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БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XXII 

49, 

Врз основа на членот 60 од Законот за измени 
и д о п о л н е л а на Законот за организацијата на 
Југословенските железници („Службен лист на 
СФРЈ", бр,. 16/65), Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина на својата седница од 17 
јануари 1966 година го утврди долу изложениот 
пречистен текст на Законот за организацијата на 
Југословенските железници. 

Пречистениот текст на Законот за организаци-
јата на Југословенските железници го опфаќа За -
конот за организацијата на Југословенските желе-
зници објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/63 и неговите измени и дополненија објавени во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/64 и 16/65. во кои 
е означено времето на влегувањето во сила на тој 
закон и неговите измени и дополненија. 

Во овој пречистен текст не се внесени чл. 106 до 
НО, ИЗ и 114 од Законот за организацијата ма Ју -
гословенските железници објавен во („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/63, кои како преодни одредби се 
извршени и членот 111 на тој Закон бидејќи овла-
стувањето од овој член е предвидено во Основниот 
закон за изградбата на железниците, за сообраќајот 
и безбедноста на железниците објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", 'бр. 9/65, како и членот 55, чле-
нот 57 став 2 и членот 58 став 3 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за организација-
та на Југословенските железници објавен во „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 16/65, кои како преодни 
одредби се извршени. 

АС бр. 382 
18 јануари 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија на Сојузната 

скупштина, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

(пречистен текст) 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Југословенските железници ги опфаќаат желе-

зничките пруги со сите средства што за вршење на 
превоз ги користат железничките транспортни прет-
пријатија. 

Превозот на патници и стоки во јавниот сообра-
ќа ј на Југословенските железници го вршат ж е -
лезнички транспоргни претпријатија. 

' Член 2 
На железничките транспортни претпријатија се 

применуваат општите прописи што се однесуваат 
на претпријатијата, ако со овој закон не е опреде-
лено поинаку. 

Член 3 
Цените на превозот на патници и стоки и висо-

чината на надоместоците за споредни услуги ги опре-
делува железничкото транспортно претпријатие. 

Тарифите за превоз на патници и стоки во ме-
ѓународниот сообраќај ги донесува Заедницата на 
Југословенските железници (Заедницата на Ј Ж ) врз 
основа на цените што ќе ги определат железнич-
ките транспортни претпријатија. 

Член 4 
Цените на превозот на патници и стоки на Ју -

гословенските железници се формираат според тро-
шоците на работата на железничките транспортни 
претпријатија, што тие ги имаат во врска со пре-
возот на патници и стоки на делот од мрежата на 
железничките пруги на кој вршат сообраќај и на 
одделни релации од тој дел на мрежата. 

Член 5 
Железничките транспортни претпријатија при 

определувањето на цените на превозот на патници 
и стоки се придржуваат кон општите тарифни од-
редби, одредбите за сметање на возарината, един-
ствената номенклатура и класификацијата на сто-
ките, далечинарот и патоказот, како и кон мето-
дологијата за утврдување на цените на превозот 
на патници и стоки, што ги пропишува собранието 
на Заедницата на Ј Ж по претходно прибавено ми-
слење од железничките транспортни претпријатија. 

Член б 
Заради обезбедување единствена постапка за 

утврдување на цените на превозот на патници и 
стоки од страна на железничките транспортни прет-
пријатија, Заедницата на Ј Ж пропишува методоло-
гија за утврдување на цените на превозот на пат-
ници и стоки. 

Со методологијата за утврдување на цените на 
превозот на патници и стоки се пропишува систе-
мот за единствено искажување и распоредување на 
трошоците на превозот посебно за превозот на пат-
ници $ посебно за превозот на стоки, основите за 
утврдување на трошоците на почетните, завршни-
те, претовариле и други манипулации и самиот 
превоз на стоки по нивните видови и начинот на 
превозот, како и. начинот за утврдување на тро-
шоците и цените на превозот на патници и стоки 
по пругите и релациите. 

Член 7 ^ 
Заради проширување на материјалната основа 1 

на својата транспорт^ дејност, железничките тран-
спортни претпријатија обезбедуваат, во* согласност 
со општиот развој на стопанството и со неговите 
потреби, од своите транспортни приходи средства за 
обновување и модернизација на своите транспортни 
капацитети и други средства за работа за вршење 
на транспортната дејност, освен за изградба на нови 
пруги. 

Собранието на Заедницата на Ј Ж , заради усо-
гласување на поединечните интереси на ж е -
лезничките транспортни претпријатија со инте-
ресите на другите железнички транспортни прет-
пријатија, како и на економските интереси на сите 
претпријатија здружени во Заедницата на Ј Ж 
спрема корисниците на превозот, ќе го утврди нај -
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високиот износ кој железничкото транспортно прет-
пријатие може да го засмета во цената на превозот 
за проширување на материјалната основа на сво-
јата транспорта дејност. 

Највисокиот износ од ставот 2 на овој член се 
утврдува за сите железнички транспортни претпри-
јатија според единствено мерило. 

Член 8 
Контролата на цените на превезот на патници 

и стоки на Југословенските железници се врши 
според прописите за општествената контрола на 
цените. 

Промените на цените на превозот на патници и 
стоки мораат да бидат објавени најмалку на 3 
месеци пред нивното применување. 

Начинот, постапката и поблиските услови за 
менување на цените на превозот се уредуваат со 
статутот или со друг општ акт на Заедницата 
на Ј Ж . 

Член 9 
Железничкото транспортно претпријатие е дол-

жно при склучување догвор за превозот кој се 
врши на подрачјето на две или повеќе железнички 
транспортни претпријатија (заеднички сообраќај) да 
ја пресмета возарината за целиот превезен пат врз 
основа на цените на превозот на железничките 
транспортни претпријатија што учествуваат во тој 
превоз. 

Член 10 
Железничкото транспортно претпријатие одо-

брува комерцијални повластици за превози што се 
вршат само на неговото подрачје, а комерцијални 
повластици за превози што се вршат на подрачјето 
на повеќе железнички транспортни претпријатија 
одобруваат спогодбено оние железнички транспор-
тни претпријатија што учествуваат, во тие превози. 

