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858. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 3 ноември 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗA ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ДЕЛ ОД ШТЕТИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ ВО ОК-

ТОМВРИ 1964 ГОДИНА ВО ГРАД ЗАГРЕБ 

1. На Југословенската инвестициона банка и се 
доделува износ од 5.000 милиони динари од стопан-
ските резерви на федерацијата, што се формираат 
според членот 7 од Законот за Стопанско-планските 
мерки во 1965 година, заради давање краткорочен 
кредит на град Загреб за покривање на стасаните 
обврски спрема изведувачите за извршените работи 
по програмата за санација на штетите од поплавите 
во октомври 1964 година во град Загреб. 

2. Југословенската инвестициона банка ќе го да-
де кредитот од износот од точката 1 на оваа одлука 
со интерес по стопа од 1% годишно и со рок за 
враќање: 
до 30 ноември 1965 година — 200,000.000 динари 
до 31 декември 1965 година — 300,000.000 динари 
до 31 јануари 1966 година — 500,000.000 динари 
до 28 февруари 1966 година — 500,000.000 динари 
до 31 март 1966 година — 1.000,000.000 динари 
до 30 април 1966 година — 1.000,000.000 динари 
до 31 мај 1966 година — 900,000.000 динари 
до 30 јуни 1966 година — 600,000.000 динари 

3. Средствата остварени со наплата на кредитот 
според одредбите од оваа одлука Југословенската ин-
вестициона банка ќе. им ги врати на стопанските 
резерви на федерацијата. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 501 
25 ноември 1965 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател Потпретседател 
на' Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, с. р. Сергеј Крајгер, с. р. 

859. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 3 ноември 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ ВО ПРВОТО 

ПОЛУГОДИШТЕ НА 1965 ГОДИНА 

1. На Заедницата на југословенското електро-
стопанство и се доделува, без обврска за враќање, 
од средствата на стопанските резерви на федераци-
јата што се формираат според членот 7 од Законот 
за стопанско-планските мерки во 1965 година, до-
тација во износ од 5.990 милиони динари. 

2. Износот од точката 1 на оваа одлука Заед-
ницата на југословенското електростопанство ќе го 
употреби: 

1) за покривање на кусоците во работењето на 
електростопанските заедници во првото полугодиш-
те на 1965 година и за издвојување во фондовите 
на тие заедници во тој период — износ од 4.934 
милиони динари; 

2) за покривање на кусоците на дистрибутивните 
претпријатија на" територијата на Социјалистичка 
Република Црна Гора и Социјалистичка Република 
Македонија во првото полугодиште на 1965 година 
— износ од 1.056 милиони динари. 

3. Износот од 5.990 милиони динари што се одо-
брува според точката 1 на оваа одлука ќе се покрие 
од износот од 6.000 милиони динари што со Одлу-
ката за доделување средства од стопанските резерви 
на федерацијата за давање кредит на Заедницата 
на југословенското електростопанство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/65) и е доделен на Југосло-
венската инвестициона банка за давање кредит 
на Заедницата на југословенското електростопанство. 

На Заедницата на југословенското електросто-
панство и се намалува за износот од 5.990 милиони 
динари обврската за враќање на кредитот добиен 
од Југословенската инвестициона банка според од-
луката од ставот 1 на оваа точка. 

На Југословенската инвестициона банка И се 
намалува за износот ,од 5.990 милиони динари обрв-
ската за враќање во стопанските резерви на феде-
рацијата на средствата добиени според одлуката од 
ставот 1 на оваа точка. 

Износот од 10 милиони динари Заедницата на 
југословенското електростопанство ќе и го врати 
на Југословенската инвестициона банка, а Југосло-
венската инвестициона банка ќе им го врати на сто-
панските резерви на федерацијата, заради измиру-
вање на обврските според одлуката од ставот 1 на 
оваа точка. 

4. Одлука за распределба на средствата од точ-
ката 1 на оваа ,одлука, за намените од точката 2 
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на оваа одлука, ќе донесе Заедницата на југосло-
венското електростопанство во согласност со сојуз-
ниот секретар за индустрија и трговија и со сојуз-
ниот секретар за финансии 

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

Сојузна скупштина 
АС Sp. 505 

25 ноември 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
i 

Претседател Потпретседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, с. р Сергеј Крајгер, с. р. 

860. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 3 ноември 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, до-
несе , 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДОМЕСТОК И ПОКРИВАЊЕ КУСОЦИ НА ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ЈУЛИ 

1965 ГОДИНА 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина износот од 4,555 милиони динари ќе -се упо-
треби: 

1) износот до 4.345 милиони динари за давање 
надоместок на електростопанските претпријатија во 
чија дејност спаѓа пренесување на електрична енер-
гија, на име разлика помеѓу просечниот износ на 
цените по кои ја испорачувале електричната енер-
гија во јули 1965 година и калкулативната цена 
определена во смисла на членот 63а став 3 од Законот 
за стопанско-планските мерки во 1965 година; 

2) износот до 210 милиони динари за покривање 
кусоци на дистрибутивните претпријатија на тери-
торијата на Социјалистичка Република Црна Гора 
и Социјалистичка Република Македонија настанати 
со продажба на електрична енергија во јули 1965 
година во смисла на членот 63а став 5 од Законот 
за стопанско-планските мерки во 1965 година. 

2. Сојузниот извршен совет ќе утврди на кои 
електростопански претпријатија им припаѓа надо-
месток, износите на тој надоместок, како и начинот 
на исплатата. 

До конечното утврдување на височината на на-
доместокот, Сојузниот извршен совет може да опре-
дели аконтации на тој надоместок. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 502 

25 ноември 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, i 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Потпретседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Сергеј Крајгер, с. р. 

861. 
Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 3 ноември 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ НА-
ДОМЕСТОК НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 АВГУСТ ДО 31 

ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА 
1. Од средствата на стопанските резерви на фе-

дерацијата што се формираат според членот 7 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина, износот од 5.500 милиони динари ќе се упо-
треби за давале аконтации на име надоместок на 
разликата помеѓу калкулативната цена и пропиша-
ната највисока продажна цена на електричната 
енергија на електростопанските претпријатија во 
чија дејност спаѓа пренесување електрична енерги-
ја, за периодот од 1 август до 31 декември 1965 го-
дина во смисла на членот 78 од Основниот закон за 
електростопанството. 

2. Сојузниот извршен совет ќе утврди на кои 
електростопански претпријатија им припаѓа надо-
месток, износот на аконтацијата, како и начинот за 
исплата. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 503 

25 ноември 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Потпретседател 

на Стопанскиот собор, на Со"т"ниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Сергеј K.^lrep, D 

862. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, во 
врска со членот 169г став 1 од Царинскиот закон, 
Сојузната спупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 3 ноември 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 24 ноември 1965 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕТСМЕТКАТА 
НА ПОСЕБНАТА СМЕТКА НА УПРАВАТА ЗА ЦА-

РИНИ НА СФРЈ ЗА 1965 ГОДИНА 
На претсметката на посебната сметка на Упра-

вата за царини на СФРЈ за 1965 година, со вкупни 
приходи од 1.810,921.207 динари, вкупни расходи од 
1.410,921.207 динари и непотрошени средства за пре-
нос во наредната година од 400,000.000 динари, која 
е донесена со решение на директорот на Управата 
за царини на СФРЈ и Советот на работните заедници 
на царинската служба бр. 10049/1 од 14 мај 1965 
година, се дава согласност. 

