата за движење и задржување на гранич-

ниот премин за меѓународен сообраќај односно за 
пограничен сообраќај може да биде постојана или 
привремена. 

Постојаната или привремената дозвола за дви-
жење и задржување на поморски, речен или езерски 
граничен премин, издадена на југословенски држав-
јанин или странец, важи и за одење на пловилото 
во меѓународниот сообраќај за време на неговото 
задржување на граничниот премин ако органот на 
издавањето тоа го навел во дозволата. 

Член 24 
Постојана дозвола за движење и задржување на 

граничен премин се издава на барање на Југосло-
венски државјанин, или странец кој е постојано 
вработен на граничниот премин, како и на барање 
на странец — член на екипаж на странско пловило 
кое се задржува на граничниот премин или во зи-
мовник. Оваа дозвола се издава на образецот бр. 1. 

За лицата вработени на граничниот премин ба-
рањето за издавање на постојана дозвола го подне-
сува органот односно организацијата на здружениот 
труд во кое тоа лице е вработено. 

За странците — членови на екипаж на странско 
пловило барањето за издавање на постојана дозвола 
се поднесува во вид на препис на пописот на еки-

п а ж о т заверен од заповедникот на пловилото. Кон 
барањето за секој член на екипажот се прилага една 
фотографија големина 3 X 4 cm, која верно го при-
кажува лицето за кое се бара дозвола. 

Барањето за издавање на постојана дозвола се 
поднесува писмено и содржи: презиме и име на под-
носителот на барањето, датум и место на раѓањето, 
државјанство, занимање, број и вид на личната ис-
права и причина за барањето на дозволата! 

Како странско пловило од став 1 на овој член 
се подразбира секое странско ,пловило, освен стран-
ски јахти и чамци наменети за разонода или спорт 
и освен странски патнички бродови на кружно па-
тување. 

Член 25 
На работниците на царинската служба, на слу-

жбата за безбедност на пловидбата, на здравстве-
ната служба и на сообраќајните инспектори, што 
вршат служба на граничниот премин, постојана доз-
вола за движење и задржување на граничниот пре-
мин им се издава во вид на заверка на службената 
легитимација односно на овластувањето за вршење 
на службата. Заверката ја врши органот на вна-
трешните работи. 

На работниците на царинската служба, на слу-
жбата за безбедност на пловидбата, на здравстве-
ната служба и на сообраќајните инспектори, што 
вршат служба во сојузни и републички органи на 
управата, а по потреба на службата одат- на гра-
нични премини, службената легитимација односно 
овластувањето за вршење на службата им ја заве-
рува органот на внатрешните работи на републиката 
односно на автономната покраина на чија територија 
тие работници имаат живеалиште. 

Член 26 
Привремена дозвола за движење и задржување 

на граничниот премин се издава на барање на југо-
солвенски државјанин односно странец што на гра-
ничниот премин оди заради вршење на службена 
работа, или заради посета, како и во други оправ-
дани случаи. Оваа дозвола се издава на образецот 
бр. 2. 

Барањето за издавање на привремена дозвола се 
поднесува, по правило, писмено и содржи: презиме 
и име на подносителот на барањето, датум и место 
на раѓањето, државјанство, занимање, 6poj и вид на 
личната исправа. 

Член 27 -
Привремена дозвола за движење и задржување 

на граничниот премин во вид на колективна доз-
вола може да им се издаде на лица што на граничен 
премин доаѓаат во група (училишни екскурзии, уче-
ници на поморски училишта и сл). Во оваа дозвола 
се внесува презимето и името и бројот на личната 
исправа на водителот на групата и број на члено-
вите на групата. 

Член 28 
Привремена дозвола за движење и задржување 

на граничниот премин може да му се издаде и на 
странски сообраќаен персонал на негово барање (на 
членови на екипаж на странско пловило и воздухо-
плов, на странски' железнички и поштенски работ-

ници). 
Дозволата од став 1 на овој член се издава за  

она време за кое странското превозно средство се 
задржува на граничниот премии. 

Член 29 
Привремена дозвола за движење и задржување 

на граничниот премин може да им се издаде и на 
членовите на екипаж на странски јахти и чамци 
наменети за разонода или спорт што доаѓаат во Ју-
гославија а чии поморски и бродски книшки немаат 
простор предвиден за виза. Оваа дозвола се издава 
со рок на важење еднаков со рокот на важењето на 
одобрението за движење на тие пловила во југосло- . 
венското крајбрежно море или на југословенски 
реки или езера на кои се врши меѓународна пло-
видба. 

Член 30 
Дозволата за движење и задржување на гра-

ничниот премин издадена на странец — член на 
екипаж на странско пловило што се наоѓа на гра-
ничниот премин или во зимовник важи и за дви-
жење и задржување во местото на граничниот пре-
мин. 

Како место на граничниот премин се подразбира 
населеното место на кое граничниот премин се наоѓа 
или населеното место во непосредната близина на 
граничниот премин. 

Член 31 
Дозвола за движење и престој надвор од местото 

на граничниот премин на странец му се издава на 
негово барање, заради лекување или вршење на 
службена работа врзана за дејностите на превозното 
средство или заради посета на роднини, како и во 
други оправдани случаи. Оваа дозвола се издава на 
образецот бр. 3. 

Барањето за издавање дозвола за движење и 
престој надвор од местото на граничниот премин 
содржи: презиме и име на странецот, година и место 
на раѓањето, државјанство, занимање, број на пат-
ната исправа, место во кое странецот патува и при-
чина на одењето во тоа место. 

Член 32 
Органот надлежен за издавање на дозвола за 

движење и задржување на граничниот премин и на 
дозвола за движење и престој надвор од местото на 
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граничниот премин може да го повика подносителот 
на барањето и да бара усно објаснение на одделни 
наводи во барањето, 

Член 33 
Евиденцијата за бројот на лицата што ја пре-

минуваат државната граница во меѓународниот, по-
граничниот и друг сообраќај, за издадените одобре-
нија на странци за пренесување на оружје преку 
територијата на Југославија и за одобренијата за 
држење и носење на ловечко оружје издадени на 
странци што доаѓаат во Југославија заради лов и 
на членови на странски стрелечки организации што 
доаѓаат во Југославија на стрелечки натпреварува-
ња или на подготовки за такви натпреварувања, 
како и евиденцијата за издадените дозволи за дви-
жење и задржување на граничните премини и за 
дозволите за движење и престој надвор од местото 
на граничниот премин за меѓународниот сообраќај 
— ја води органот на внатрешните работи. 

Евиденцијата за бројот на лицата што ја преми-
нуваат државната граница содржи: датум на пре-
минувањето на државната граница, 6poj на излегу-
вањата и влегувањата на југословенски државјани 
и странци. 

Евиденцијата за издадените одобренија на 
странци за пренесување на оружје преку терито-
ријата на Југославија, за одобренијата за држење и 
носење на ловечко оружје на странци што доаѓаат 
во Југославија заради лов и на членовите на стран-
ски стрелечки организации што доаѓаат во Југосла-
вија на стрелечки натпреварувања или на подго-
товки за такви натпреварувања содржи: име и пре-
зиме и државјанство на подносителот на барањето, 
за која цел е издадено одобрението, вид, калибар и 
количина на оружјето односно на муницијата за 
која е издадено одобрението. 

Евиденцијата за издадените дозволи за движење 
и задржување на граничните премини и за дозво-
лите за движење и престој надвор од местото на 
граничните премини за меѓународен сообраќај со-
држи' име и презиме, датум и место на раѓањето на 
подносителот на барањето, државјанство, место на 
живеалиштето (за југословенски државјани и за 
странци постојано настанети во Југославија), зани-
мање, број и вид на личната исправа, вид на доз-
волата и за кое време е издадена. 

Движење и престој во граничниот појас 

Член 34 
Дозвола за движење и престој во граничниот 

појас на југословенски државјани и на странци им 
се издава на нивно барање. 

Дозволата за движење и престој во граничниот 
појас може да биде постојана или ,привремена. Пос-
тројка дозвола се издава на образецот бр. 4» а при-
времена на образецот бр. 5. 

Привремената дозвола за движење и престој во 
граничниот појас на лицата што во граничниот по-
јас доаѓаат во група може да им се издаде во вид 
на колективна привремена дозвола Колективна при-
времена дозвола се издава на група од најмалку три 
лица на образецот бр 6. 

Член 35 
Дозвола за движење и престој во граничниот 

појас може да му се издаде и на малолетно лице 
кое не поседува лична карта. 

Ако малолетно лице оди во граничниот појас во 
придружба на родителите или на старател, тоа не е 
должно да има дозвола за движење и престој во 
граничниот појас, туку неговите лични податоци се 
внесуваат во дозволата на лицето со кое патува. 