По исклучок од одредбите на ставот 1 на овој 
член комерцијални повластици во меѓународниот 
транзитен сообраќај одобрува Заедницата на Ј Ж во 
границите на износите определени од одделни ж е -
лезнички транспортни претпријатија што учеству-
ваат во тој превоз. 

Член 11 
Железничките транспортни претпријатија за-

должително се здружуваат во Заедницата на Ј Ж . 
Заедницата на Ј Ж е деловна заедница на која 

се применуваат, покрај одредбите од овој закон, и 
одредбите од прописите за здружувањето и делов-
ната соработка во стопанството. 

Со статутот на Заедницата на Ј Ж може да се 
предвиди на Заедницата на Ј Ж да можат да и при-
стапат и други работни организации што непосредно 
учествуваат во превозот или вршат дејности од 
интерес за Југословенските железници. 

Член 12 
Заедницата на Ј Ж се грижи за унапредувањето 

и усогласувањето на развојот на Југословенските 
железници и за правилното и уредно функциони-
рање на железничкиот сообраќај, врши работи од 
заеднички интерес по овластување од железничките 
транспортни претпријатија и други работни орга-
низации здружени во Заедницата на Ј Ж како и 
Други работи определени со овој закон и со други 
сојузни прописи. 

Член 13 
Заедницата на Ј Ж е правно лице. 
Со Заедницата на Ј Ж управуваат претставници 

на железничките транспортни претпријатија и 
други работни организации здружени во Заедница-
та на Ј Ж , како и претставници на работната заед-
ница на Заденицата на Ј Ж . 

Заедницата на Ј Ж е должна својот статут, пред 
конечното усвојување, да и го поднесе на Сојузна-
та скупштина на разгледување. 

Член 14 
Државните органи ги имаат спрема железнич-

ките транспортни претпријатија и Заедницата на 

Ј Ж само оние права што се определени со закон 
и со прописите донесени врз основа на закон. 

II. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 15 
Железнички транспортни претпријатија основа 

резубличкото собрание, држејќи се кон основите и 
критериумите од членот 16 на овој закон. 

Ако железничкото транспортно претпријатие 
опфаќа железнички пруги што се протегаат и на-
територијата на друга република, за основање на 
претпријатие е потребна и согласност од собранието 
на таа република. 

Член 16 
Железничко транспортно претпријатие се ос-

нова за дел од мрежата на железничките пруги кој 
претставува сообраќајна целина што обезбедува 
сообраќајно-технички услови за самостојно работе-
ње и работничко самоуправување. 

Собранието на Заедницата на Ј Ж ги определу-
ва критериумите според кои се утврдува кој дел од 
мрежата на железничките пруги од ставот 1 на овој 
член претставува сообраќајна целина која обезбе-
дува сообраќајно-технички услови за самостојно 
работење на железничкото транспортно претприја-
тие. 

Член 17 
За поделба и спојување на железнички тран-

спортни претпријатија е потребно одобрение од ре-
публичкото собрание. 

Одредбите од членот 15 став 1 и членот 16 став 
2 на овој закон согласно се применуваат при по-
делба и спојување на железнички транспортни прет-
пријатија. 

Член 18 
Железничкото транспортно претпријатие го до-

несува својот статут во согласност со републичкото 
собрание. 

Член 19 
Железничкото транспортно претпријатие доне-

сува свој план за работење и развој во согласност 
со насоките на општествените планови и со општа-
та програма за развој на Југословенските желез-
ници. 

Член 20 
Сообраќајот на возовите на Југословенските 

железници се врши според возниот ред. Возниот 
ред е задолжителен за железничките транспортни 
претпријатија и тие се должни да ги преземаат 
сите потребни мерки за обезбедување на неговото 
извршување. 

Возниот ред на возовите во меѓународниот и 
внатрешниот заеднички сообраќај и начинот за ма-
теријалш) обезбедување на неговото извршување 
спогодбено го утврдуваат железничките транспортни 
претпријатија, а се должни да̂  го утврдат така што 
да се обезбеди уреден и несмеќаван превоз во меѓу-
народниот и внатрешниот заеднички сообраќај и 
што подобро и поефикасно да се подмират потре-
бите од превозна патници и стоки. 

Ако железничките транспортни претпријатија 
не постигнат спогодба според ставот 2 од овој член, 
возниот ред во меѓународниот и внатрешниот заед-
нички сообраќај, како и начинот за материјално 
обезбедување на неговото извршување, го утврдува 
собранието на Заедницата на Ј Ж . 

Одлуката на собранието на Заедницата на Ј Ж 
донесена според ставот 3 од овој член е задолжи-
телна за сите железнички транспортни претпри-
јатија. 

Возниот ред на возовите што сообраќаат само 
на неговото подрачје го утврдува железничкото 
транспортно претпријатие во согласност со утврде-
ниот возен ред на возовите во внатрешниот заед-
нички и во меѓународниот сообраќај. 

Железничкото транспортно претпријатие може 
да воведува и да укинува возови што сообраќаат 
само на неговото подрачје 
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Собранието на Заедницата на Ј Ж ќе ја пропише 
постапката и начинот за изработка, утврдување и 
донесување на возниот ред и ќе ги определи мате-
ри] а лно-техничките услови врз кои мораат да се 
засноваат возниот ред и мерките за неговото из-
вршување, по претходно прибавено мислење од же-
лезничките транспортни претпријатија. 

Член 21 
Покрај превозот по Југословенските железни-

ци, железничките транспортни претпријатија мо-
жат да превезуваат патници и стоки и со други 
превозни средства, ако ги исполнуваат условите 
пропишани за вршење на таков превоз. 

Превозот на патници и стоки со други превозни 
средства се врши според прописите што важат за 
превозот на патници и стоки со односните превоз-
ни средства. 

Член 22 
Железничково транспортно претпријатије може 

непосредно, врз основа на договор, да пренесе без 
надоместок предмети што сочинуваат основни сред-
ства врз друго железничко транспортно претпри-
јатие. 

Член 23 
Железничкото транспортно претпријатие не е 

должно да прими на користење железнички објект 
за кој тоа не било инвеститор ако најде дека ^а 
тоа нема економски интерес. 

Железничкото транспортно претпријатие може 
трајно да го запре превозот на патници и стоки на 
одделни пруги или на делови од пруги само со 
претходна согласност од органот определен со ре-
публички закон. 