Сојузна скупштина 
АС бр. 499 

25 ноември 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Потпретседател 

на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 
Осман Карабеговиќ, с. р. Сергеј Крајгер, с. р. 



Среда, 1 декември 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 'Број 53 — Страна 1749 

863. 

Врз основа на членот 9 став 2 од Основниот за-
кон за службата за безбедност на пловидбата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/64), сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИТЕ УС-
ЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РА-
БОТНИЦИТЕ НА ЛУЧКА КАПЕТАНИЈА, КАПЕ-
ТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТЕ И ИНСПЕКТОРИТЕ 

НА БЕЗБЕДНОСТА НА ПЛОВИДБАТА 

Член 1 
Работниците што се назначуваат на работните 

места на лучки капетан, капетан на пристаниште, 
шеф на испостава на капетанија, инспектор на без-
бедноста на пловидбата во капетанија, во репуб-
личкиот и сојузниот орган надлежен за работите на 
безбедноста на пловидбата, како и стручните ра-
ботници што се назначуваат на работни места на 
кои се вршат наутички работи во капетаниите и 
испоставите, мораат да го имаат стручното образо-
вание и да ги исполнуваат другите услови пропи-
шани со овој правилник. 

Член 2 
На работно место лучки капетан може да се 

назначи работник кој има стручно образование на 
-капетан на долга пловидба и најмалку четири го-
дини практика во звање капетан на долга пловидба 
од кои најмалку две години пловидбен стаж во 
тоа звање и две години практика на стручни рабо-
ти во органите на службата за безбедност на по-
морската пловидба, или стручно образование на ка-
петан на долга пловидба и најмалку шест години 
практика во звање капетан на долга пловидба од 
кои три години плодидбен стаж во тоа звање. 

Член 3 
На работно место капетан на пристаниште може 

да се назначи работник кој има стручно образование 
на капетан на внатрешна пловидба со завршено 
средно бродареко училишта односно со соодветно на 
него стручно училиште и најмалку пет години прак-
тика во звање капетан на внатрешна пловидба од 
кои најмалку три години во својство на заповедник 
на брод и две години практика на стручни работи 
во органите на службата за безбедност на вна-
трешната пловидба, или стручно образование на ка-
петан на внатрешна пловидба со завршено средно 
бродарско училиште односно со соодветно на него 
стручно училиште и со најмалку осум години прак-
тика во звање капетан на внатрешна пловидба од 
кои најмалку четири години во својство на запо-
ведник на брод. \ 

Член 4 
На работно место шеф на испостава на лучка 

капетанија може да се назначи работник кој има 
стручно образование на поручник на трговска мор-
нарица, или завршено средно училиште и најмалку 
една година практика на стручни работи во орга-
ните на службата за безбедност на поморската 
пловидба, или стручно образование на бродоводач 
со завршено осумгодишно училиште и најмалку 
една година практика на стручни работи во органите 
на службата за безбедност на поморската пловидба. 

Член 5 
На работно место шеф на испостава на капе-

танија на пристаниште може да се назначи работ-
ник кбј има стручно образование на капетан на 
внатрешна пловидба со завршено средно бродарско 
училиште односно со соодветно на него стручно 
училиште и најмалку две години практика во звање 

капетан на внатрешна пловидба од кои најмалку 
една година во својство на- заповедник на брод и 
една година практика на стручни работи во орга-
ните на службата за безбедност на внатрешната 
пловидба, или стручно образование на капетан на 
внатрешна пловидба со завршено средно бродарско 
училиште односно со соодветно на него стручно учи-
лиште и најмалку четири години практика во звање 
капетан на внатрешна пловидба од кои две години 
во СВОЈСТВО на заповедник на брод, или стручно 
образование на поручник на внатрешна пловидба со 
завршено средно бродарско училиште односно со 
соодветно на него училиште и најмалку шест годи-
ни практика вo звање поручник на внатрешна пло-
видба и најмалку една година практика на стручни 
работи во органите на службата за безбедност на 
внатрешната пловидба. 

Член 6 
На работно место инспектор на безбедноста ria 

пловидбата во лучка капетанија може да се назна-
чи работник кој има стручно образование, и тоа: 

1) за наутички инспектор — стручно образова-
ние на капетан на долга пловидба и најмалку три 
години практика во звање капетан на Долга пло-
видба; 

2) за бродомашински инспектор — стручно обра-
зование на дипломиран машински, бродомашински 
односно бродоградежен инженер и најмалку три го-
дини практика во специјалност за бродарство, или 
на поморски машинист од I класа и најмалку три 
години практика во звање поморски машинист од 
I класа; 

3) за радио-инспектор — стручно образование 
на дипломиран инженер по телекомуникации одно-
сно радио-инженер и најмалку три години практика 
во струката, или на поморски радио-телеграфист од 
I класа и најмалку три години практика во звање 
поморски радио-телеграфист од I класа; 

4) за градежен инспектор — стручно образова-
ние на дипломиран градежен односно хидрограде-
жен инженер и најмалку три години практика во 
струката, или на хидроградежен техничар и нај-
малку осум години практика во хидроградежната 
струка. 

Член 7 
На работно место инспектор на безбедноста на 

пловидбата во капетанија на пристаниште може да 
се назначи работник кој има стручно образование, 
и тоа: 

1) за наутички инспектор — стручно образова-
ние на капетан на внатрешна пловидба со завршено 
средно бродарско училиште односно со соодветно на 
него стручно училиште и најмалку три години прак-
тика во звање капетан на внатрешна пловидба од 
кои две години во СВОЈСТВО на заповедник на брод; 

2) за бродомашински инспектор — стручно обра-
зование на дипломиран машински, бродомашииски 
односно бродоградежен инженер и најмалку три го-
дини практика во- специјалност за бродарство, или 
на машинист на внатрешна пловидба од I класа и 
најмалку три години практика во звање машинист ̂  
на внатрешна пловидба од I класа од кои две години 
во својство на управител на машина, или на бродо-
машински техничар со најмалку осум години прак- ' 
тика во службата на машина и најмалку две години 
практика на стручни работи во органите на служ-
бата за безбедност на внатрешната пловидба; 

3) за инспектор на пловен пат — стручно обра-
зование на дипломиран хидроградежен инженер и 
најмалку три години практика на работи на сообра-
ќајната хидротехника, или хидроградежен техничар 
и најмалку осум години практика на работи на 
сообраќајната хидротехника. 

Член 8 
На работно место на инспектор на безбедноста 

на пловидбата во републички односно сојузен орган 
надлежен за работите на безбедноста на пловидба 
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може да се назначи работник кој најмалку има 
стручно образование и практика пропишана за ин-
спектор на безбедноста на пловидбата во лучка ка-
петанија или во капетанија на пристаниште. 