Член 36 
Барањето за издавање на дозвола за движење и 

Престој во граничниот појас се поднесува писмено и 

содржи: име и презиме на подносителот на бара-
њето, датум и место на раѓањето, државјанство, за-
нимање, живеалиште и адреса на станот, причина на 
одењето во граничниот појас, место и време на за-
држувањето. 

Член 37 
Југословенски државјани, што можат без доз-

вола да се движат и да престојуваат во граничниот 
појас, СВОЈОТ -идентитет го докажуваат со лична ис-
права што се должни постојано да ја носат со себе 
и 'да му ја покажат на овластеното службено лице 
што врши контрола на движењето и престојот во 
граничниот појас, на негово барање. 

Како лична исправа за утврдување на иденти-
тетот на југословенскиот државјанин од став 1 на 
овој член се смета: 

1) за југословенски државјани постојано наста-
неш во граничниот појас — личната карта; 

2) за членови на претставнички тела на опште-
ствено-политички заедници — пратеничката легити-
мација или исправата за изборот во претставнич-
ките органи на општината; 

3), за работници па органите на внатрешните ра-
боти, на царинската служба, за воени лица или со-
обраќајни инспектори, што вршат служба во гра-
ничниот појас - службената легитимација односно 
друга исправа со која тие лица се овластуваат да 
вршат служба на одредено подрачје во граничниот 
појас; 

1 4) за работници на службата за безбедност на 
пловидбата (работници на лучки и пристанишни ка-
петани и на нивни испостави) и на установи за одр-
жување на пловни патишта — службената легити-
мација односно личната карта и овластенијата на 
старешината на органот односно на установата за 
вршење на работите на безбедноста на пловидбата; 

5) за работници на државните органи, на орга-
низациите на здружениот труд и на други органи-
зации (здравствена служба, противпожарна служба, 
ПТТ служба, електростопанска сулжба, спасувачка 
екипа), кога во итни случаи или поради виша сила 
доаѓаат во граничниот појас — личната карта и на-
редбата на старешината на органот или само прија-
вата до најблиската воена единица; 

6) за лица што рибарат во граничниот појас на 
морето и на коп риболовот им е главно занимање -
дозволата за вршење на стопански риболов и лич-
ната карта. 

Член 38 
Странци кои не мораат да имаат дозвола за дви-

жење и престој во граничниот појас својот иденти-
тет го докажуваат со лична исправа, и тоа: 

1) странци постојано настанете во граничниот 
појас — со личната карта за странци; 

2) странци кои врз основа на договор за пограни-
чен сообраќај со соседна држава привремено прес-
тојуваат во Југославија на свои имоти или во насе-
лени места - со исправата за пограничниот сообраќај 
издадена според одредбите на односниот договор; 

-3) странци кои во граничниот појас доаѓаат врз 
основа на друг меѓународен договор (одржување и 
обновување на граничната линија, решавање на 
гранични инциденти и на други повреди на грани-
цата, регулирање на прашања на водостопанството 
или електростопанството, заедничка изградба на об-
јекти) - со исправата предвидена со односниот до-
говор. 

5. Лов во граничниот појас 

Член 39 
Во граничниот појас можат да ловат само југо-

словенски државјани. 
За лов во граничниот појас југословенски др-

жавјанин мора да има дозвола за движење и прес« 
тој во граничниот појас и дозвола за лов: 

Пред одење во граничниот појас заради лов ли-
цето од став 2 на овој член е должно лично да и 
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се пријави на граничната воена единица на чие под-
рачје има намера да лови, а по завршетокот на ло-

-вот на истиот начин да и го пријави своето зами-
нување. 

Член 40 
За одржување на заеднички лов (хајка) во гра-

ничниот пojac е потребно одобрение. Одобрението се 
издава само за еден лов и важи исклучиво за одре-
дено подрачје на граничниот појас. 

Барање за одобрување на заеднички лов му се 
поднесува на органот на управата надлежен за вна-
трешни работи на општината на чија територија по-
стои намера да се врши заедничкиот лов. Барањето 
содржи: назив на ловечката организација, број на 
ловците и хајкачите што ќе учествуваат во ловот, 
време на вршењето на ловот и подрачје во гранич-
ниот појас на кое групниот лов ќе се врши. 

Член 41 
Заеднички лов во граничниот појас можат да 

организираат само ловечки организации. 
По добиеното одобрене за заеднички лов ло-

вечките организации се должни за заедничкиот лов 
да ја известат надлежната гранична воена единица, 
и тоа најмалку на 24 часа пред почетокот на ловот. 

Член 42 
Во заеднички лов во граничниот појас можат да 

учествуваат само југословенските граѓани што се 
членови на здруженија на ловци и кои имаат доз-
вола за движење и престој во граничниот појас. 

Хајкачите што учествуваат во заедничкиот лов 
БО граничниот појас мораат да имаат дозвола за 
движење и престој во граничниот појас. 

G, Риболов на реки и езера во граничниот појас 

Член 43 
Југословенски државјани можат да се движат и 

да престојуваат во граничниот појас заради риболов 
на реките и езерата, ако, покрај дозвола за риболов 
издадена според прописите за риболовот, имаат и 
дозвола за движење и престој во граничниот појас. 

На реки и езера во граничниот појас риболов 
може да се врши само до граничната линија. 

Член 44 
Риболов на реки и езера во граничниот појас 

се врши, по правило, само дење. Спортски риболов-
ци по доаѓање во граничниот појас мораат да и се 
пријават на најблиската гранична воена единица. 

Ако риболовот на реки и езера во граничниот 
појас се врши ноќе, рибарите на кои риболовот им 
е главно занимање се-должни пред почетокот на ри-
боловот и по неговиот завршеток лично да и се при-
јават на најблиската гранична воена единица. 

Член 45 
ч Пловилата што се употребуваат при риболовот 

на реки и езера во граничниот појас мораат да би-
дат регистрирани кај надлежниот општински орган 
на управата за внатрешни работи, ако не се регис-
трирани според општите прописи за регистрацијата 
на пловилата. 

Пловилата што се употребуваат пpи риболовот 
на реките и езерата во граничниот појас и кои во 
време кога риболовот не се врши остануваат во гра-
ничниот појас, мораат да бидат сместени на места 
што ќе ги одреди надлежниот општински орган на 
управата за внатрешни работи. 

7. Риболов на море во граничниот појас 

Член 46 
Југословенски државјани на кои риболовот им е 

главно занимање можат да рибарат во граничниот 
појас на море без дозвола за движење и престој 
во граничниот појас. 

Член 47 
Странци можат да доаѓаат во граничниот појас 

на море заради вршење на стопански риболов само 
врз основа на дозвола издадена според одредбите на 
меѓународен договор, и тоа само во зона предвидена 
со меѓународен договор а назначена во дозволата. 

Член 48 
За вршење на спортски: риболов во граничниот 

појас на море југословенските државјани, покрај 
дозвола за риболов издадена според прописите за 
риболов, мораат да имаат и дозвола-за движење и 
престој во граничниот појас. 

Дозволата од став 1 на овој член ја издава ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни работи 
на општината на чија територија е живеалиштето на 
југословенскиот државјанин. 

8. Населување во граничниот појас 

Член 49 
Барање за издавање одобрение за населување 

во граничниот појас се поднесува писмено до орга-
нот на управата надлежен за внатрешни работи на 
општината на чија територија има живеалиште под-
носителот. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: име и 
презиме на подносителот на барањето, датум и ме-
сто на раѓањето, занимање, живеалиште и адреса 
на станот, место во кое има намера да се насели и 
причини поради кои бара населување. 

9. Изградба на објекти во граничниот појас 

Член 50 
Барање за изградба на објекти во граничниот 

појас или на подрачјето -на граничниот премин се 
поднесува писмено до органот на управата надле-
жен за внатрешни работи на општината на чија те-
риторија е живеалиштето на лицето односно седи-
штето на државниот орган, на организацијата на 
здружениот труд и на друга организација. 

Барањето на став 1 од овој член содржи: 
1) за поединец — име и презиме ,на подносите-

лот на барањето, датум и место на раѓањето, зани-
мање, живеалиште и адреса на станот, вид и опис 
на- објектот што се изградува и точна локација со 
извод од катастарскиот елаборат на општината и со 
ознака на катастарската парцела на која се има на-
мера да се изгради објектот; 

2) за орган односно организација — назив и се-
диште на органот односно на организацијата, вид и 
опис на објектот што се изградува и точна локација 
со извод од катастарскиот елаборат на општината и 
со ознака на катастарската парцела на која се има 
намера да се изгради објектот. 

10. Одобрение за летање на цивилен воздухоплов 
над граничниот појас 

Член 51 
Барање за издавање одобрение за летање на ци-

вилен воздухоплов над граничниот појас се ,подне-
сува писмено до републичкиот односно покраински-
от орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти. 

Барањето од став 1 на овој член содржи: вид 
и ознака на воздухопловот, подрачје на граничниот 
појас над кое воздухопловот има намера да лета, 
време на летањето и причина на летањето. 