Ако железничкото транспортно претпријатие 
обезбеди соодветен превоз на патници или стоки со 
превозни средства од друмскиот сообраќај или од 
друга гранка на сообраќајот, мора да се даде со-
гласност за постојано запирање на превозот на пат-
ници односно стоки на односната пруга или на 
дел од пруга. 

Ако републичкиот орган од ставот 2 на овој 
член го ускрати давањето на согласноста за трајно 
запирање на превозот на патници и стоки на не-
рентабилна пруга или на дел од пруга, тој е дол-
жен на железничкото транспортно претпријатие да 
му ги надомести загубите настанати поради тоа во 
неговото работење. 

Во случаите од ставот 3 или 4 на овој член 
правата и должностите, обврските и меѓусебните 
односи се уредуваат со договор. 

Член 24 
Железничкото транспортно претпријатие е дол-

ж н о без одлагање да ги изврзува барањата на За-
едницата на Ј Ж во поглед на дневното изедначу-
вање на товарните вагони. 

При изедначувањето на товарните вагони За-
едницата на Ј Ж е должна на железничкото тран-
спортно претпријатие, на негово барање, да му обез-
беди за неговото работење најмалку онолку вагони 
колку вагони на кои тоа има право за користење 
се наоѓаат во сообраќај. 

Железничкото транспортно претпријатие чии 
товарни вагони врз основа на изедначување ги упо-
требува друго железничко транспортно претприја-
тие, има право на надоместок. 

Надоместокот од ставот 3 на овој член се опре-
делува така што на железничкото транспортно 
претпријатие му се обезбедува најмалку просечниот 
доход што го остваруваат претпријатијата на еден 
вагон. 

Поблиски одредби за изедначување на товарни-
те вагони и за начинот на утврдување и пресмету-
вање на надоместокот донесува Заедницата на Ј Ж . 

Член 25 
Директорот на железничкото транспортно прет-

пријатие го именува и го разрешува републичкиот 
извршен совет на предлог од работничкиот совет на 

претпријатието. Предлогот за именување го подне-
сува работничкиот совет врз основа на спроведен 
конкурс. 

Стручната спрема и другите услови што ди--
ректорот на железничкото транспортно претпријатие 
мора да ги исполнува се определуваат со статутот 
на претпријатието. 

Член 26 
Меѓусебните односи на железничките транспор-

тни претпријатија, како и односите меѓу железнич-
ките транспортни претпријатија и другите работни 
организации здружени во Заедницата на Ј Ж се 
уредуваат со договор, доколку не се уредени со овој 
закон. 

III. ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

А. З а д а ч и 

Член 27 
Заедницата на Ј Ж : 
1) донесува општа програма за развој на Југо-

словенските железници и мерки за унапредување 
на железничкиот сообраќај; 

2) се грижи за усогласувањето на развојот на 
основните транспортни капацитети на Југословен-
ските железници; 

3) соработува со сојузните органи со цел за 
усогласување на развојот на капацитетите и за 
обезбедување спроведувањето на насоките на оп-« 
штествените планови во областа на железничкиот 
сообраќај; 

4) се грижи за обезбедувањето на потребното 
техничко единство на пругите на Југословенските 
железници, предлага југословенски стандарди од 
областа на железничкиот сообраќај и донесува ре-
шенија за интерните стандарди и типови средства 
на железничкиот сообраќај; 

5) донесува одредби оо кои се обезбедува един-
ство на работењето ва железничките транспортни 
претпријатија во врска со превозот на патници и 
стоки; 

6) организира изработка на возниот ред и ги 
врши работите во врска со неговото донесување и 
објавување; 

7) го следи извршувањето на возниот ред на 
возовите во меѓународниот и внатрешниот заед-
нички сообраќај* презема мерки за неговото извршу-
вање и одлучува за воведувањето и укинувањето на 
возови во меѓународниот и внатрешниот заеднички 
сообраќај; % 

8) врши студии на густината на сообраќајот (те-
ковите) на патници и стоки и презема мерки за 
усогласување на превозот со цел за обезбедување 
нормален меѓународен и внатрешен заеднички же-
лезнички сообраќај; 

9) донесува тарифи за превоз на патници и сто-
ки во меѓународниот сообраќај, пропишува методо-
логија за утврдување на цените на превозот ^на 
патници и стоки, како и општи тарифни одредби, 
одредби за сметање на возарината, единствена но-
менклатура и класификација на стоките, далечи-
нар и патоказ, на начинот определен во чл. 3, 5 и 6 
од овој закон, и врши работи во^врска со донесува-
њето и објавувањето на тарифите; 

10) врши работи од заеднички интерес во врска 
со меѓународниот железнички сообраќај и со извр-
шувањето на меѓународните договори од областа на 
железничкиот сообраќај; соработува со соодветните 
меѓународни и странски железнички организации и 
ги определува условите под кои железничките тран-
спортни претпријатија ги вршат работите од обла-
ста на меѓународниот железнички сообраќај; 

11) одобрува комерцијални повластици во меѓу-
народниот транзитен сообраќај во границите на 
износите определени од железничките траспортни 
претпријатија што учествуваат во тој превоз; 

12) врши дневно изедначуавње на товарните 
вагони помеѓу железничките транспортни претпри-' 
јатија; 
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13) врши работи од заеднички интерес за же -
лезничките транспортни претпријатија, по нивно 
овластување, како што се контролата и пресметува-
њето на транспортните приходи и организирањето 
и собирањето на статистички податоци; 

14) врши и други работи што со сојузни прописи 
и со статутот на Заедницата на Ј Ж се ставени В9 
нејзиниот делокруг. 

Член 28 
Заедницата на Ј Ж склучува договори со желез-

ниците од други земји. 
Определени договори со железниците од други 

земји Заедницата на Ј Ж склучува во свое име а за 
сметка на железничките транспортни претприја-
тија (како комисионер). Со статутот или со друг 
општ акт на Заедницата на Ј Ж се определува кои 
договори Заедницата на Ј Ж склучува во свое име, 
а за сметка на железничките транспортни претпри-
јатија. 

Заедницата на Ј Ж може да овласти железничко 
транспортно претпријатие непосредно да склучи 
определен договор со железница од друга земја. 