Член 9 
На работно место во лучка капетанија на кое се 

вршат наутички работи може да се назначи работ-
ник кој најмалку има стручно образование на пору-
чник на трговска морнарица. 

Член 10 
На работно место.во капетанија на пристаниште 

на кое се вршат наутички работи може да се назна-
чи работник кој има стручно образование на капетан 
на внатрешна пловидба со завршено средно бродар-
ско училиште односно со соодветно на него стручно 
училиште и најмалку една година пловидбен стаж 
во својство на заповедник на брод. 

Член И 
На работник кој со денот на влегувањето во сила 

на овој правилник се наоѓа на некое работно место 
од членот 1 на овој правилник, не се применуваат 
одредбите од овој правилник додека тој се наоѓа на 
тоа работно место. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за струч-
ното образование на службениците на лучка капе-
танија и капетанија на пристаниште („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/62). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1598 
15 ноември 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 

864, 

Врз основа на членот И став 5 од Основниот 
закон за организацијата на превозот со моторни 
возила во друмскиот сообраќај („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/65), управниот одбор на Сојузната 
стопанска комора пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УСОГЛАСУ-
ВАЊЕ НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА 
ПАТНИЦИ ВО МЕЃУРЕПУБЛИЧКИОТ И МЕЃУ-

НАРОДНИОТ ДРУМСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Општи одредби 

Член 1 
Како усогласување на возните редови, во сми-

сла на овој правилник, се подразбираат дејствијата 
што имаат за цел воспоставување најцелесообразна 
организација на линискиот автобуски превоз по-
меѓу две или повеќе републики и во меѓународниот 
друмски сообраќај. 

Член 2 
Усогласувањето нa возните редови во внатреш-

ниот сообраќај се врши врз основа на предлози 
на возни редови од заинтересираните стопански ор-
ганизации што вршат јавен превоз со автобуси (во 
понатамошниот текст: превозници)/ 

Во постапката за усогласување -можат да уче-
ствуваат и претставници од други сообраќајни и 
туристички организации, како и од стопанските 
комори, со свои предлози за усогласување. 

Член 3 
Усогласување на возните редови во внатреш-

ниот сообраќај се врши, по правило, еднаш го-
дишно (редовно усогласување). 

По исклучок, по предлог од превозник, може 
да се врши и вонредно усогласување на возните 
редови, врз кои согласно се применуваат одредбите 
од овој правилник за редовното усогласување. 

Член 4 
Усогласување на возните редови во меѓународ-

ниот друмски сообраќај се врши по предлог од 
заинтересираните југословенски превозници што 
ги исполнуваат условите за превоз во меѓународ-
ниот друмски сообраќај. 

Усогласување на возните редови на странски 
превозници во меѓународниот друмски сообраќај на 
автобуски линии што минуваат низ Југославија се 
врши со меѓународни спогодби, а тие возни ре-
дови се објавуваат според одредбите од овој пра-
вилник. 

Член 5 
Постапката за усогласување на возните редо-

ви според овој правилник, ја спроведува Секрета-
ријатот за сообраќај на Сојузната стопанска ко-
мора. 

Член 6 
Во смисла на овој правилник: 
1) како линија се подразбира определена ре-

лација и правец (итинерер), од почетната до крај-
ната станица, на кои се врши превоз на патници 
со моторни возила во друмскиот сообраќај според 
возниот ред и тарифата што однапред се утврдени 
и објавени; 

^ 2) како релација се подразбира растојание по-
меѓу кои и да е две места на линијата; 

3) како поаѓање се подразбира почетокот на 
определен превоз според возниот ред на линијата; 

4) како истовремено поаѓање (бис возења) се 
подразбира почетокот на превозот со повеќе возила 
на иста линија по возниот ред за некое поаѓање. 

Според карактеристиките на возењето, прево-
зот може да биде експресен, експресен директен 
и патнички. 

Експресен превоз е превоз на патници во кој 
според возниот ред е предвидено качување и сим-
нување патници само во поважните сообраќајни, 
стопански, културни и туристички центри. 

Експресен директен превоз е превоз на патни-
ци во кој според возниот ред е предвидено качу-
вање патници само на почетната станица а ,сим-
нување само на крајната станица. 

Друг превоз се смета како патнички превоз. 

2. Постапката за усогласување 
Член 7 

За редовно усогласување на возните редови 
превозниците му доставуваат на Секретаријатот за 
сообраќај на Комората свои предлози до 15 
октомври. 

Неблаговремените и непотполни предлози на 
возни редови не се земаат во разгледување. 

Член 8 
Предлогот на возен ред превозникот го под-

несува според пропишаниот образец кој е напе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел, 
и тоа во онолку примероци колку што ќе опре-
дели Секретаријатот за сообраќај на Комората. 

Предлозите на возни редови на меѓународните 
линии содржат и податоци за цената на превозот 
(тарифа). 
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Член 9 
Примените предлози на возни редови Секре-

таријатот за сообраќај на Комората им ги доста-
вува на - заинтересираните превозници и на дру-
гите сообраќајни и туристички организации, како 
и на републичките стопански комори за да стават 
забелешки и дадат мислење најдоцна до 31 ок-
томври. 

Член 10 
Состанокот на заинтересираните организации 

заради усогласување на возните редови се зака-
жува благовремено, а најдоцна до 15 ноември, 

Член 11 
При усогласувањето на возните редови -се при-

менуваат овие критериуми: 
1) на подолга линија станиците треба да бидат, 

по правило, поретки; 
2) aкo се отвораат нови линии или на постој-

ните линии се воведуваат нови поаѓања: 
а) првенство за отворање нова линија, како и 

за зголемување бројот на поаѓањата на .постојната 
линија' помеѓу поголеми места, имаат превозни-
ци чии седишта се во крајните места на лини-
јата; 

б) на постојна линија други превозници можат 
да започнат да вршат превоз само ако превозни-
ците што веќе вршат превоз на таа линија не при-
јават зголемен број поаѓања на таа линија; 

в) првенство за воведување сезонски превози 
на постојна линија имаат превозници што веќе 
вршат постојан превоз на таа линија; 

г) на релациите каде што, превозот го врши 
само еден превозник, бис возења можат да се во-
ведуваат и за дел на линијата; 

3) при изборот на времето за поаѓање: 
а) првенство за избор на време за поаѓање ,на 

постојната линија имаат превозници што веќе 
вршат превоз на таа линија, а помеѓу нив — пре-
возник што најдолго врши превоз на таа линија; 

б) првенство за избор на време за поаѓање на 
линијата има превозник чие седиште е во ме-
стото на поаѓањето (почетна стапица); 

4) времето за поаѓања на една линија се утвр-
дува според фактичните потреби 

При усогласување на возните редови мора, 
освен за критериумот од ставот 1 на овој член, да 
се води сметка и за потребите на корисниците 
на превозот, како и за квалитетот на услугите 
што ги врши превозникот. 

Член 12 
Како усогласени се сметаат возните редови сo 

кои сe согласиле сите заинтересирани превозници. 
Усогласените возни редови се задолжителни и 

важат за годината за која се донесени. 