11. Евиденции 

Член 52 
Евиденција за издадените дозволи за движење 

и престој во граничниот појас води општинскиот ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи. 
Евиденцијата содржи: име и презиме и датум и ме-
сто на раѓањето на подносителот на барањето, др-
жавјанство, живеалиште (за југословенски држав-
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јани и за. странци постојано настанети во Југосла-
вија), занимање, број и вид на личната исправа, вид 
на дозволата и за кое време е издадена. 

Евиденција за издадените одобренија за населу-
вање во граничниот појас и за изградба на објекти 
во граничниот појас и на подрачјето на граничниот 
премин води републичкиот односно покраинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи. 
Евиденцијата содржи: име и презиме и датум и ме-
сто на раѓањето на подносителот на барањето, за-
нимање, живеалиште и во кое место е одобрено на-
селувањето, назив и седиште на органот односно на 
организацијата што го поднела барањето за изград-
ба на објектите во граничниот појас односно на по-
драчјето на граничниот премин и место со локаци-
јата каде што е одобрена изградбата на објектот. 

12. Завршни одредби 

Член 53 
Обрасците наведени во член 24 став 1, член 26 

став 1, член 31 став 1 и член 34 ст. 2 и 3 на овој 
правилник се отпечатени кон овој правилник и се 
негов составен дел. - -

Член 54 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Л. бр. 28-1-2/19 
8 мај 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 
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437. 

Врз основа на член 73 став 5 од Законот за 
воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА И ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ВО-
ДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА СПОРЕД ЗАКОНОТ 

ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Евиденцијата за уживателите на инвалиднина, 

на додаток за нега и помош од страна на друго лице 
и на ортопедски додаток се води по системот на 
картотека, и тоа со внесување на податоците и на-
станатите промени во соодветните картони на ужи-
вателите на лична инвалиднина и во картоните на 
уживателите на семејна инвалиднина. 

Член 2 
За водење на евиденцијата од член 1 на овој 

правилник се користат следните картони: 
1) Картонот на уживателот на лична инвалид-

нина — во кој се внесуваат податоците и настана-
тите променила воените инвалиди од војните на 
образецот 1а, а за мирновремените воени инвалиди 
на образецот 16; 

2) Картонот на уживателот на семејна инвалид-
нина, во кој се внесуваат податоците и настанатите 
промени за воените инвалиди од војните на обра-
зецот 2а, а за мирновремените воени инвалиди — на 
образецот 26. 

Член 3 
На надлежниот републички односно покраински 

орган на управата надлежните општински органи 
на управата му доставуваат извештај со податоците 
од евиденцијата за уживателите на инвалиднина, на 
додаток за нега и помош од страна на друго лице и 
на ортопедски додаток, со состојбата на крајот на 
секое полугодие, а републичкиот односно покраин-
скиот орган на управата му доставува збирен изве-
штај на Сојузниот секретаријат за труд и социјална 
политика — на образецот 3. 

Извештаите од став 1 на овој член надлежните 
општински органи на управата ги доставуваат до 
15-тиот, а републичките односно покраинските ор-
гани на управата — до 25-иот ден во наредниот ме-
сец по завршетокот на полугодието. 

Член 4 
Надлежните општински органи на управата се 

должни до 31 декември 1973 година постојните еви-
денции за уживателите на инвалиднина, на додаток 
за нега и помош од страна на друго лице и на ор-
топедски додаток да ги усогласат со одредбите на 
овој правилник. 

Усогласувањето на постојната евиденција ќе се 
изврши со отворање на нови рубрики и со допол-
нение на веќе постојните рубрики во картоните, 
како и со внесување на соодветните податоци во 
картоните на уживателите на лична инвалиднина 
односно во, картоните на уживателите на семејна 
инвалиднина. 

Водењето на евиденцијата за новите уживатели 
на лична и семејна инвалиднина и за уживателите 
за кои до денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник евиденцијата не била водена, како и заме-
ната на дотраените, загубените или уништените 
картони, ќе се врши според одредбите на овој пpa-
вилник. 

Член 5 
Обрасците 1а, 16, 2а и 26 наведени во член 2 

на овој правилник и образецот 3 наведен во член 3 
на овој правилник се отпечатени кон овој правил-
ник и се негов составен дел. 

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

вилник престанува да важи Правилникот за водење 
евиденција за уживателите на инвалидски принад-
лежности според Законот за воените инвалиди од 
војните („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/68). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 7-2619/73 
18 мај 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевиќ, с. р. 
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Образец 1а 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА 

Воени инвалиди од војните 

1 2 3 

1 Име и презиме 

2 Пол 

3 Ден, месец и година на раѓањето 

4 Место на раѓањето (место, општина, република 
односно автономна покраина 

5 Народност 

6 Живеалиште и адреса на станот 

7 Занимање 

8 Група на инвалидитет 

9 Степен на додатокот за нега и помош од страна 
на друго лице (I, П и III) и основ за додатокот 

10 Степен на телесното оштетување за ортопедски 
додаток (I со зголемување 25%, I без зголему-
вање, И, III IV) , 

И Причина на инвалидитетот (ранување, повреда, 
озледа, болест, мешано) 

12 Работен однос 

13 Здравствена заштита 
а) по инвалидска здравствена книшка 
б) по уверение 

-

14 Војна во која инвалидитетот настанал (I свет-
ска војна, Априлската војна 1941, НОВ, заро-
беништво, странска армија, акции на држав-
ната безбедност или народната одбрана, Наро-
дноослободителното движење на Грција и др.) 

15 Назив на органот што го донел последното ,ре-
шение за признавање на инвалидското свој-
ство, број и датум на тоа решение 

16 Место за внесување на настанатите промени 

Образец 16 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА 

Мирновремени воени инвалиди 

. 1 2 3 

1 Име и презиме 

2 Пол 

3 Ден, месец и. година на раѓањето 

4 Место на раѓањето (место, општина, република 
односно автономна покраина) 
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1 2 3 

5 Народност 

6 Живеалиште и адреса на станот 

Занимање 

Ѕ Група на инвалидитет 

9 Степен на додатокот за нега и помош од страна 
на Друго лице (I, П и III) и основ за додатокот 

10 Степен на телесното оштетување за ортопед-
ски додаток (I со зголемување 25%, I без зго-
лемување, II, III, IV) 

И Причина на инвалидитетот (ранување, повреда, 
озледа, болест, мешано) 

12 Работен однос 

13 Здравствена заштита 
а) по инвалидска здравствена книшка 
б) по уверение 

14 Настанување на инвалидитетот (во оружените 
сили на Југославија, пред 6 април 1941 год., 
според член 7 од Законот за воените инвалиди 
и сл.) 

15 Назив на органот штр го донел последното ре-
шение, за признавање на инвалидското свој-
ство, број и датум на тоа решение 

16 Место за внесување на настанатите промени 

Образец 2а 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА 

Воени инвалиди од војните 

1 2 3 

1 Име и презиме 

2 Пол 

3 Ден, месец и година на раѓањето , 

4 Место на раѓањето (место, општина, република 
односно автономна покраина) 

5 Живеалиште и адреса на станот 

6 Занимање 

7 Основ за уживање на правата (паднат борец, 
умрен инвалид од I—VII група и сл.). Ако има 
повеќе лица, се наведува основот за секое лице 

8 Име и презиме на лицето од кое ГО изведува 
правото и сродство со тоа лице (брачен другар, 
деца, родител, други). Ако има повеќе лица, се 
наведуваат имињата на сите лица и сродството 
со секое лице 

9 Број на семејните инвалиднини 

10 Нагол смена семејна инвалиднина според член 
29 или 30 односно чл. 29 и 30 од Законот за во-
ените инвалиди 

11 Здравствена заштита 
а) по инвалидска здравствена книшка 
б) но уверение 
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1 2 3 

12 Име и презиме на соуживателите на семејна 
инвалиднина и сродство со лицето од кое го 
изведуваат правото 

13 Околности во кои настанал случајот (НОВ, 6 
април 1941 година, I светска војна, Народноос-
лободителното движење на Грција, акција на 
безбедноста, вооружена акција и сл.) -

14 Назив на органот што го донел првото реше-
ние, број и датум на тоа решение 

15 Место за внесување на настанатите промени 

Образец 26 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

К А Р Т О Н 
НА УЖИВАТЕЛ НА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА 

Мир^времени воени инвалиди 

1 2 3 

1 Име и презиме 

2 Пол 

3 Ден, месец и година на раѓањето 

4 Место на раѓањето (место, општина, република 
односно автономна покраина) 

5 Живеалиште и адреса на станот 

6 Занимање 

7 Основ за уживање на правата (паднат борец — 
умрен војник, умрен инвалид од I—VII група и 
сл). Ако има повеќе лица, се наведува осно-
вот за секое лице -

8 Име и преземе на лицето од кое го изведува 
правото на инвалиднина и сродство со тоа лице 
(брачен другар, дете, родител, други). Ако има 
повеќе лица, се наведуваат имињата на сите 
и сродството со секое лице, 

р Број на семејните инвалиднини 

10 Здравствена заштита 
а) по инвалидска здравствена книшка 
б) по уверение 

11 Име и презиме на соуживателите на семејна 
инвалиднина и сродство со лицето од кое го 

изведуваат правото 

12 Околности во кои настанал случајот (пред 6 
април 1941 година, во составот на југословен-
ската воЈска, во оружените сили на Југосла-
вија, според член 7 од Законот за воените ин-
валиди и др.) 