Член 29 
Заедницата на Ј Ж може во случаите на вонред-

ни настани (виша сила, несреќи и ел.) да определи 
одделни железнички транспортни претпријатија да 
му отстапат свои возни средства на друго желез-
ничко транспортно претпријатие на привремено ко-
ристење и да преземе и други мерки за безбеден 
и уреден железнички сообраќај. 

Железничките транспортни претпријатија има-
ат право на надоместок за отстапените возни сред-
ства. 

Поблиски одредби за мерките од ставот 1 на 
овој член и за надоместокот за отстапувањето на 
возни средства донесува Заедницата на Ј Ж . 

Член 30 
Заедницата на Ј Ж е должна за своето работе-

ње и за состојбата на Југословенските железници 
да му поднесува годишен извештај на Сојузниот 
извршен совет. 

В. У п р а в у в а њ е 

Член 31 
Со Заедницата на Ј Ж управуваат собрание, 

управен одбор и генерален директор на Заедницата 
на Ј Ж . 

Член 32 
Собранието на Заедницата на Ј Ж го сочинуваат 

претставници од железничките транспортни прет-
пријатија и други работни организации здружени 
во Заедницата на Ј Ж и од работната заедница на 
Заедницата на Ј Ж . 

Железничките транспортни претпријатија из-
бираат најмалку две третини членови на собрани-
ето, и тоа сразмерно со бројот на запослените ра-
ботници, но така што'секое железничко транспор-
тно претпријатие да биде застапено во собранието 
со најмалку еден член. 

Другите работни организации здружени во За -
едницата на Ј Ж и работната заедница на Заедни-
цата на Ј Ж избираат најмногу една третина чле-
нови на собранието. 

Генералниот директор на Заедницата на Ј Ж е 
член на собранието според својата положба. 

Со статутот на Заедницата на Ј Ж се опреде-
лува в о л н и о т број на членовите на собранието и 
мерилата за утврдување на бројот на членовите што 
ги избираат одделни железнички транспортни прет-
пријатија и бројот на членовите што ги избираат 
другите работни организации здружени во Заедни-
цата на Ј Ж и работната заедница на Заедницата 
на Ј Ж . 

Член 33 
Собранието на Заедницата на Ј Ж решава за 

начелните и други поважни прашања од делокругот 
на Заедницата на Ј Ж , а особено: 

1) донесува општа програма за разбој на Југо-
словенските железници и мерки за унапредување 
на железничкиот сообраќај; 

2) донесува прописи за техничкото единство на 
капацитетите на Југословенските железници и оп-
ределува мерки со кои се обезбедува тоа единство; 

3) донесува тарифи за превоз на патници и сто-
ки во меѓународниот сообраќај, пропишува мето-
дологија за утврдување на цените на превозот на 
патници и стоки, како и општи тарифни одредби, 
одредби за сметање на возарината, единствена но-
менклатура и класификација на стоките, далечи-
нар и патоказ, на начинот определен во чл. 3, 5 и в 
на овој закон; 

4) го утврдува возниот ред во меѓународниот и 
внатрешниот заеднички сообраќај, како и начинот 
за материјално обезбедување на неговото извршу-
вање, ако железничките транспортни претпри-
јатија не постигнат спогодба според членот 20 став 
2 од овој закон; 

5) донесува статут на Заедницата на Ј Ж ; 
6) донесува финансиски план и завршна сметка 

на Заедницата на Ј Ж ; 
7) ја определува стопата и основицата за пре-

сметување на придонесот за Заедницата на Ј Ж ; 
8) донесува поблиски одредби за изедначување 

на товарните вагони и за начинот на утврдување и 
пресметување на надоместокот за употреба на ва-
гони врз основа на изедначување; 
џ 9) избира и разрешува членови на управниот 

Одбор на Заедницата на Ј Ж ; 
10) донесува деловник за работата на собра-

нието. 
Со статутот на Заедницата на Ј Ж се определу-

ваат и други работи за кои решава собранието. 

Член 34 
Собранието на Заедницата на Ј Ж заседава нај-

малку двапати годишно 
Собранието го свикува управниот одбор на За-

едницата на Ј Ж . 
Управниот одбор е должен да го свика собра-

нието и кога тоа го бараат една петтина членови на 
собранието, како и на барање од Сојузниот извршен 
совет. 

Член 35 
Управниот одбор на Заедницата на Ј Ж се со-

стои од 15 членови. 
Членовите на управниот одбор на Заедницата 

на Ј Ж ги избира собранието на Заедницата на Ј Ж 
од својата средина. i 

Генералниот директор на Заедницата на Ј Ж е 
по својата положба член на управниот одбор 

Управниот одбор од редот на своите членови 
избира претседател. # / 

Генералниот директор на Заедницата на Ј Ж не 
може да биде избиран за претседател на управ-
ниот одбор на Заедницата на Ј Ж . 

Член 36 
Управниот одбор на Заедницата на Ј Ж ги врши 

особено следните работи: 
1) се грижи за спроведувањето на заклучоците 

и насоките на собранието на Заедницата на Ј Ж и 
презема мерки за спроведување на општите акти, 
заклучоците и насоките на собранието на Заедни-
цата на Ј Ж ; 

2) доћесува одредби со кои се обезбедува един-
ство на работењето на железничките транспортни 
претпријатија во врска со превозот на патници и 
стоки; 

3) врдни и други работи што ќе му се стават во 
делокруг со статутот на Заедницата на Ј Ж или со, 
заклучок на собранието на Заедницата на Ј Ж . 

Член 37 
Генералниот директор иа Заедницата на Ј Ж го 

назначува и го сменува Сојузниот извршен совет. 
Генералниот директор на Заедницата на Ј Ж 

одговара за својата работа пред собранието и уп-
равниот одбор на Заедницата ва Ј Ж и Сојузниот 
извршен совет. 