Член 13 
В а усогласените возни редови Секретаријатот за 

сообраќај на Комората ќе издаде потврда на по-
полнетиот образец на возен ред, и така потврде-
ниот усогласен возен ред превозникот ќе го подне-
се заради регистрација 'до надлежниот орган на 
управата. 

Член 14 
Вонредно усогласување на возните редови се 

врши по барање на превозник само ако настанат 
промени поради дејство на виша сила односно 
околности што превозникот не можел да ги предви-
ди, -како и кога ќе се здружат превозници заради 
заедничко одржување линии на исти релации (ко-
операција, здружени претпријатија, деловно-
техничка соработка), или ако превозникот преста-
не да ја врши својата дејност. 

Член 15 
Ако превозникот кон барањето за вонредно 

усогласување на возните редови приложи докази 

за согласност на сите превознички организации 
заи-нтересирани за -вршење превоз на определени 
релации и согласност од надлежните републички 
стопански комори — Секретаријатот за сообраќај 
-на Комората ќе даде веднаш потврда за усогласу-
вањето. 

3. Арбитража 
'Член 16 

За одлучување по спорните прашања во -врска 
со усогласување на возните редови, при Сојузната 
стопанска комора постои арбитражна комисија, чиј 
состав е пропишан со членот 12 став 2 од- Основ-
ниот закон за организацијата на превозот"" со мо-
торни возила во друмскиот сообраќај („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 27/65). 

Членот на арбитражната комисија што го име-
нува Сојузната стопанска комора го определува 
секретарот на Советот за сообраќај од листата на 
арбитрите што еднош годишно ја утврдува Сове-
тот за сообраќај на Сојузната стопанска комора. 

Член 17 
Постапката пред арбитражната комисија е итна, 

а се поведува по барање на заинтересираниот пре-
возник. 

"Писмено барање за поведување постапка пред 
арбитражната комисија превозник може да подне-
се само ако ставил приговор против спорниот во-
зен ред. 

Писменото барање за поведување постапка 
превозникот го поднесува во рок од 8 дена од 
денот на доставувањето на известувањето за ре-
зултатот од усогласувањето на возните редови. Ако 
превозникот не поднесе писмено барање во овој 
рок, ќе се смета дека се откажал од приговорот. 

Член 18 
За расправата пред арбитражната комисија се 

известуваат сите превозници. 

'Член 19 
Арбитражната комисија може приговорот да го 

усвои или отфрли. При решавањето арбитражна-
та комисија не е врзана за наводите од пригово-
рот, туку спорното прашање може да го реши и 
на -друг начин, со тоа што тоа решение да не ги по-
гаѓа интересите на другите превозници. 

Одлуките ги донесува арбитражната комисија 
,на седници ео мнозинство гласови. Со овие од-
луки се заменуваат потврди за извршено усогла-
сување. 

Одлуката на арбитражната комисија е конечна. 

Член 20 
Потребните средства за работа на арбитраж-

ната комисија се обезбедуваат во финансискиот 
план на Сојузната стопанска комора. 

4. Објавување на возните редови 

Член 21 
По извршената регистрација на усогласените 

возни редови превозниците ги објавуваат тие воз-
ни редови на вообичаен начин. 

Заради унапредување на превозничката деј-
ност и туристичкиот промет Сојузната стопанска 
комора, во соработка со превозниците и републич-
ките стопански комори, ќе организира издавање 

на Општ автобуски возен ред, на изводи од тој 
возен ред или сродни информативни публикации. 

5. Завршни одредби 

'Член 22 
Советот за сообраќај на Сојузната стопанска 

комора ќе пропише деловник за работа на арби-
тражната комисија. 
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Член 23 

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилниК престанува да в а ж и Правилникот за на-
чинот' и постапката за усогласување на редовите 
на возењето за превоз на патници во линискиот 
друмски сообраќај („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
24/63). 

Член Џ 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Сојузна стопанска комора 

Бр. 2235/37 
16 ноември 1965 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
потпретседател, 

Антон Воле, с. р. 

Забелешки' 

Пополнување на образецот на возен ред 

1. Образецот на возен ред се пополнува во 
смисла на чл. 6 и 8 од Правилникот за начинот и 
постапката за усогласување на возните редови за 
превоз на патници во меѓурепубличкиот и меѓуна-
родниот друмски сообраќај. 

2. Во рубриката: „Назив на линијата" се внесу-
ваат појдовната и крајната станица на линијата, а 
евентуално и местото што е карактеристично за 
поточната ознака на правецот (итинерер) на лини-
јата. ' . 

Во колоната: „Станици (стојалишта)" се вне-
суваат називите на местата на станиците и стоја-
лиштата при заминување и враќање во насоката оз-
начена со стрелки. / 

Ако стојалиштето е надвор од населено место, 
покрај називот на местото треба да се стави и оз-
нака : „К" (крстопат). 

Колоните 1 до 4 се колони на времето при зами-
нување, а колоните 5 до 8 се колони на времето при 
враќање. Во овие колони се внесува времето на по-
аѓањата ако задржувањето на станица односно сто-
јалиште е пократко од 5 минути. 

Ако задржувањето на станица односно стојали-
ште е 5 минути или подолго од 5 минути, доаѓањата 
односно поаѓањата се запишуваат во тие колони во 

6,00 
вид на дропка (на пример: ), со тоа што гор-

е,20 
ниот број на дропката го означува времето на доаѓа-
њето, а долниот број на дропката — времето на 
поаѓањето од станицата односно стојалиштето. 

Во колоните 1 до 8 се1 внесува времето на поа-
ѓањата односно доаѓањата за секое одделно возење 
на иста линија. Редоследот на времето на поаѓањата 
се внесува на тој начин што во колоната 1 се вне-
сува најраното возење, а во другите колони редум 
подоцнежните возења (на пример: 7 h, 8 ћ итн.). 

Во колоната: „km" се внесуваат растојанијата 
од појдовната до крајната станица (стојалиште) врз 
основа на службениот далечинар на местата, со тоа 
што појдовната станица се означува со: „О" (ну-
ла) km. 

3. Во рубриката: ,,Раздобје во кое се врши пре-
возот" се внесува датумот на почетокот и датумот на 
завршетокот на експлоатацијата на линијата: 

4. Рубриката: „Рок на важење на возниот ред" 
ја пополнува органот на управата надлежен за ре-
гистрација на возните редови. 

865. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИ-
ТИНЗИ ОД ТЕМПЕРИРАН ЛИВ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Фитинзи од темпериран лив. Форми и мери: 

Преглед на стандардизираните ти-
пови — — — — — — JUS М.В6.500 
- Општи одредби — — — — JUS М.В6.505 

Колена — — — — — — — JUS М.В6.510 
Редукциони колена — — — JUS М.В6.511 
Колена 450 — — — — — — JUS М.В6.512 
Колена со внатрешен и надворе-

шен навој — — — — — — — JUS М.В6.513 
Редукциони колена со внатрешен 

и надворешен навој — — — — JUS М.В6.514 
Колена 450 со внатрешен и надво-

решен навој — — — — — — JUS М.В6.515 
Колена со плочица — — — — JUS М.В6.516 
Чатали — — — — — — -л- JUS М.В6.520 
Редукционен чатал —- — — JUS М.В6.521 
Преодни редукциони чатали — JUS М.В6.522 
Крстати чатали — — — — JUS М.В6.523 
Редукциони крстати чатали — JUS М.В6.524 
Лакови — — — — — — JUS М.В6.5Ѕ0 



Среда, 1 декември 1965 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 53 - Страна 1751 

Лакови со внатрешен и надворе-
шен навој — — — — — — — JUS М.В6.531 

Л а чии чатали" — — — — — JUS М.В6.535 
Редукциони лачни чатали — — JUS М.В6.536 
Двојни лачни чатали — — — JUS М.В6.537 
Редукциони двојни лачни чатали JUS М.В6.538 

. Долги лакови — — — — — JUS М.В6.540 
Долги лакови 450 — — — — JUS М.В6.541 
Долги лакови со внатрешен и над-

ворешен навој — — — — — — JUS М.В6.542 
Долги лакови 450 со внатрешен и 

надворешен навој — — — — — JUS М.В6.543 
Долги лакови со надворешни 

навои — — — — — — — — JUS М.В6.544 
Лакови 1800 — — — — — — JUS М.В6.545 
Натикачи — — — — — — JUS М.В6.550 
Редукциони натикачи — — — JUS М.В6.551 
Ексцентрични редукциони нати-

качи — ^ — — — — — — JUS М.В6.552 
Натикачи со внатрешен и надво-

решен навој — — — — — — JUS М.В6.553 
Редукциони натикачи со внатре-

шен и надворешен навој — — — JUS М.Б6.554 
Редукциони прости спојки I со 

внатрешен и надворешен навој — — JUS М.В6.560 
Редукциони прости спојки II со 

внатрешен и надворешен навој — JUS М.Б6.561 
Редукциони прости спојки IH со 

внатрешен и надворешен навој — JUS М.Б6.562 
Редукциони прости спојки за ра-

дијатори — — — — — — — JUS М.Б6.563 
Прости спојки со надворешен 

навој — — — — — — — — JUS М.Б6.564 
Редукциони прости спојки со на-

дворешен навој — — — -т- — JUS М.В6.565 
Спојки за радијатори D—L — JUS М.В6.566 
Преклопен навртки — — — JUS^ М.В6.570 
Контранавртки — — — — — JUS М.Б6.571 
Шестострани капи — — — — JUS М.В6.573 
Тркалести капи — — — — — JUS М.В6.574 
Чепови со раб — — — — — JUS М.В6.577 
Комбинирани спојки Ul — — JUS М.В-6.580 
Комбинирани спојки U2 — — JUS М.В6.581 
Комбинирани' спојки U l i — — JUS М.В6.582-
Комбинирани спојки U12 — — JUS' М.В6.583 
Коленести комбинирани спојки 

UA! — — — — — — — — JUS М:В6.584 
Коленести комбинирани спојки 

UA2, со внатрешен и надворешен 
навој — — — — — — — — JUS М.В6.585 

Коленести комбинирани спојки 
UA11 — — — — — — — — JUS М.Б6.588 

- Коленести комбинирани спојки 
UA12, со внатрешен и надворешен 
навој — — — — — — —. — JUS М.В6.587 

Трокраки - бочни чатали — — JUS M.B6.59G 
Четирикраки бочни чатали — — JUS М.В6.595 
2. Југословенските стандарди од точката I на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката I на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 април 1966 година. 

/ 

Бр. 04-7162 ^ 
17 ноември 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

866, 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 31 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОСО-
ВИ1ЈСКИ ЛЕЖИШТА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Осовински лежишта за железнички 
коли од колосек 1435 mm: 
Прстен за ремен на пружина — — JUS P.F7.Ć11 
Подлошка за ремен на пружина — — JUS Р.Р7.012 
Лизгашто лежиште за чеп 115X200 nim. 

Диспозиција — — — — — — JUS P.F?.020 
Лизгашто лежиште за чеп 115 X 200 min. 

Оклоп за лежиште — — — — JUS P.F7.021 
Лизгашто лежиште за чеп 115 X 200 mm. 

Капак за лежиште — — — — JUS P.F7.022 
Лизгашто лежиште за чеп 115X200 шш. 

Лежај — — — — — — — JUS Р.F7.023 
Лизгашто лежиште за чеп 115X200 nim. 

Затворач на прахоштитничка 
комора — — — — — — — — JUS P.F7.024 
Лизгашто лежиште за чеп 115 X 200 miru 

Прахоштитник — — — — — JUS P.F?.025 
Лизгашто лежиште за чеп 115 X 200 umi, л 

Рам за прахоштитник — — — JUS P.F7.026 
Лизгашто лежиште за чеп 115 X 200 mm. 

CKлoп на лежишно перниче — — JUS P.F7.027 
Лизгашто лежиште за чеп 115X200 mmi Масленине — — — — — — JUS P.F7.028 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е со-ставен 
дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на I 
април 1966 година. 

Бр. 21^7164 
17 ноември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Словољуб Виторовиќ, с. р. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА (ВЕШТАЧ-

КИ ЃУБРИЊА) 

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

Вештачки-ѓубриња. Баров амони-
умнитрат — — — — — — — JUS Н.В4.031 
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Аноргански соединенија. Бариум-
сулфид, технички -— — — — — JUS И.В9.010 

2. Југословенските стандарди од точката I на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
. ова решение се задолжителни и влегуваат во сила -
на I април 1966 година. 

4. Југословенскиот стандард Б а -
риумсулфид технички ВаЅ — — — JUS Н.В9.010, 
донесен со Решението за донесување југословенски 
стандарди за впуштачи, ацетилен и бариум-сулфид 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/53), престанува да 
важи на I април 1966 година. 

Бр. 22-7163 
17 ноември 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

868. 

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

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

Бр. 03-7250/1 
18 ноември 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
з а с т а н д а р д и з а ц и ј а , 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

870. 

Врз основа на чл. 90 и 92 од Законот за воените 
судови („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), а по 
претходно прибавената согласност од државниот 
секретар за народна одбрана, пленумот на Воената 
стопанска арбитража при Државниот секретаријат 
за народна одбрана донесува 

П Р А В И Л А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ВОЕ-
НАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ИРИ ДРЖАВ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воената стопанска арбитража при Државниот 

секретаријат за народна одбрана (во понатамошни-
от текст: Воената стопанска арбитража) се органи-
зира и работи според одредбите од чл. 82 до 92 на 
Законот за воените судови и овие правила. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУ-

ВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН И КОКС 

1. Во решението за југословенските стандарди 
од областа на испитувањето на јаглен и кокс („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/65) во точката 3 зборови-
те: „1 декември 1965 година" се заменуваат со збо-
ровите: ,Д јули 19Ф6 година". 

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

Бр. 03-7395 
18 ноември 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

869. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН. 
СКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТОДИ-

ТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС 

Член 2 
Должноста на арбитри на Воената стопанска 

а р б и т р а ж а ја в р ш а т л и ц а т а зипишани во л и с -
тата на арбитрите од членот „84 на Законот за 
воените судови. 