13 Назив на органот што го донел првото реше-
ние, број и датум на тоа решение 

14 Место за внесување на настанатите промени 
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II. Уживатели на ортопедски додаток 
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III. Уживатели на додаток за нега и помош од страна на друго лице 

IV. Уживатели на семејна инвалиднина — воени од војните 
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V. Уживатели на семејна инвалиднина — мирновре мени 

438. 

Врз основа на член 99 став 5 од Законот за вое-
ните инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 67/72), 
сојузниот секретар за труд и социјална политика 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И УПОТРЕБА-
ТА НА ИНВАЛИДСКАТА ЗДРАВСТВЕНА КНИ-

ШКА 

1. Инвалидската здравствена книшка (во ната-
мошниот текст: здравствената книшка) служи како 
доказ дека лицето на кое таа му е издадена има право 
на здравствена заштита според Законот за воените 
инвалиди. 

Право на здравствена книшка имаат само лица-
та што не се здравствено осигурени по кој и да би-
ло основ. 

Како здравствена книшка, BO смисла на ова 
упатство, се смета здравствената легитимација на 
осигуреникот работник, на чија прва страна видно 
е втиснато: „Здравствена заштита според Законот 
за воените инвалиди". 

Како здравствена книшка, во смисла на ова 
упатство, се смета и уверението што им се издава 
на лицата што се здравствено осигурени според 
прописите за здравственото осигурување, а чиј обем 
на здравственото осигурување е помал од обемот 
на здравствената заштита пропишана со Законот за 
воените инвалиди. Врз основа на тоа уверение се 
користат оние видови здравствена заштита што не 
се опфатени со прописите на заедницата на здрав-
ственото осигурување на која тие лица и припаѓаат. 
Уверението може да се користи само со здравстве-
на легитимација на заедницата на здравственото 
осигурување. 

2. Здравствената книшка се издава: 
— на воените инвалиди; 
— на уживателите на семејна инвалиднина; 
— на членовите на потесното семејство на вое-

ните инвалиди од I и И група, како и на членови-
те на семејствата на воените инвалиди од III и IV, 
група на кои им е признаено правото на додаток за 
нега и помош од страна на друго лице; 

— на децата на воените инвалиди од III до VII 
група, ако ги исполнуваат условите од член 25 став 
1 точка 2 на Законот за воените инвалиди. 

3. Корисниците на здравствената книшка врз 
основа на книшката можат да користат здравстве-
на заштита Kaj здравствената организација на 
здружениот труд. Здравствената книшка важи со 
соодветна исправа за личниот идентитет. 

4. Здравствената книшка (уверението) ја изда-
ва општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на борците и воените инвалиди (во ната-
мошниот текст: општинскиот орган на управата). 

При издавањето на здравствената книшка оп-
штинскиот орган на управата е должен на врвот 
на првата страна на книшката да ги втисне зборо-
вите: „Здравствена заштита според Законот за вое-
ните инвалиди". 

5. Општинскиот орган на управата здравствена-
та книшка ја издава врз основа на решението за 
признавање на инвалдиските права и други јавни 
исправи од кои може да се утврди правото на ко-
рисникот на здравствена заштита според Законот 
за воените инвалиди (решение за признавање на 
својството, решение" за додатокот за нега и помош 
од страна на" друго лице, решение за додатокот на 
деца, доказ дека не е здравствено осигурен според 
прописите за здравственото осигурување на работ-
ниците). 

За секое лице на кое му се издава здравствена 
книшка се формира досие со документација врз 
основа на која е издадена книшката. Податоците за 
корисниците на здравствена заштита врз основа на 
издадените книшки се внесуваат во полугодишниот 
извештај според Правилникот за евиденцијата и за 
средствата за водење на евиденцијата според За-
конот за воените инвалиди („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/73). 

Општинскиот орган на управата води регистар 
за издадените здравствени книшки во кој се вне-
суваат: редниот број, името и презимето на корис-
никот на здравствената книшка, кога и врз основа 
на која исправа здравствената книшка е издадена, 
рокот на важењето, потпис на примателот и наста-
натите промени. 

6. При издавањето на здравствената книшка 
општинскиот орган на управата во таа книшка ги вне-
сува сите податоци за корисникот на здравствената 
книшка освен податоците за лекувањето. 
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7. Здравствената книшка се издава бесплатно. 
8. Здравствената книшка од точка 1 на ова 

упатство важи за годината во која е издадена од-
носно за годината за која нејзиното важење е про-
должено. 

Ако инвалидските права на корисникот на 
здравствената книшка се ограничени на- одредено 
време (привремени инвалиди, деца и сл), важењето 
на книшката се ограничува на тоа време. 

9. По истекот на времето на важењето на здрав-
ствената книшка од точка 8 на ова упатство, над-
лежниот општински орган на управата ќе го про-
должи нејзиното важење ако корисникот на здрав-
ствената книшка и натаму има право на здравстве-
на заштита. 

10. Корисникот на здравствената книшка е дол-
жен на општинскиот орган на управата во рок од 
15 дена да му ги пријави сите промени што се од 
влијание врз користењето на правото на здравстве-
на заштита, како што се: промена на процентот на 
воениот инвалидитет, загуба на правото на додаток 
за нега и помош од страна на друго лице, промени 
настанати кај децата, стапување во нов брак на 
брачниот другар односно стапување во брак на де-
тето — уживател на семејна инвалиднина, здоби-
вање ,со здравствена легитимација според прописите 
за здравственото осигурување и др. 

Ако ги загуби инвалидските права, корисни-
кот па здравствената книшка е должен да му ја 
врати книшката на надлежниот општински орган 
на управата; а ако тоа не го стори ниту во рок од 
30 дена - тој орган ќе ја огласи здравствената 
книшка за неважечка. 

Надлежниот општински орган на управата е 
должен настанатите промени да ги запишува во 
здравствената книшка односно во досието на кори-
сникот па книшката, а ако корисникот на книшка-
та го загуби правото на здравствена заштита, ќе ја 
задржи здравствената книшка и ќе ја стави во до-
сието на нејзиниот корисник. 

11. Ако го промени местото на живеењето, ко-
рисникот на здравствената книшка е должен за 
тоа да го извести општинскиот орган на управата 
на чие подрачје е неговото ново живеалиште. 

Органот на управата од став 1 на оваа точка 
ќе го побара досието на корисникот на здравстве-
ната книшка од општинскиот орган на управата на 
чие подрачје се наоѓало поранешното живаелиште 
на корисникот и по приемот на досието ќе ја внесе 
настанатата промена во здравствената книшка и 
во досието, 

12. На лицето што ја загубило здравствената 
книшка му се издава нова здравствена книшка от-
како загубената книшка ќе ја огласи за неважечка 
во „Службен лист на СФРЈ", 

Нова здравствена книшка се издава и кога порано 
издадената здравствена книшка е дотраена или ста-
нала неупотреблива. 

13. Здравствената книшка (уверението) важи 
за годината во која е издадена односно за годината 
за која нејзиното важење е продолжено. 

Образецот на здравствената книшка (уверение-
то) е отпечатен кон ова упатство PI е негов составен 
дел. 

14. Обрасците што здравствените организации на 
здружениот труд ги употребуваат во врска со здрав-
ственото осигурување, ќе ги употребуваат овие и 
при користењето на здравствена заштита врз основа 
на здравствената книшка, со тоа што на видно место 
на образецот ќе се стави ознака дека е во праша-
ње здравствена заштита според Законот за воени-
те инвалиди. 

15. Лицата од точка 1 став 4 на ова упатство 
што не се снабдени со здравствена книшка (увере-
ние), здравствена заштита на досегашниот начин 
можат да користат според Законот за воените ин-
валиди најдоцна до 30 јуни 1973 година: 

16. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за инва-

лидската здравствена книшка („Службен лист на 
ФНРЈ'', бр. 14/59 и „Службен лист на СФРЈ'', бр. 
24/63). 

17, Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот па објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4 '. 