Среда, 2 февруари 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
) 

„ Број 5 — Страна 93 

Член 38 
Генералниот директор на Заедницата на Ј Ж : 
1) непосредно раководи со работите на Заедница-

та на ЈЖ, согласно со одредбите на законот и други-
те прописи, со одредбите на статутот на Заедница-
та на Ј Ж и со заклучоците на управниот одбор на 
Заедницата "на Ј Ж ; 

2) ја застапува Заедницата на Ј Ж во нејзините 
имотни односи, во односите со железниците на дру-
ги земји и со меѓународни железнички организа-
ции, како и во други односи; 

3) ја организира изработката на возниот ред и 
ги врши работите во врска со неговото донесува-
ње и објавување; 

4) одлучува по потреба за воведувањето и уки-
нувањето на возови во меѓународниот и внатреш-
ниот заеднички сообраќај; 

5) организира и презема потребни мерки за о-
безбедување на нормален меѓународен и внатрешен 
заеднички сообраќај; 

6) организира служба за дневно изедначување 
на товарните вагони помеѓу железничките тран-
спортни претпријатија; 

7) врши работи во врска со меѓународниот же-
лезнички сообраќај од делокругот^ на Заедницата 
на Ј Ж и соработува со хмеѓународните железнички 
организации; 

8) врши работи во врска со донесувањето, об-
јавувањето и примената на тарифите и одобрува 
комерцијални повластици во меѓународниот тран-
зитен сообраќај во границите на износите опреде-
лени од одделни железнички транспортни претпри-
јатија; 

9) определува мерки во случаите предвидени во 
членот 29 од овој закон, 

10) врши и други работи што со статутот на 
Заедницата на Ј Ж или со заклучок-на управниот 
одбор на Заедницата на Ј Ж се ставени во неговиот 
делокруг. 

Член 39 
Ако генералниот директор на Заедницата на 

Ј Ж најде дека општ акт на управниот одбор или 
на собранието на Заедницата на Ј Ж е во спротив-
ност со закон или со друг пропис донесен врз 
основа на закон или дека поединечен акт на уп-
равниот одбор или собранието, освен поединечните 
акти донесени во управна постапка и поединечните 
акти по кои за одлучување е предвидена надлеж-
ност на судот, е во спротивност со закон, со друг про-
пис донесен врз' основа на закон или со статутот 
или друг општ акт на Заедницата на ЈЖ, тој е дол-
жен да го предупреди за тоа управниот одбор од-
носно собранието. 

Ако управниот одбор на Заедницата на Ј Ж и 
по предупредувањето остане при својот акт, гене-
ралниот директор ќе го извести собранието на За-
едницата на Ј Ж и ќе побара за спорното прашање 
да донесе своја одлука, а до одлуката на собранието 
ќе го запре извршувањето на спорниот акт. 

Ако собранието на Заедницата на Ј Ж и по 
предупредувањето остане при својот акт, генерал-
ниот директор е должен да му предложи на Сојуз-
ниот^извршен совет да го запре извршувањето на 
таквиот акт. До донесувањето на актот со кој се ре-
шава по предлогот за запирање, спорниот акт на 
собранието на Заедницата на Ј Ж не смее да се 
извршува 

В. Д р у г и о д р е д б и 

Член 40 
Статутот на Заедницата на Ј Ж содржи особено: 

одредби за работата на органите на заедницата, за 
нивните права, должности и меѓусебни односи; од-
редби за избирањето и отповикот на членовите на 
управниот одбор; права и должности на работни-
ците запослени во заедницата и други одредби 
предвидени со овој закон, како и одредби за пра-
вата и должностите на железничките транспортни 
претпријатија и другите работни организации здру-

жени во Заедницата на Ј Ж и за нивните односи 
што произлегуваат од членството во таа Заедница. 

Член 41 
Заедницата на Ј Ж има за вршење на стручните, 

административните и техничките работи потребен 
број работници. 

Работните луѓе запослени во Заедницата на Ј Ж 
ја сочинуваат работната заедница во која самостојно 
| и уредуваат меѓусебните односи, одлучуваат за 
прашањата на работата, за распределбата на лич-
ните доходи, за користењето на средствата на фон-
довите и за други прашања на својата економска 
положба. 

Член 42 
Работните луѓе во работната заедница на За-

едницата на Ј Ж ги остваруваат своите самоуправни 
права и должности непосредно и преку органите на 
управувањето на работната заедница. 

Работната заедница има совет, чии што членови 
работните луѓе во работната заедница ги избираат 
од својата средина. Со општ акт на работната за-
едница може да се предвиди формирање и на други 
органи на управувањето на работната заедница. 

Советот на работната заедница донесува општ 
акт на работната заедница, правилник за распре-
делба на личните доходи и други општи акти со кои 
се уредуваат внатрешните односи во работната за-
едница, одлучува за распоредувањето на средствата 
што ќе ги оствари работната заедница со својата 
дејност и за користењето на средствата на заед-
ничката потрошувачка; се грижи за работниот ред 
и дисциплината, презема мерки за стручно изди-
гање на работниците и за унапредување на рабо-
тата во работната заедница, и врши други работи 
што со општиот акт на работната заедница се ста-
вени во неговиот делокруг. 

Со статутот на Заедницата на Ј Ж може да се 
определи одделни општи акти на работната заед-
ница да подлежат на разгледување, потврда или 
согласност од органот на управувањето на Заедни-
цата на Ј Ж . 

Член 43 
Средствата^ за подмирување на трошоците на 

работната заедница на Заедницата на Ј Ж ги обезбе-
дува Заедницата на Ј Ж од придонесот што го пла-
ќаат здружените железнички транспортни претпри-
јатија и други работни организации. Работната за-
едница ги подмирува своите трошоци и од други 
средства што таа ќе ги оствар^Рсо својата дејност. 

Работната заедница има резервен фонд и фонд 
за заедничка потрошувачка. Со статутот на Заед-
ницата на Ј Ж може да се предвиди формирање и 
на други фондови. 

Член 44 
Во поглед на траењето на мандатот, постапката 

за избор и отповик на членови на советот и на 
други органи на управувањето на работната заед-
ница на Заедницата ни Ј Ж согласно се примену-
ваат соодветните одредби од прописите што важат 
за изборот и отповикот на органите на управува-
њето на работните организации. 

Член 45 
Средствата на Заедницата на Ј Ж се форми-

раат од придонесот што го плаќаат железничките 
транспортни претпријатија и други работни 'орга-
низации здружени во Заедницата на ЈЖ. 

Основицата и стопата за пресметување на при-
донесот ги определува собранието на Заедницата на 
Ј Ж врз основа на планот за работа и трошоците 
на Заедницата на Ј Ж . 