- Член 3 
Странките што договориле надлежност на Во-

ената стопанска арбитража со тоа ги прифатиле и 
сите одредби од овие правила. 

Член 4 
Арбитражниот совет во текот на целата по-

стапка внимава по службена должност на својата 
надлежност. 

Странките можат да ја оспоруваат надлежно-
ста на Воената стопанска арбитража се до заклу-
чување на главната расправа. 

Член 5 
Воената стопанска арбитража решава за глав-

ната работа со одлука, а во другите случаи —" со 
заклучок. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА 

1. Состав 

Член 6 
Воената стопанска' арбитража ја сочинуваат 

претседател и арбитри од листата на арбитрите од 
членот 84 на Законот за воените судови. 

Член 7 
Седиштето на Воената стопанска арбитража а 

во Белград. 

1. Во Решението зa југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување на јаглен и 
кокс („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65) во точката 
3 зборовите: ,Д декември 1965 година" се замену-
ваат со зборовите: ,Д јули 1966 година". 

Член 8 
Воената стопанска арбитража ги врши своите 

функции во пленум, преку арбитражни совети и 
преку претседателот на Воената стопанска арби-
тража. 
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Член 9 
Пленумот на Воената стопанска арбитража го 

сочинуваат претседателот и арбитрите. 
Пленумот на Воената стопанска арбитража: 
1) донесува правила за организацијата и рабо-

тата на Воената стопанска арбитража, со претхо-
дна согласност од државниов секретар за народна 
одбрана; 

2) ги разгледува прашањата од значење за ра-
ботата на Воената стопанска арбитража и по нив 
утврдува начелни ставови. 

Пленумот на Воената стопанска арбитража го 
свикува и неговата работа ја раководи претседате-
лот на Воената стопанска арбитража. ' 

За полноважно одлучување во пленум потре-
бно е присуство од најмалку две третини на" арби-
трите на Воената стопанска арбитража. Пленумот 
одлучува со мнозинство гласови на присутните 
арбитри. 

Член 10 
Претседателот на Воената стопанска арбитра-

жа е претседател на арбитражниот совет, 
Арбитражниот совет решава за прашањето на 

надлежноста на Воената стопанска арбитража, ја 
води арбитражната постапка и одлучува за пред-
метот на спорот и за другите прашања што ќе се 
појават во постапката. 

Арбитражниот совет одлучува со мнозинство 
гласови од своите членови. 

Член 11 
Претседателот на Воената стопанска арбитра-

жа ја раководи нејзината работа, го организира и 
го контролира нејзиното внатрешно работење и се 
грижи за извршувањето на приходите и расходите 
и за другите работи со кои се обезбедуваат услови 
за редовна работа на Воената стопанска арбитража. 

Во постапката пред Воената' стопанска арбитра-
жа претседателот на Воената стопанска арбитража, 
покрај функцијата на претседател на арбитражни-
от совет, врши' и други функции определени со 
овие правила. 

Член 12 
Претседателот на Воената стопанска арбитра-

жа има двајца заменици, што од редовите на арби-
трите ги именува државниот секретар за народна 
одбрана. 

Замениците, според редот на именувањето, ги 
вршат функциите на претседател на Воената сто-
панска арбитража кога овој е спречен да ја врши 
својата должност. 

Член 13 
За вршење на административните и други ра-

боти во Воената стопанска арбитража постојат по-
требен број лица, чии места се определуваат со 
формацијата. 

2. Арбитражна постапка 

Член 14 
Странката што поведува спор пред Воената 

стопанска арбитража поднесува тужба во онолку 
примероци колку што има противни странки и уште 
три примероци за арбитражниот совет. Кон тужбата 
се прилага и препис на одредбата од договорот со 
која е договоре,на надлежност на Воената стопан-
ска арбитража. 

Тужителот именува свој арбитер во тужбата. 

Член 15 
По приемот на тужбата претседателот на Вое-

ната стопанска арбитража го утврдува постоењето 
на договорената надлежност на Воената стопанска 
арбитража. 

Со утврдувањето на постоењето на договорена-
та надлежност на Воената стопанска арбитража од 

страна на претседателот на Воената стопанска ар-
битража, не се прејудицира прашањето за надлеж-
ност на Воената стопанска арбитража, за кое 
прашање решава арбитражниот совет. 

Член 16 
Откако ќе го утврди постоењето на договоре-

ната надлежност на Воената стопанска арбитража, 
претседателот на Воената стопанска арбитража ја 
доставува тужбата до тужениот, на одговор со по-
кана во рокот определен за одговор на тужбата да 
именува свој арбитер. 

Тужениот поднесува одговор на тужбата во 
рокот што го определил претседателот на Воената 
стопанска арбитража, но тој рок не може да биде 
пократок од 15 ниту подолг од 30 дена од денот за 
доставувањето на тужбата, 

Член 17 
Ако утврди дека странките не засновале на-

длежност на Воената стопанска арбитража со 
договор, или ако договорот на кој се повикува ту-
ж и т е л к а т а страна не предвидува надлежност на 
Воената стопанска арбитража, претседателот на 
Воената стопанска арбитража ќе и ја достави 
тужбата на тужената страна со покана да се из-
јасни во рок од 15 дена дали ја прифаќа надлеж-
носта на Воената стопанска арбитража. 

Ако тужената страна одбие да ја прифати 
надлежноста на Воената стопанска арбитража или 
ако не се изјасни во предвидениот рок, претседате-
лот на Воената стопанска арбитража ќе го извести 
за тоа тужителот. 

Ако е надлежноста на Воената стопанска арби-
тража договорена помеѓу странки кои во смисла 
на членот 86 од Законот за воените судови не мо-
жат да договорат нејзина надлежност, претседате-
лот на Воената стопанска арбитража ќе донесе 
заклучок дека арбитража не може да се изврши, 

Против заклучокот од ставот 3 на овој член 
може во рок од 15 дена од денот на неговото доста-
вување да му се поднесе приговор на арбитражни-
от совет. 

Член 18 
Ако тужената страна во одговорот на тужбата 

го оспори постоењето на договорена надлежност на 
Воената стопанска арбитража или правната испра-
вност на таа одредба на договорот, претседателот 
на советот закажува усна расправа на која арби-
тражниот совет ќе утврди дали постои договорена 
надлежност на Воената стопанска арбитража одно-
сно дали таа одредба на договорот е правно ис-
правна. 

Арбитражниот совет ќе го расправи прашање-
то на надлежноста и кога приговорот за ненадлеж-
носта е ставен во некој друг поднесок пред рас-
правата. 

Ако арбитражниот совет утврди дека постои 
договорена надлежност на Воената стопанска ар-
битража, постапката ќе се продолжи и ако другата 
страна одбие да учествува во постапката. 

Член 19 
Постоењето на договорена надлежност на Во-

ената стопанска арбитража не засега во правото на 
странките да му се обрнат на надлежниот суд од 
општа надлежност за определување на мерките за 
обезбедување. Ваквите барања, како и мерките што 
ќе бидат определени врз основа на нив, заинтере-
сираните странки се должни без одлагање да и ги 
соопштат на Воената стопанска арбитража. 