Бр. 7-2619/73 
18 мај 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар , 
за труд и социјална политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 

Образец на уверението 
Страна 1 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА 
Број 

197 година 
(Место) 

Врз основа на точка 1 став 4 и точка 4 од Упат-
ството за начинот на издавањето и употребата на 
инвалидската здравствена книшка („Службен ЛИСТ 
на СФРЈ", бр. 35/73), се издава 

У В Е Р Е Н И Е 

со кое се потврдува дека 
од општина 
корисник на здравствена заштита според прописите 
за здравственото осигурување може да ги користи 
оние видови здравствена заштита според Законот 
за воените инвалиди што не се обезбедени според 
прописите на надлежната заедница на здравствен 
ното осигурување. 

Исплатата на трошоците на здравствената за-
штита според ова уверение ја врши општинскиот 
орган на управата надлежен за прашањата на бор-
ците и воените инвалиди на СО 
врз товар на средствата обезбедени во буџетот на 
федерацијата. 

Ова уверение служи како доказ при користе-
њето на здравствената заштита според Законот за 
воените инвалиди, а важи најдолго 10 години по 
издавањето. 

ВАЖИ СО ИСПРАВА ЗА ЛИЧНИОТ ИНДЕНТИ-
ТЕТ И СО ЗДРАВСТВЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

( м . а ) -
(Потпис на овластеното лице) 

Страна 2. 

М.И, 1974 М.П. 1979 

М,И. 1975 м . а 1980 

м . и . 1976 м . а 1981 

М.П. 1977 м . а 1982 

м , а 1978 м а " 1983 

Извод од член 44 и член 95 на Законот за воените 
инвалиди 

„Член 44 
(1) Здравствената заштита опфаќа: 
1) лекарски прегледи и други видови медицина 

ска помош заради следење и проверување на здрав-
ствената состојба и за утврдување на здравствена-
та способност за работа на одредено место или за 
воена служба; 

2) преземање стручни медицински мерки зас 
унапредување на здравствената состојба односно за 
спречување на заболување (вакцинации и други 
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имунизации, хемопрофилакса, санирање на баци-
лоносители, дезинфекции и други заштитни мерки 
во стан кога се медицински индицирани поради по-
јава на заразни болести и др.); 

3) лекарски прегледи, лекување на болни, други 
видови медицинска помош и медицинска рехаби-
литација (во здравствени и други специјализирани 
организации на здружениот труд, во стан на болен 
и сл), како и лекување со полна снабденост во при-
родни лекувалишта; 

4) превенција, нега и. лекување на болести на 
забите и устата; 

5) лекарска и друга стручна нега и помош пред, 
за време и по пораѓање, во здравствени организа-
ции на здружениот труд и во стан на родилката; 

6) давање на лекови, на помошен материјал што 
служи за употреба на лекови и на санитетски ма-
теријал потребен за лекување; 

7) заботехничка помош и забопротетички сред-
ства. 

Член 95 
Лицата што имаат право на здравствена за-

штита според овој закон, а кои се здравствено оси-
гурени по кој и да е основ, ја користат здравстве-
ната заштита регулирана со прописите за здрав-
ственото осигурување, а според овој закон можат 
да ги користат само оние видови здравствена за-
штита што не се опфатени со тие прописи односно 
што се предвидени во член 97 на овој закон/4 

439. 

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штет-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), Сојузниот секретар за 'земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТА-

ЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Сојузниот секретаријат за земјоделство до 6 јуни 1973 година 
промет на следните средства за заштита на растенијата: 

издаде дозволи за пуштање во 

Реден 
број 

НАЗИВ НА 
СРЕДСТВОТО Назив на производителот Дозволи на Сојузниот секретаријат 

за земјоделство 

1 2 3 4 

1 A F U G A N 

2 ANIMERT V-101 

3 ARBOKAN ЕА-80 

4 ASULOX 

5 BANVEL-DP 

6 BASFUNGIN 

7 B I L A N Ѕ - 1 

Farbwerke Hoechst A.G., Frankfurt/M, 
кого во Југославија го застапува „Ју-
гохемија" Предузеќе за спољину и у-
нутрашњу трговину — Београд 

Philips — Duphar B.V. — Amsterdam, 
КОГО во Југославија го застапува „Га-
леника" фармацеутско-хемијска^ ин-
дустрија, Београд — Земун 

Кемијски комбинат „СНВОМОЅ-КАТ-
RAN-KUTRILIN" творница средстава 
за заштиту биља, Загреб — Житњак 

Rhon Poulenc, Paris, кого во Југосла-
вија го застапува „Уиикомерц" ино-
земна заступства — Загреб 

Osterreichische Sticks toffwerke A.G. 
Linz, кого во Југославија го застапу-
ва Товарна душика — Руше 

Radische anilin und soda fabrik A.G., 
Ludwigshafen, кого во Југославија го 
застапува „Прогрес" Предузеће за ме-
ђународну трговину, туризам и засту-
пање иностраних фирми — Београд 

Орган еко-хемиска индустрија „Наум 
Наумовски-Борче" — Скопје 

Бр. 434/1 од 23 јануари 1973, година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола на Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство, бр. 866/1 
од 25 февруари 1972 година, објавена 
под ред. бр. 2 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територијата на Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/72) 

Привремена дозвола, бр. 274/6 од 28 
февруари 1973 година 

Бр. 1507/1 од 6 април 1973 година 

Привремена дозвола, бр. 260/2 од 6 
февруари 1973 година 

Привремена дозвола, бр. 1226/1 од 21 
март/1973 година 

Привремена дозвола, бр. 221/7 од 20 
април 1973. година 

Бр. 2362/1 од 6 јуни 1973 година, со 
што престанува важењето на дозво-
лата на бившата Сојузна управа за 
заштита на растенијата, бр. 02/3-369/1 
од 29 јануари 1963 година, објавена 
под ред. бр. 6 на Списокот на хемис-



Страна 1088 - Број 35 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Чет-врток, 21 јуни 1973 

8 BLADAZIN 

9 BRESTAN Сопе. 

10 BRESTAN 60 

11 CARAGARD 
(R) 3587 

12 CORTILAN 

13 DEROSAL 

14 DICURAN (Д) го 

15 DirONATE 

16 DIPEL tm (Baci-
llus thuringiensis) 

Коми јека индустрија „Радоња" — Си-
сак 

Farbwerke Hoechst А G, Frankfurt/М, 
кого во Југославија го застапува „Ју-
гохемија" Предузеће за спољну и у-
кутрзшњу трговину — Београд 

Ciba-Geigy A.G., Basel, кого во Југо-
славија го застапува „Commerce" За-
стопства, извоз-увоз, сервиси и кон-
сигнације — Љубљана 

Dr. R. Maag Chemische Fabrik - Diels-
dorf, кого во Југославија го, застапува 
Товарна душика — Руше 

Farbwerke Hoechst A.G. Frankfurt/M, 
кого во Југославија го застапува „Ју-
гохемија" предузеќе за^спољну и уну-
трашњу трговину - Београд 

Ciba - Geigy A.G., Basel, кого во Ју-
гославија го застапува „Commerce" 
Застопства, извоз-увоз, сервиси и кон-
сигнација — Љубљана 

Stauffer Chemical Europea Technical 
office, Geneve, кого во Југославија го 
застапува „Охис" Органско хемиска 
индустрија „Наум Наумовски-Борче" 
Скопје 

Abbott Laboratories, North Chicago, ко-
го во Југославија го застапува Abbot 
Laboratories — Београд 

ките средства за заштита на расте-
нијата за кои се издадени дозволи за 
пуштања во промет на територијата 
на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 9/63) 

Бр. 1470/1 од 4 април 1973 година 

Бр. 435/1 од 23 јануари 1973 година, со 
што престанува важењето на при-
времената дозвола на Сојузниот се-
кретаријат за стопанство, бр. 9-4302/5 
од 31 мај 1971 година, објавена под ред. 
б,р 12 на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се издаде-
ни дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 56/72). 