Начинот на плаќање на придонесот го опреде-
лува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ. 

Железничките транспортни претпријатија и дру-
ги работни организации здружени во Заедницата 
на Ј Ж го плаќаат придонесот од својот вкупен при-
ход пред утврдувањето на доходот. 



Страна 94 — Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 2 февруари 1966 

Член 46 
С р е д с т в а од придонесот кој железничките 

транспортни претпријатија и други работни орга-
низации и го плаќаат на Заедницата на Ј Ж се 
распоредуваат за подмирување на личните, мате-
ријалните и функционалните издатоци, за форми-
рање фонд за заедничка потрошувачка,, како и за 
подмирување на други трошоци настанати врз ос-
нова на законски обврски. 

Средствата на фондот на заедничката потрошу* 
вачка на Заедницата на Ј Ж можат да се користат 
за целите определени со Законот за средствата на 
стопанските организации. 

Член 47 
Односите помеѓу железничките транспортни 

претпријатија и други работни организации здру-
жени во Заедницата на ЈЖ, од една страна, и За-
едницата на Ј Ж , од друга страна, што не се уре-
дени со овој закон се уредуваат со статутот на 
Заедницата, а ако не се уредени со статутот, се 
уредуваат со договори. 

IV ПОСЕБНИ МЕРКИ ВО ПРЕОДНИОТ ПЕРИОД 

Член 48 
Заради ублажување на разликите во цените на 

железничките транспортни претпријатија за пре-
воз на стоки, како и заради создавање услови за 
преминување на железничките транспортни прет-
пријатија на начин на работење во се според ^од-
редбите од овој закон, се пропишуваат посебни 
мерки што ќе се применуваат за определено време 
(преоден период). 

Посебните мерки ќе се применуваат од 1 Ја-
нуари 1966 до 31 декември 1970 година. 

Член 49 
Железничкото транспортно претпријатие има 

право на надоместок на разликата помеѓу својата 
просечна калкулативна цена и определеното ниво на 
просечната цена на превозот 1Џ стоки под усло-
вите утврдени со овој закон. 

Сојузниот извршен совет го определува нивото 
на просечната цена на превозот на. стоки по еди-
ница на превоз, кое служи како основ за утврду-
вање на правото на железничките транспортни 
претприЈатија на надоместокот од ставот 1 на овој 
член и височината на тој надоместок. 

Како основ за утврдување на височината на 
надоместокот од ставот 1 на овој член ќе се земат 
обемот на работата изразен во нето-тонски кило-
метри што го остварило железничкото транспортно 
претпријатие во 1965| година и општите услови на 
работата на железничкото транспортно претпри-
јатие. 

Надоместокот од ставот 1 на овој член се ис-
платува од средствата на федерацијата. 

Член 50 
Ако на територијата републиката постои 

само едно железничко транспортно претпријатие, 
тоа има право на надоместокот од членот 49 на 
овој закон, ако неговата просечна калкулативна 
цена по единица на работа што е извршена во 1965 
година е поголема од определеното ниво на просеч-
ната цена на превозот на стоки. 

Ако на територијата на републиката постојат 
две или повеќе железнички транспортни претпри-
јатија, а просекот на ^нивните просечни калкула-
тивни цени по единица на работа што е извршена 
во 1965 година е поголем од определеното ниво на 
просечната цена на превозот на стоки, право на 
надоместокот од членот 49 на овој закон има она 
железничко транспортно претпријатие чија про-
сечна калкулативна цена на превозот по единица 
на работа што е извршена во 1965 година е пого-
лема од определеното ниво на просечната цена на 
превозот. 

Ако на територијата на републиката постојат 
две или повеќе железнички транспортни претприја-

тија, а просекот на нивните просечни калкулативни 
цени по единица на работа што е извршена во 1965 
година е понизок од определеното ниво на просеч-
ната цена на превозот на стоки, право на надоме-
стокот од членот 49 на овој закон нема ниедно прет-
пријатие. 

Член 51 
Железничките транспортни претпријатија во 

1966 година имаат право на надоместок по единица 
на работа што е извршена во таа година во висо-
чината на целата разлика утврдена според одред-
бата од членот 52 на овој закон помеѓу нивните про-
сечни калкулативни цени по единица на работа и 
определеното ниво на просечната цена, на превозот 
на стоки. 

. Железничкото транспортно претпријатие од ста-
вот 1 на овој член има право на надоместок по еди-
ница на работа што е извршена во наредните го-
дини за време на траењето на преодниот период 
во износ кој за секоја наредна година се намалува 
за по 20Vo од износот на надоместокот по единица 
на работа што е определен во 1966 година. 

Член 52 
Поблиски прописи за начинот на утврдувањето 

на просечната калкулативна цена на превозот на 
стоки на железничките транспортни претпријатија, 
како и за разграничувањето на трошоците на пре-
возот на патници и трошоците на превозот на стоки, 
донесува сојузниот секретар за сообраќај и врски 
во согласност со сојузниот секретар за финансии 
врз основа на обемот на рабтотата на железничките 
транспортни претпријатија извршена во 1965 година. 

Член 53 
За да се овозможи преминување од единствени 

превозни цени на определување цени на превозот 
на стоки според одредбите од чл. 3 до 10 на овој 
закон, Заедницата на Ј Ж , во согласност со Сојуз-
ниот извршен совет, ќе пропише распоредување на 
стоките во тарифни разреди (класификација на 
стоки), ке го определи односот помеѓу цените на 
највисокиот и најнискиот тарифен разред и ќе го 

/ утврди највисокиот износ што железничкото тран-
спортно претпријатие може да го засмета во цената 
на превозот за проширување на материјалната ос-
нова на својата транспортна дејност. 

Член 54 
Цените на превозот на патници и стоки во вна-

трешниот и меѓународниот сообраќај и надоместо-
ците за споредни услуги во врска со превозот опре-
делени односно утврдени според членот 3 на овој 
закон ке се применуваат од 1 јануари 1966 година. 

V. ОДНОСИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Надзор пад законитоста на работата 

^ Член 55 
Сојузниот извршен совет и Сојузниот секрета-

ријат за сообраќај и врски вршат надзор над за-
конитоста на работата на Заедницата на Ј Ж . 