Член 20 
По приемот на одговорот на 'тужбата односно 

по истекот на рокот за одговор, или откако арби-
тражниот совет утврдил дека може да се изврши 
арбитража односно дека постои договорена надлеж-
ност на Воената стопанска арбитража или дека таа 
одредба од договорот е правно исправна (чл. 17 и 
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18), претседателот на арбитражниот совет закажува 
усна расправа. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, ако 
арбитражниот совет утврди дека може да се извр-
ши арбитража или дека постои договорена надлеж-
ност на Воената стопанска арбитража или дека 
таа одредба од договорот е правно исправна, сове-
тот може по согласување од странките да одлучи 
веднаш по расправање за надлежноста на Воената 
стопанска арбитража да се премине на расправање 
за главната работа. 

Член 21 
Тужената страна може до, заклучување на гла-

вната расправа да поднесе противтужба, ако бара-
њето на противтужбата се заснова врз ист правен 
основ како и барањето на тужбата. 

Противтужбата ќе и се достави на другата 
страна, која може да достави свој одговор во рокот 
што, во смисла на членот 16 став 2 од овие правила, 
го определил претседателот на Воената стопанска 
арбитража. 

Чле,н 22 
Ако странките една против друга поднесат ту-

жбени 'барања кои се засноваат врз разни правни 
основи, претседателот на Воената стопанска арби-' 
тража со заклучок ќе ги спои сите овие барања и 
противбарања на странките заради нивно заедни-
чко расправање, ако со тоа се забрзува расправа-
њето или се намалуваат трошоците на постапката. 

Член 23 
Ако една или обете странки не именуваат свои 

арбитри во определените рокови, или ако странки-
те именувањето на арбитри и го довериле на Во-
ената стопанска арбитража, арбитрите на арби-
тражниот совет ги именува председателст на Воена-

та стопанска арбитража и за тоа ги известува 
странките и именуваните арбитри. 

Ако во спорот како тужители или како туженици 
се појавуваат повеќе странки, тие претходно ќе се 
спогодат за изборот на заеднички арбитер. Ако не 
се постигне спогодба за тоа во роковите определе-
ни со овие правила, арбитер ќе именува претседа-
телот на Воената стопанска арбитража. 

Член 24 
Ако арбитер биде спречен во вршењето на 

- своите функции, странката што го именувала ќе 
именува друг арбитер, и тоа во рок од 10 дена од 
денот на доставувањето на поканата од Воената 
стопанска арбитража да именува друг арбитер. 

Ако странката не постапи според ставот 1 од 
овој член, арбитер ќе именува претседателот на Во-
ената стопанска арбитража. 

Ако арбитерот што е спречен да ги врши своите 
функции го именувал претседателот на Воената сто-
панска арбитража, тој (претседателот) на неговото 
место ќе именува друг арбитер. 

Член 25 
За барањето на странките за изземање арбитри 

решава претседателот на Воената стопанска арби-
тража, а за барањето за изземање на претседателот 
на Воената стопанска арбитража — државниот се-
кретар за народна одбрана. 

3. Трошоци на арбитражата 

Член 26 
Странките се должни да ги поднесуваат трошо-

ците на постапката на Воената стопанска арбитра-
жа. Тие трошоци се плаќаат во готови пари поп 
поднесување на тужбата и противтужбата, според 
вредноста на спорот, и тоа: 

на разликите до 100.000 дин. вредност — 4% 
над 100.000 динари ДО 500/000 „ вредност — 3,5% 
над 500.000 динари „ 1,000.000 „ вредност — 3% 
над 1,000.000 динари П 5,000.000 „ вредност — 2,5% 
над 5,000.000 динари и 10,000.000 „ вредност — 2% 
над 10,000.000 динари » 25,000.000 „ вредност — 1,5% 
над 25,000.000 динари вредност — 1%, но не повеќе од 500.000 динари. 

При поднесување на тужбата и противтужбата 
странките се должни на посебна сметка на Вое-
ната стопанска арбитража да уплатат на име тро-
шоци соодветен износ од ставот 1 на овој член, 

Странките имаат право на надоместок на тро-
шоците што ги имале во текот на арбитражната по-
стапка, под условите од Законот за процесната по-
стапка. 

Член 27 
За одлука на Воената стопанска арбитража, се 

плаќа, според вредноста на спорот, ист износ како 
за т,ужба односно противтужба, предвиден во чле-
нот 26 став 1 на овие правила. 

Член 28 
Ако тужителот ја повлече тужбата пред усната 

расправа, нему му се враќаат 50% од износот што 
во смисла на членот 26 од овие правила ги положил. 

Член 29 
На арбитрите на Воената стопанска арбитража 

им припаѓа, поради вршење на должноста на арби-
три, надоместок на патните трошоци и на трошоци-
те за изгубена заработка односно плата, и награда. 

Член 30 
Наградата на арбитрите на Воената стопанска 

арбитража им се определува според времето поми-

нато на работи на арбитража и изнесува 3.000 дина-
ри за време до 3 часа, а над 3 часа уште по 1.000 ди-
нари за секој започнат час. 

Износот на наградата во секој одделен случај го 
утврдува претседателот на Воената стопанска ар-
битража. 

Претседателот на Воената стопанска арбитража 
ја утврдува и височината на патните трошоци и на 
трошоците за загубена заработка односно плата. 
Височината на патните трошоци се утврдува според 
општите прописи, а височината на трошоците за за-
губена заработка односно плата — според прописите 
врз основа на кои се утврдува личниот доход на 
арбитрот во организацијата односно државниот ор-
ган кај кој се наоѓа арбитрот во работен однос. 

III. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Пред Воената стопанска арбитража не може да 

се повтори постапка што е правносилно завршена 
со одлука на Воената стопанска арбитража. 

Член 32 
Дозвола за извршување на одлуките на Воената 

стопанска арбитража издава претседателот на Во-
ената стопанска арбитража. 
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IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 33 
Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Воена стопанска арбитража 

А бр. 20/65 
8 ноември 1965 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
полковник на Правната служба, 

Воин Драшковиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опре-
делување на височината на надоместоците што се 
плаќаат за друмски моторни возила, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/65, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСО-
ЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛА-

ЌААТ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

Во точката 1 под 4 под а) став 1 алинеја 1 на-
место бројот: „160.000" треба да стоји: „16.000". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 25 ноем-
ври 1965 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
БУЛИКА ЦРНА ГОРА 

,Службени лист Социјалистичке Републике Црне 
Горе" во бројот 3 од 16 февруари 1965 година об-
јавува: 

Закон за измени на Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Социјалистичка Република 
Црна Гора; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изборот на пратеници на Собранието на СР Црна 
Гора; 

Закон за измени на Законот за изборите на 
одборници на собранијата на општините; 

Одлука за распишување избори за избор на 
одборници на општинските собранија во СР Црна 
Гора; 

Одлука за распишување избори на пратеници 
на Собранието на СР Црна Гора; 

Решение за именување претставници на опште-
ствената заедница за членови на Советот на Прет-
пријатието „Зета-филм"; 

Решение за именување претставници на оп-
штествената заедница за членови на Советот на 
Заводот за унапредување на земјоделството;' 

Програм за имунизација на населението против 
заразни болести во 1965 година. 