Бр. 433/1 од 23 јануари 1973 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола на Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство, бр. 865/1 
од 25 февруари 1972 година, објавена 
под ред. бр. 13 на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за-пуштање 
во промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
56/72) 

Бр. 1525/1 од 6 април 1973 година,' со 
што престанува важењето на привре-
мената дозвола на Сојузниот секрета-. 
ријат за стопанство, бр. 9-751/6 од 4 
јуни 1971 година, објавена под ред. бр. 
14 на Списокот на средствата за заш-
тита на растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 56/72) 

Привремена дозвола, бр. 1785/1 од 24 
април 1973 година 

Привремена дозвола, бр. 1526/1 од 6' 
април 1973 година 

Бр. 441/1 од 23 јануари 1973 година, со 
што престанува важењето на привре-
мената дозвола на Сојузниот секре-
таријат за стопанство, бр. 9-657/1 од 
20 јануари 1971 година, објавена под 
ред. бр. 28 на Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/71) 

Бр. 450/1 од 23 јануари 1973 година, со 
што престанува важењето на привре-
мената дозвола на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, бр. 9-3730/6 од 16 
септември 1970 година, објавена под 
ред. бр, 27 на Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/71) 

Бр. 448/1 од 7 март 1973 година 
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17 DI-TRAPEX 

18 DI-TRAPEX СР 

19 FOSDRIN 10% 
W.S.C. 

20 FURADAN 10 
гранули 

21 GESAL (R) 

22 HYVAR-X 
Bromacil 

23 KEHOPUR 

24 LASSO 

25 M-SPECIAL 

26 NEXION EC-36 

27 NOPON И Е 

Schering A.G. — Berlin« кого во Југо-
славија го застапува „Agrotehmka" 
Export-import — ЈБубљана 

Shell International Petroleum Co Ltd., 
London, кого во Југославија го заста-
пува „Астра" Предузеће за међуна-
родну трговину и заступства — Загреб 

ј 
Niagara Chemical Divisione FMC Cor-
poration, New York, кого во Југосла-
вија го застапува /Хранапродукт" — 
Загреб 

Ciba-Geigy А. G., Basel, кого во Југо-
славија го застапува „Commerce" За-
стопства, извоз-увоз, сервиси и кон-
сигнације — Љубљана 

Du Pont Company L t d . L o n d o n , кого 
во Југославија го застапува „Агровој-
водина" Експорт-импорт — Нови Сад 

Osterreichisehe Stickstoffwerke А, G., 
Linz, кого во Југославија го застапува 
„Агротехника" Експорт-импорт — 
Љубљана 

Monsanto Europe З.А. Виѕ:-1 кого во 
Југославија го застапува „Генсрал-
експорт — Београд 

Dr. R. Maag. Dielsdorf — Zurich, кого 
во Југославија го застапува Товарна 
душика — Руше 

Celamerck GmbH Co. Kg. Ingelheim/ 
Rhein, кого во Југославија го заста-
пува „Здравље" Лесковац ООУР за 
програм Boehringer-Ingelheim — Бео-
град 

Osterreichische Stickstoffwerke A.G., 
Linz, кого во Југославија го застапу-
ва „Агротехника" Експорт-импорт -
Љубљана' 

Привремена дозвола, бр. 2122/1 од 18 
мај 1973 година 

Привремена дозвола, бр. 2123/1 од 18. 
мај 1973 година 

Привремена дозвола, ,бр. 445/1 од 23 
јануари 1973 година 

Бр. 427/1 од 23 јануари 1973 година со 
што престанува важењето на привре-
мената дозвола на Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 239/1 од 
13 јануари 1972 година, што не е об-
јавена 

Бр. 443/1 од 23 јануари 1973 година, со 
што престанува важењето на привре-
мената дозвола на Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 1668/6 од 
11 ,гули 1972 година, објавена под ред. 
бр, 35 на Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за кои се из-
дадени дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 56/72) 

Привремена дозвола, бр. 1168/1 од 15 
март 1973 година 

Бр. 436/1 од 23 јануари 1973 година, со 
што престанува важењето па привре-
мената дозвола на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, бр. 9-3180/5 од 23 
јули 1971 година, објавена под ред. бр. 
43 на Списокот на средствата за за-
штита на растенијата за кои се из-
дадени дозволи за пуштање во про-
мет на територијата на Југославија 
(„Службен- лист на СФРЈ", бр. 56/72). 

Бр. 431/1 од 23 јануари 1973 година, со 
што престанува важењето на привре-
мената дозвола на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, бр. 495/5 од 16 
март 1971 година објавена под ред бр. 
41 на Списокот на средствата за заш-
тита на растенијата за кои се изда-
дени дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/71). 

Бр, 446/1 од 23 јануари 1973 година со 
што престанува важењето на привре-

.мената дозвола па Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, бр. 9-656/1 од 20 
јануари 1971 година, објавена под ред. 
бр. 50 на Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за кои се из-
дадени дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/71). 

Привремена дозвола, бр. 736/1 од 13 
февруари. 1973 година 

Бр 437/1 од 23 јануари 1973 година, со 
што престанува важењето на при-
времената дозвола на Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство, бр. 618/4 
од 14 март 1972 година објавена под 
ред. бр. 57 на Списокот на средствата 
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28 NUVACRON 
. (R) 20 

29 PESCOPROP 

30 RAMROD 

83 SENCOR 

34 SITOSAN 

35 SUFFlX-2Q?/o Е.С. 

Ciba-Geigy A.G., Basel, кого во Југо-
славија го застапува „COMMERCE", 
Застопства, извоз-увоз, сервиси и кон-
сигнација - Љубљана 

Fisons ' Limited Harston, Cambridge, 
кого во Југославија'го застапува „Ра-
доња" Кемијска индустрија — Сисак 

Monsanto Europe Ѕ.А. Brisel, кого во 
Југославија го застапува „Генерал-
експорт" — Београд 

31 SAPECRON (R) 24 

32 SAPROL 

Ciba-Geigy А. G., Basel, кого во Југо-
славија го застапува ,.COMMERCE" 
Застопства, извоз-увоз, сервиси и кон-
сигнација — Љубљана 

Celamerck GmbH Co. Kg. Ingelheim/ 
Rhein, кого во Југославија го заста-
пува „Здравље", Лесковац ООУР за 
програм Boehringer-Ingelheim - Бео-
град 

„Bayer" A.G. - Leverk'usen, кого во 
Југославија го зтастапува Вауег-. 

Pharma Југославија, Товарна фарма-
цевтских ин кемичних изделков — 
Љубљана 
„Галеника" Фармацеутско хемијска 
индустрија, Београд — Земун 

SHELL, International Petroleum Com-
pany Ltd., London, кого во Југослави-
ја го застапува „АСТРА" Предузеће 
за међународну трговину и заступ-
ства — Загреб 

за заштита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за'пуштање во про-
мет на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/72). 

Бр. 2121/1 од 18 мај 1973 година, со 
што престанува важењето на дозво-
лата на Сојузниот секретаријат за 
стопанство, бр. 9-5251/3-67 од 25 јануа-
ри 1968 година, објавена под ред. бр. 39 
на Списокот на средствата за заш-
тита на растенијата за кои се издаде-
ни дозволи за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 26/68) и до-
полненијата на таа дозвола на Сојуз-
ниот секретаријат за земјоделство, бр. 
176/1 од 12 јануари 1972 година, об-
јавена под ред. бр. 23 на Списокот на 
средствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пуш-
тање во промет на територијата на 
Југославија, а на кои им е одобрена 
промена на името („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/72). 

Бр. 447/1 од 23 јануари 1973 година со 
што престанува важењето на привре-
мената дозвола на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство, бр 9-3563/5 од 27 
април 1971 година, објавена под ред. 
бр. 62 на Списокот на средствата за 
заштита на растенијата за кои се из-
дадени дозволи за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/72). 

Бр. 432/1 од 23 јануари 1973 година со 
што престанува важењето на привре-
мената дозвола на Сојузниот секре-
таријат за стопанство, Cip. 9-1490/6 од 
27 април 1971 година, објавена под 
ред. бр. 69 на Списокот на средствата 
за заштита на растенијата за кои се 
издадени дозволи за пуштање во про-
мет на територијава на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/72). 

Бр. 444/1 og 23 јануари 1973 година . 

Бр. 735/1 од 13 февруари 1973 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола на Сојузниот се-
кретаријат за земјоделство, бр. 749/5 
од 24 март 1972 година која се односи' 
на средството под назив Funginex, об-
јавена под ред. бр. 33 на Списокот на 
средствата за заштита на растенијата 
за кои се издадени дозволи за пушта-
ње во промет на територијата на Ју -
гославија (»,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/72) 

Привремена дозвола, бр. 1169/1 од 15. 
марта 1973Г го дине. 

Бр/1509/1 од 6 април 1973 година 

Привремена дозвола, бр. 1825/1 од 25 
април 1973 година 
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36 TETRATOX-50 

37 THIODAN Е-35 

38 TIMET G-5 

42 VOLATON 
Gran. 10% 

43 ZLATICA 
DESPIHOL Р 

44 

„Diana" George Servos Co, Thessaloniki, 
кого во Југославија го застапува „Аг-
рохемизација" Извоз-увоз —-Скопје 

Farbwerke Hocchst AG. — Frank« 
furt,/М кого во Југославија го заста-
пува „ЈУГОХЕМИЈА" Предузеће за 
спољну и уиутрашњу трговину — 
Ееогрѕд 

American Cyanamid Company, New 
Jersey, кого во Југославија го застапу-
ва ,,Зорка" Хеми јека индустрија -
Шабац 

39 TORMONA - 30, 

40 TRIFLORAN 25 

41 VENZAR- Lenacil 

Celamerk GmbH Co. Kg. - Ingelheim/ 
Rhein, кого во Југославија го заста-
пува „Здравље", Лесковац ООУР за 
програм Boehringer-Ingelheim — Бео 
град 

„Diana" George Servos Со, Thessaloniki, 
кого во Југославија го застапува .,Аг-
рохемизација" Извоз-увоз - Скопје 

Du Pont Company (UK) Limited Felter 
Lave, London, кого во Југославија го 
застапува ,.АГРОВОЈВОДИНА" Екс-
порт-импорт Нови Сад 

Farbenfabriken BAYER A.G. - Lever 
kusen, кого во Југославија го заста-
пува-Bay er-Pharma Југославија, То-
варна фармацевтских ин хемичних 
изд елков — Љубљана 

C.F.^Spiess Sohn — Kleinkerlbach,-кого 
во Југославија го застапува ,,РАДО-
ЊА" Кемијска индустрија — Сисак 

ZLATICA DESPI-
ROL W Р. 