Член 56 
Сојузниот извршен совет може во вршењето на 

надзорот да го запре извршувањето на општ акт и 
поединечен акт на органот на управувањето на 
Заедницата на Ј Ж , освен поединечните акти доне-
сени во управна постапка и поединечните акти по 
кои за одлучување е предвидена надлежност на 
судот, ако е во спротивност со закон, со други про-
писи или со статутот на Заедницата на Ј Ж . 

Запирањето на извршувањето на актот според 
ставот 1 од овој член, се определува со важење до 
донесување на одлука од Уставниот суд на Југо-
славија. 

Член 57 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 

може да го запре извршувањето на општ акт и 
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поединечен акт на органот на управувањето на 
Заедницата на Ј Ж , освен поединечните акти доне-
сени во управната постапка и поединечните акти 
по кои за одлучување е предвидена надлежност на 
судот, ако најде дека е во спротивност со закон, 
со други прописи или со статутот на Заедницата 
на ЈЖ. 

Запирањето на извршувањето на актот според 
ставот 1 од овој член, се определува со важење до 
донесување на одлука од Уставниот суд на Ју -
гославија. 

2. Други овластувања на државните органи 

Член 58 
Донесувањето на инвестиционата програма, тех-

ничката контрола на инвестиционата техничка до-
кументација и издавањето на одобрение за изградба 
на железнички објект се вршат според општите 
прописи. 

Органот надлежен за донесување на инвести-
ционата програма е должен да прибави мислење 
од Заедницата на Ј Ж за тоа дали изградбата на 
инвестициониот објект е во согласност со општата 
програма за развој на Југословенските железници, 
со сообраќајно-техничките одредби и со одредбите 
за безбедноста на железничкиот сообраќај. 

Органите на управата надлежни за издавање 
на одобренија за изградба и за техничка контрола 
на инвестиционата техничка документација на же-
лезничкиот објект можат да издадат одобрение за 
изградба само ако постои потврда дека предвиде-
ната изградба на инвестициониот објект е во со-
гласност со општата програма за развој на Југо-
словенските Железници и дека се исполнети ус-
ловите определени со сообраќзјно-техничките од-
редби и со одребите за безбедноста на железничкиот 
сообраќај. 

Мислењето од ставот 2 го дава и потврдата од 
ставот 3 на овој член ја издава Заедницата на Ј Ж . 

Член 59 
Надзорот што го вршат органите на управата 

над извршувањето на одредбите од законите и дру-
гите прописи што се однесуваат на изградбата, 
сообраќајот и безбедноста на Југословенските же-
лезници, се уредува со посебен сојузен закон. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 60 

Со парична казна до 100.000 динари ќе се, казни 
за стопански престап железничко транспортно прет-
пријатие или друга работна организација здружена 
во Заедницата на Ј Ж : 

1) ако не го извршува, го попречува извршува-
њето или го спречи извршувањето на возниот ред, 
или не ги преземе потребните мерки за обезбеду-
вање на негово извршување (член 20); 

2) ако ја пријави неточно бројната состојба на 
товарните вагони за изедначување или не го извр-
ши барањето за изедначување на товарните вагони 
(член 24); 

3) ако не ги преземе мерките за безбеден и уре-
ден железнички сообраќај определени врз основа на 
членот 29 на овој закон; 

4) ако не ги Спроведува општите акти на со-
бранието на Заедницата на Ј Ж што тоа ги доне-
сува врз основа на одредбите од овој закон. 

За дејствието од ставот 1 на ово! член ќе 
се казни одговорното лице во железничкото тран-
спортно претпријатие односно во друга работна ор-
ганизација со парична казна до 1000 динари. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 61 

Заедницата на Ј Ж е должна д ^ ј в организира 
работата и да презема мерки потресни за премину-
вање на работење во се според одредбите од овој 
*акон и во врска со тоа преминување да ја коор-
динира работата на железничките транспортни 

претпријатија и да се грижи да се извршуваа* 
работите во определените рокови. 

Член 62 
Утврдувањето на приходите на одделни желе-

знички транспортни претпријатија од средствата 
остварени со превоз на патници и стоки во заед-
ничкиот сообраќај со примена на единствените та-
рифи во 1965 година, ќе се врши според одредбите 
од прописите донесени врз основа на членот 21 од 
Законот за организацијата на Југословенските же-
лезници („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63) и од-
редбите од тие прописи престануваат да важат по 
извршеното распоредување на тие средства. 

Член 63 
Чл. 80 до 94 на Законот за органиазијата на 

Југословенските железници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/6-3) престанаа да важат на 31 декем-
ври 1965 година. 

Член 64 
Постојните заедници на жп ќе престанат со 

работа на 31 декември 1965 година. 
Имотот ifti заедниците на жп по престанокот на 

нивната работа, а по намирување на обврските на 
заедницата на жп, ќе се распореди на железничките 
транспортни претпријатија и други работни орга-
низации што биле здружени во неа. 

Член 65 
Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе 

поблиски прописи за начинот на соработка на За-
едницата на Ј Ж и железничките транспортни прет-
пријатија со делегацијата што е ка ј нив основана 
врз основа на членот 21 од Законот за народната 
одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65). 

Член бб 
Со денот на влегувањето во сила на Законот 

за измени и дополненија на Законот за организа-
цијата на Југословенските железници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65) престана да важи Одлу-
ката за условите под кои Заедницата на Југосло-
венските железници врши посебно насочување на 
употребата на товарните коли на Југословенските 
железници („Службен лист на СФРЈ", бр. 19'63). 

50. 
Врз основа на членот 14 став 5 од Законот за 

финансирање на мелиорационите работи во Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/57 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕОС-
ТАНАТИТЕ МЕЛИОРАЦИОНИ РАБрТИ ВО СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ТИЕ РАБОТИ 
1. Се утврдува дека вредноста на преостанатите 

мелиорациони работи според Законот за финанси-
рање на мелиорационите работи во Социјалистичка 
Република Македонија изнесува на 31 декември 
1964 година 917,190 000 нови динари, сметано по це-
ните од 1964 година. 

2. За извршување на работите од точката 1 на 
оваа одлука федерацијата ќе обезбеди износ пд 
553,380.000 нови динари а Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — износ од 363,810.000 нови ди-
нари. 