Во бројот 4 од 28 февруари 1965 година објавува: 
Закон за воведување републички придонеси и 

даноци; 

Закон за определување општини што имаат пра-
- во на дополнителни средства во 1965 година и за 

височината на тие средства: 
Препорака на собранијата на општините за мер-

ките на подрачјето на финансирањето на опште-
ствените потреби; 

Одлука за финансирање на Стопанската комора 
на СР Црна Гора во 1965 година; 

Наредба за елементите за склучување договори 
за укажување здравствени услуги на осигурени 
лица; 

Решение за измени на Решението за именување 
општински изборни комисии за избор на пратеници 
на Собранието на СР Црна Гора и за избор на 
одборници на собранијата на општините на терито-
ријата на СР Црна Гора; 

Исправка на Одлуката за определување на 
потесниот градежен реон на град Пљевља, 

Во бројот 5 од 15 март 1965 година објавува: 
Општествен план на СР Црна Гора за 1965 

година; 
Закон за Републичкиот фонд на водите; 
Одлука за условите и начинот на користење на 

средствата од Општествениот инвестиционен фонд 
на СР Црна Гора и на средствата од Фондот на 
федерацијата за кредитирање стопанскиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
краишта во 1965 година; 

Одлука за кредитните олесненија и за одлага-
ње на плаќањата на ануитетите; 

Одлука за распределба на средствата, наменети 
за јавни патишта во 1965 година; 

Одлука за издвојување процент од придонесот 
за Републичкиот фонд за станбена изградба во 1965 
година; 

Одлука за распишување доплонителни избори за 
Републичкиот собор на Собранието на СР Црна 
Гора; 

Уредба за основање Републичка комисија за 
решавање за исклучително признавање право на 
старосна пензија. 

Во бројот 6 од 20 март 1965 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

установување на тринаесетти јули за државен праз-
ник на HP Црна Гора; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
поделба на HP Црна Гора на општини; 

Закон за државјанството на СР Црна Гора; 
Закон за основање Републичка комисија за у-

тврдување на пензискиот стаж; 
Закон за утврдување на мерилата за определу-

вање височината на надоместокот кој се плаќа за 
друмски запрежни возила и за начинот на распре-
делба на средствата наменети за јавни патишта; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
ловот; 

Закон за измени на Законот за хидромелиора-
ционите системи и за искористување на селскосто-
панското земјиште на подрачјето на хидроадалиора-
ционите системи; 

Закон за измени на Законот за работните односи 
на куќните помошнички; 

Закон за измени 'на Законот за настојници на 
згради; 

Закона за измени на Законот за работните од-
носи на земјоделските работници запослени ка ј 
приватни работодавци; 
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Закон за престанок на важењето на Законот за 
определување на делот од станарината и закупни-
ната кој може да се осигури како приход на стан-
бената заедница; 

Закон за измени на Законот за мерките за уна-
предување на сточарството; 

Закон за измени на Законот за заштита на зем-
јишта од ерозија и порои; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изградба на инвестициони објекти; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
искористување пасишта; 

Закон за измени на Законот за мерките за спро-
ведување на Основниот закон за искористување на 
селскостопанско земјиште; 

Закон за измени на Законот за морското ри-
барство; 

Одлука за разрешување од должност на судија 
на Окружниот стопански суд во Титоград; 

Решение за именување претставници на опште-
ствената заедница за Советот на Државниот архив 
во Цетиње; 

Решение за именување претставници на опште-
ствената заедница за Советот на Радио Титоград; 

Одлука за граничниот износ на најниското пен-
зиско примање и за височината на заштитниот до-
даток на пензиите; 

Одлука за највисокиот износ на пензискиот ос-
нов од кој може да се определи пензија; 

Одлука за височината на отпремнината на вдо-
вица на осигуреник што не се здобила со право на 
семејна пензија; 

Одлука за височината на материјалното обез-
бедување на вдовица што не се здобила со право на 
семејна пензија; 

Одлука за височината на додатокот за помош 
и нега. 

Во бројот 7 од 30 март 1965 година објавува: 
Закон за стручните називи; 
Одлука за распишување дополнителни избори 

за Организационо-политичкиот собор на Собрани-
ето на СР Црна Гора; 

Правилник за начинот на пресметување и на-
плата на придонесот од земјоделство на приходите 
од шуми; 

Правилник за водење деловни книги на опре-
делени обврзници на придонесот од личниот доход. 

Во бројот 9 од 10 април 1965 година објавува: 
Закон за Буџетот на СР Црна Гора за 1965 

година. 

Во бројот 9 од 10 април 1965година објавува: 
Закон за органите на управата во СР Црна Гора; 
Закон за републичките органи на управата; 
Закон за измени и дополненија ,на Законот за 

организацијата и работата на Извршниот совет на 
Собранието на СР Црна Гора; 

Закон за самоуправувањето на работните луѓе 
во органите на управата и за средствата за работа 
на органите на управата; 

Закон за престанок на важењето на Законот 
за надлежноста на општинските народни одбори и 
републичките органи во работите уредени со ре-
публички закони; 

Закон за усогласување со Уставот на СР Црна 
Гора на прописите за установите што ги основале 
републички органи; 

Решение за именување претседател и членови 
и нивни заменици на Републичката комисија за 
решавање за исклучително признавање право на 
старосна пензија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

858. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за по-
кривање на дел од штетите од поплавите 
во октомври 1964 година во град Загреб 1745 

859. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата на 
Заедницата на југословенското електро-
стопанство за покривање на кусоците во 
првото полугодиште на 1965 година — — 1745 

860. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за да-
вање надоместок и покривање кусоци на 
електростопанските претпријатија за 
јули 1965 година — — — — — — — 1746 

861. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата за да-
вање надоместок на електростопанските 
претпријатија за периодот од 1 август до 31 
декември 1965 година — — — — - 1746 

862. Одлука за давање согласност на прет-
сметката на посебната сметка на Управа-
та за царини на СФРЈ за 1965 година — 1746 

863. Правилник за стручното образование и 
другите услови што треба да ги испол-
нуваат работниците' на лучка капетанија, 
капетанија на пристаниште и инспекто-
рите на безбедноста на пловидбата — — 1747 

864. Правилник за начинот и постапката за 
усогласување на возните редови за пре-
воз на патници во меѓурепубличкиот и 
меѓународниот друмски сообраќај — — 1748 

865. Решение за југословенските стандарди за 
фитинзи од темпериран лив — — — — 1750 

866. Решение за југословенските стандарди за 
осовински. лежишта за железнички коли 1751 

867. Решение :за југословенските стандарди 
од областа на хемиската индустрија (веш-
тачки ѓубриња) — — — — — — — 1751 

868. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на ис-
питувањето на јаглен и кокс — — — 1752 

869. Решение за измена на Решението за ју-
гословенските стандарди од областа на 
методите за испитување на јаглен и кокс 1752 

870. Правила за организацијата и работата на 
Воената стопанска арбитража при Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана -? 1752 

Исправка на Одлуката за определување на 
височината на надоместоците што се пла-
ќаат за друмски моторни возила — — 1755 