45 ZLATICID L. „CHROOMOS-KATRAN-KUTRILIN", 
Кемијски комбинат, Загреб — Жит-

Привремена, дозвола, бр. 438/1 од 23 
јануари 1973 година 

Бр. 951/1 од 28 февруари 1973 година, 
со што престанува важењето на ,доз-
волата на Сојузниот секретаријат за 
стопанство, бр. 9-1500/1 од 10 февруари 
1971 година, објавена под ред. бр. 65 
на Списокот на средствата за заштита 
на растенијата за кои се издадени до-
зволи за пуштање во промет на тери-
торијата на Југославија („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/71) и решението 
на Сојузниот секретаријат за земјо-
делство, бр. 260/1 од 14 јануари 1972 
година објавено под ред бр. 6 на Спи-
сокот на средствата за заштита на 
растенијата во чии дозволи за пушта-
ње во промет на територијата на Ју-
гославија е извршено ограничување 
на употребата („Службен лист на 

бр. 19/72) 

Бр. 428/1 од 23 јануари 1973 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола на Сојузниот се-
кретаријат за стопанство, бр. 3-4966/6 
од 16 септември 1970 година објавена 
под ред, бр бб на Списокот на сред-
ствата за заштита на растенијата за 
кои се издадени дозволи за пуштање 
во промет на територитата на Југо-
славија (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 18/71). 

Бр. 1506/1 од 6 април 1973 година 

Привремена дозвола, бр. 440/1 од 23 
јануари 1973 година 

Бр. 318/2 од 6 февруари 1973 година, 
со што престанува важењето на при-
времената дозвола на Сојузниот секре-
таријат за земјоделство, бр. 598/2 од 23 
февруари 1972 година и бр. 598/6 од 
15 март 1972 година, објавена под 
ред. бр. 78 на Списокот на средства-
та за заштита на растенијата за кои 
се издадени дозволи за пуштање во 
промет на територијата на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/72). 

Привремена дозвола, бр. 1861/1 од 27 
април 1973 година 

Бр. 552/2 од 6 февруари 1973 година 

Бр. 644/1 од 6 февруари 1973 година 

Бр. 645/1 од 6 февруари 1973 година 

Бр. ^371/1 
6 јуни 1973 година 

Белград Заменик-сојузен секретар 
за земјоделство, 

бранко Турудија, с. р, 
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440. 441, 
Врз основа на член 22 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на произ-
водството и претставниците на потрошувачката 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА ПА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОМ-

БАЈНИ, УРЕДИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 октомври 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за комбајни, уреди и резервни де-
лови, со тоа што производителските организации на 
здружениот труд да можат да ги зголемат своите 
постојни продажни цени/така што највисоките про-
дажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

1) Комбајни и уреди: Дин/парче 
— комбајн „Универзал" зафат 420 

cm, со раставен хедер 168.795 
— комбајн „Универзал" зафат 365 

cm, и со хедер 166.152 
— комбајн „Змај 810" за жито, на 

тркала со преса^ 111.003 
— комбајн „Змај 810" — за ориз, на 

тркала 114.700 
— комбајн „Змај 810" за ориз, гасе-

ничар 122.332 
— комбајн „Змај 780" зафат 304 cm, 

со хедер, без преса 98.683 
— берач на пченка „Змај 2 КМ" 48.073 
— берач на пченка „Змај 2 KR" 48.073 
— кабина на ,возач „Универзал" 7.997 
— количка за хедер „Универзал" 8.046 
— сечка за слама „УниЕерзал" - 7.795 
— уред за сончоглед „Универзал", зафат 420 cm 8.400 
— уред за сончоглед „Уииверзал", 

зафат 365 cm 7.258 
— преса за слама „Змај 780" 7.042 
— уред за сончоглед „Змај 780" 5.584 
— уред за ориз „Змај 780" - 2.970 
— комушалка на пченка КМ 14.904 
— ронилка на пченка KR 14.904 
2) резервни делови — постојната продажна цена 

наголемена до 12%, при постојните услови на про-
дажбата. 

2 Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 691/2 од 11 јуни 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: „ЗМАЈ" ин-
дустрија пољопривредних машина — Земун. 
Претставници на купувачите — 'потрошувачи. 
159 купувачи — потрошувачи, наведени во ори-
гиналот на оваа спогодба, кој се наоѓа во доку-
ментацијата на Стопанската комора на Југо-
славија. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр 25/72 и 35/72), претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАК-
ТОРИ НА ТРКАЛА, ЗА ОПРЕМА ЗА ТРАКТОРИ 

,И ЗА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 октомври 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за трактори на тркала, за опрема 
-за трактори и за резервни делови, со тоа што своите 
постојни продажни ценќ производителските органи-
зации на здружениот труд можат-да ги зголемат, 
така што највисоките продажни^ цени да изнесу-
ваат, и тоа за: 

1) трактори на тркала: Дин/парче 
- ИМТ-533 стандард 40.723 
- ИМТ-558 58.673 
- ИМТ-575 (12 X 36) 89.972 
- ИМТ-575 (15 X 30) 94.590 
- ИМТ-5Ѕ5 101.582 
- „Раковица 60" . 52.014. 

2) опрема за трактори - постојната продажна 
цена наголемена до 16%, 

3) резервни делови — постојната продажна цена 
наголемена до 16%, при постојните услови на про-
дажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 346/1, 3 од 11 јуни 
1973 година. 

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

Претставници на производителите: Индустрија 
машина и трактора - Нов Белград и Индуст-
рија мотора Раковица. 
Претставници на купувачите — потрошувачи; 
Агротехника — Љубљана, Грамип - Дуорава, 
Кооператива — Вировитица, Пољомеханиза-
ција - Карловац, Пољострој - — Винковци, 
Пољоопрема - Сараево, Агроопрема — Бел-
град, Гранекспорт - Белград, Куглекс -
Белград, Агровој Бодина - Нови Сад, Југо-
аграр - Нови Сад, Ратар - Зрењанин, Цен-
тропромет — Шид, Агрострој — Чачак, 
Агросервис — Крагуевац, Агрометохија — 
Пеќ. Агротиса - Сента, Агротехна — Кикин-
да, Механизација - Приштина, Авалакомерц 
— Белград, Агросервис — Лесковац, ПОЉО-
опскрба — Загреб, Пољотехника — Осиек и 
Руднап — Белград. 

УСТАВЕН С У Д НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
ПА РАБОТНИЧК-ИОТ СОВЕТ НА ЕЛЕКТРОСТО-
IIДИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЕЛЕКТРОКОСМЕТ" 
ОД ПРИШТИНА ЗА ЗАБРАНА НА РАБОТИТЕ ВО 
ПРИВАТНА РЕЖИЈА НА РАБОТИ ВРЗАНИ ЗА 
НАПОЈУВАЊЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ 

ПОСТРОЈКИ 

I. На иницијатива на Јосип Лазар високвали-
фикуван работник од Приштина, вработен во Елек-
тростопанското претпријатие „Електрокосмет" во 
Приштина, Уставниот суд на Југославија со реше-
ние У бр. 202/72 од 10 јануари 1973 година поведе 
постапка за оценување на законитоста на Одлуката 
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на работничкиот совет на Електростопанското прет-
пријатие „Електрокосмет" од Приштина за забрана 
на работите во приватна режија на работи врзани 
за напојувањето на електроенергетските посторјки 
од 10 февруари 1969 година. 

Со таа одлука, на работниците вработени во 
Претпријатието „Електрокосмет" во Приштина из-
речено им е забранета секаква работа за трети ли-
ца во приватна режија, по договор за дело и за 
хонорар, без дозвола од Претпријатието и таквата 
работа е оквалификувана како тешка повреда на 
работната должност и злоупотреба на службената 
положба и овластувањето. Одлуката не се одне-
сува на работите за кои не е потребна квалифику-
вана работна сила, како што се подигање столбови, 
натовар и истовар на материјали, копање дупки 
и сл. 

И. Оценувајќи ја законитоста на наведената 
одлука Уставниот суд на Југославија утврди дека 
Одлуката не била во согласност со одредбата на 
член 89 став 1 на Основниот закон за работните од-
носи, ќоја во меѓувреме престанала да важи со вле-
гувањето во сила на Законот за меѓусебните одно-
си на работниците во здружениот труд од 13 април 
1973 година. Одлуката не е во согласност ниту со 
одредбата на член 45 од Законот за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд. Со од-
редбата на член 45 од наведениот закон е предви-
дено работникот да одговара за неизвршување на 

' обврските и за други повреди на оќврските во здру-
жениот труд што ќе ги направи со своја вина и во 
основната организација на здружениот труд да се 
утврдуваат обврските во здружениот труд и одго-
ворност на работникот за повреди на тие обврски, 
за повреди на обврските што се сметаат.како по-
лесни и потешки повреди, постапката и органот за 
водење на постапката и мерките што во согласност 
со законот се применуваат спрема работникот. 

По оцена на Уставниот суд, работата на работ-
никот во сопствена режија за трети лица не е не-
посредна врска со здружениот труд во организа-
цијата на здружениот труд, па следствено на тоа 
таквата работа не би можела да се квалификува 
како повреда на работната должност, која по себе 
повлекува одговорност на работникот. Уставниот 
суд при тоа не се опушташе во прашањето дали 
таквата работа е дозволена или забранета со други 
прописи и дали какви санкции за вршење на такви 
работи се предвидуваат со тие прописи, од причи-
ната што таквото обносување на работникот не 
може да претставува повреда на нормите за ра-
ботните должности на работникот во здружениот 
т р у д ' 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
ства 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, по 
одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југо-
славија 

о д л у ч и 

1. Се поништува Одлуката на работничкиот 
совет на Електростопанското претпријатие „Елек-
трокосмет" од Приштина од 10 февруари 1969 годи-
на за забрана на работите во приватна режија на 
работи врзани за напојувањето на електроенергет-
ските постројки. 

2. Одлуката на Судот ќе се објави во „Службен 
лист на СФРЈ" и во Електростопанство претприја-
тие „Електрокосмет" — Приштина. 

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју-
гославија во состав: Иван Божичевиќ, д-р Алек-
сандар фира, Радивое Главиќ, Радојка Катиќ, Гуро 
Меденица, д-р Иво Сунариќ, д-р Стане Павлич, 
Боривое Ромиќ, Таип Таипи и Јоже Земљак.' 

У бр. 202/72 
17 мај 1973 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на Југослав.ије 
судија, 

Ѓуро Меденица, с, р, 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат 

— за извонредни заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Обединетото Кралство Велика 
Британија и Северна Ирска 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Нејзиното Величество Кралицата Елизабета И; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Неговото Кралевско Височество Принцот Фи-
лип, ВОЈвода од Единбург; 

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските, односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и Обединетото Кралство Велика Британија и Север-
на Ирска 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО -ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Нејзиното Кралевско Височество Принцезата 
Ана, Dugald Stewart, CMG, амбасадор на Нејзиното 
Величество во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, Sir Martin Chartens, КСВ, 
КCVO, ОВЕ личен секретар на Нејзиното Вели-
чество Кралицата; 

СО/ ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ЃЕРДАН 

Маркизата од Abergavenny, CVO, дворска дама 
на Нејзиното Величество Кралицата, Philip Moore, 
CMG, заменик личен секретар на Нејзиното Вели-
чество Кралицата, Bobm Ludlow, секретар за печат 
на Нејзиното Величество Кралицата; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

А. Е. Perkins, CVO, офицер за безбедност на 
Нејзиното Величество Кралицата, W. Bentley, со-
ветник на Амбасадата на Велика Британија во 
Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Bowena Вгаѕѕеу, дворска дама на Нејзиното 
Кралевско Височество Принцезата Ана, М. I. Goul-
dmg, личен секретар на министер, Arthur Neal, 
NEAL, MVO, MBE, секретар на личниот секретар, 
М. L. Tait, секретар на Амбасадата на Велика Бри- -
тани ја ,во Белград; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Deboraah King, секретарка на заменикот личен 
Секретар, Anne Downes, MVO, секретарка на секре-
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тарот за печат, Louis Melikoff, секретарка на ко-
њушарот на Неговото Кралевско Височество 
Принцот Филип, Војвода од Единбург, Margaret 
MacDonald, MVO, гардероберка на Нејзиното Вели-
чество Кралицата, М. Ј. Trestrail, офицер за без-
бедност на Неговото Кралевско Височество Принцот 
Филип, БОЈ вода од Единбург; 

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на соработката и пријателските односи помеѓу 'ору-
жените сили на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Обединетото Кралство Вели-
ка Британија и Северна Ирска 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Archie Winskill, СВЕ, DFC, командант на кра-
левските авиони, полковникот С. М. Moir, пратеник 
на оружените сили при Амбасадата на Велика Бри-
танија во Белград; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Потполковникот Philip Fulford, MVO, ВЛ, лекар 
на Нејзиното Величество Кралицата, потполков-
никот на авијација D. О. Luke, поморски и возду-
хопловен пратеник при Амбасадата на Велика Бри-
танија во Белград; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Мајорот Peter Beer, коњушар на Нејзиното Ве-
личество Кралицата, мајорот Benjamin Herman, 
коњушар на Неговото Кралевско Височество Прин-
цот Филип, Војвода од Единбург; 

- за заслуги во извршувањето на доверените 
задачи што придонесуваат за пријателските односи 
помеѓу Социјалистичката Федеративна Република 
Југославија и Обединетото Кралство Велика Бри-
танија и Северна Ирска 

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ 

М. Prentice, помошник гардероберка на Нејзи-
ното Величество Кралицата, О. Tribe, собар , на Не-
говото КралеЕСко Височество Принцот Филип, Вој-
вода од Единбург, Ј . Milner, гардероберка на Нејзи-
ното Кралевско Височество Принцезата Ана, Е. Ко-
lleher, собарица^на дворската дама на Нејзиното Ве-
личество Кралицата, М. LodwicK, собарица на двор-
ската дама на Нејзиното Кралевско Височество 
Принцезата Ана, Е Benett, паж на Нејзиното Вели-
чество Кралицата, F. Holland, багажер, V. Fletcher, 
чувар на садови; мајорот Pitkeathly, главен гај дар 
на Нејзиното Величество Кралицата, С. Bray, кел-
нер на Нејзиното Величество Кралицата, D. Messen-
ger, заменик мајордом, Т. Mac Donald, келнер, А. 
Paul, келнер, М. Toing, келнер, Н, Browi, келнер, 
Charles Martyin, фризер на Нејзиното Величество1 

Кралицата. 

Бр. 108 
11 октомври 1872 година 

Белград 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува за заслуги во развивањето и 
зацврстувањето на соработката и пријателските од-
носи помеѓу Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и Европската економска заедница 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

д-р Sicco L. Mansholt. претседател на Комисијата 
на Европските заедници. 

Бр. 129 
12 декевмри 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с р, 

С О Д Р Ж А Н А : 

Страна 
432 Уредба за измена на Уредбата за начинот 

и постапката за склучување на спогодби-
те за промена на затечените цени на про-
изводите и услугите — — — — — — 1077 

433. Одлука за одредување на стапката на 
придонесот за додатокот на деца на вое-
ните лица во активна служба на Југосло-
венската народна армија за 1973 година 1077 

434. Одлука за начинот на плаќањето на ца-
рина и други давачки при увозот на спе-
цифичната опрема за нови индустриски 
капацитети - — — — — — — — 1077 

435. Правилник за начинот за утврдување и 
решавање на граничните инциденти и на 
други повреди на државната граница — 1078 

436. Правилник за контрола на преминување-
то на државната граница и за движење« 
престој, населување, лов и риболов во гра-
ничниот појас — — — — — — — 1031 

437. Правилник за евиденцијата и за средства-
та за водење на евиденцијата според За-
конот за воените инвалиди — - — — 1089 

' 438. Упатство за начинот на издавањето и у-
потребата на инвалидската здравствена 
книшка — — — — — — — — — 1095 

439. Список на средствата за заштита на рас-
тенијата "за кои се издадени дозволи за 
пуштање во промет на територијата на 
Југославија — - : — — — — — — 1097 

440. Спогодба за промена на затечените цени 
за комбајни, уреди и резервни делови — 1102 

441. Спогодба за промена на затечените цени 
за трактори на тркала, за опрема за трак-
тори и за резервни делови — — — — 1102 

Одлука за оцена на законитоста на Одлуката 
на работничкиот совет на Електростопан-
скотсЅ претпријатие „Електрокосмет" од 
Приштина за забрана на работите во 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Bроз Тито, с. 

ватна режија на работи врзани за напоју-
вањето на електроенергетските постројки 1102 

Одликувања — — — — — — — — — 1103 
Ослободено од основниот данов на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-

тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа I. Пошт фах 226. 
Директор и глаева и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 -

Печат« Беогдодекв г р а ф а т а завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 1? 