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

P. п. бр. 2 
13 декемвои 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Поетседател, 
Петар Стамколиќ, е. р. 
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51. 

Врз основа на членот 13 став 4 од Законот за 
финансирање на изградбата на хидросистемот Ду-
нав—Тиса—Дунав („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/57 и „Службен лист ка СФРЈ'', бр. 15/65), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕОС-
ТАНАТИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ НА ИЗ-
ГРАДБАТА НА ХИДРОСИСТЕМОТ ДУНАВ—ТИСА 
—ДУНАВ И ЗА ОБВРСКИТЦ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
И НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ТИЕ РАБОТИ 
1. Се утврдува дека вредноста на преостанатите 

инвестициони работи на изградбата на хидроси-
стемот Дунав—Тиса—Дунав според Законот за фи-
нансирање на изградбата на хидросистемот Дунав 
—Тиса—Дунав изнесува на 31 декември 1964 година 
869,210,000 нови динари, сметано по цените од 1964 
година 

2. За извршување на работите од точката 1 на 
оваа одлука федерацијата ќе обезбеди износ од 
692,210.0Q0 нови динари, а Социјалистичка Репуб-
лика Србија — износ од 177,000.000 нови динари. 

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

Р. п. бр. 3 
13 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател 
Петар Стамболић е. p. 

52. 
Врз основа на членот 5 став 3 од Законот за 

ограничување на испораката на електрична енерги-
ја во случај на општ недостиг на електрична енер-
гија („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65), сојузниот 
секретар за индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБА-
ТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИСПОРАКАТА- НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Наредбата за ограничување на испораката на 
електрична енергија на потрошувачите на терито-
ријата на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/65) престанува да важи. 

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

Бр. 329 rz 
26 јануари 1966 година 

Белград 
Заменик Сојузен секретар 
за нндустотпа и тоговчја, 

В Н Е К О ^Хафнер, е. р. 

53. 
Врз основа на членот 4 од Законот за додатниот 

интерес на потоошувачките кредити („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 35/85), гувернерот на Народната банка 
на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИ-
НАТА НА ДОДАТНИОТ ИНТЕРЕС НА ПОТРОШУ-

В А Ч И Т Е КРЕДИТИ 
1. Додатниот интерес на потрошувачките кре-

дити дадени од 28 јуни до 31 јули 1935 година ќе 

се пресмета во височината која му одговара на по-
растот на цените на индустриските производи во 
продажба на мало во периодот од 1 јули до 31 де-
кември 1965 година, според општиот индекс на це-
ните во продажба на мало утврден од страна на Со-
јузниот завод за статистика, по стопа од 25°/о. 

2. Додатниот интерес од точката 1 на оваа од-
лука ќе се пресметува со примена на стопата од 
25% врз износот на одобрениот потрошувачки кре-
дит, по одбивање на учеството на корисникот на 
потрошувачкиот кредит во готови пари, 

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

О. бр. 4 
19 јануари 1966 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

др Никола Миљаниќ, е. р. 

54. 
Врз основа на членот 3 од Законот за додатниот 

интерес на штедните влогови („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 35/65 и 57/65), членот 4 од Законот за 
еднократниот надоместокот во вид на додатен ин-
терес на обврзниците на народниот заем за об-
нова и изградба на Скопје што се сопственост на 
граѓани („Службен лист на СФРЈ", бр. 47/65) и 
членот 4 став 2 од Законот за еднократниот надо-
месток во вид на додатен интеоес на средствата 
за осигурување на животот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 47/65), гувернерот на Народната банка 
на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ВО ВИД НА ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА 
ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ, НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА 
НАРОДНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА 
СКОПЈЕ И НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЖИВОТ 

1. На штедните влогови вложени до 31 јули 
1965 година ка ј банките, Поштенската штедилница, 
штедно-кредитните задруги, земјоделските и други 
задруги и ка ј работните организации што се зани-
маваат со земјоделско производство односно со од-
гледување и искористување на шуми, а-кои имаат 
посебно организирани штедно-кредитни служби, на* 
обврзниците на народниот заем за обнова и изград-
ба на Скопје што се сопственост на граѓани и на 
средствата за осигурување на живот што служат за 
подмирување на обврските на осигурителните за-
води по основот на тоа осигурување, ќе се пресмета 
надоместок во вид на додатен интерес, според оп-
штиот индекс на цените на мало утврден од стојча 
на Сојузниот завод за статистика, по стопа од 233/о. 

2, Надоместокот од точката 1 на оваа одлука 
се пресметува со примена на наведената стопа, и 
тоа: 

1) на состојбата на штедните влогови на 31 јули 
1965 година односно на најмалата состојба на вло-
гот во периодот од тој ден до 31, декември 1965 го-
дина, ако е таа помала од состојбата на влогот на 
31 ј^ли 1965 година; 

2) на износот на главницата на секоја обврзни-
ца на народниот заем за обнова и изградба на 
Скопјз во сопственост на граѓани на кој се одне-
сува ануитетскиот купон број 2, спооед амортиза-
циониот план напепатен на обврзницата; 

3) на средствата за осигурување на живот СРРед-
стЕа на математичката резерва, средства на текупг-
тата техничка премија и на. премијата за израмну-
вање на ризиците, како и средства издвоени за 
исп пата на страните а ненамирени обврски^, според 
состојбата на тие средства на сметките кај Служ-
бата на општественото книговодство на 31 јули 1965 
година. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 3 
19 јануари 1966 година 

Белград -
Гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

др Никола Милиниќ, е. р 

55, 
Брз 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 
ка Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ И ИНСТАЛАЦИОНИТЕ 

МАТЕРИЈАЛИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација с е донесуваат следните југословенски 
стандарди * 

Приклучен прибор за индустриски цели: 
Технички услови и испитувања JUS N.E3.605 
Двополова приклучница и нати-

хувач 16 А 380 V со заштитно узем-
јување. Главни мери — — — — JUS NJ23.620 

Двополов натикувач и натикувач 
за 'направи 16 А 380 V со заштитно 
уземјување. Главни мери — — — JUS N .ЕЗ.621 

Триполова приклучница и нати-
кувач 16 А 380 V со заштитно узем-
јување. Главни мери — — — — JUS N.E3.622 

Триполов натикувач и натикувач 
за направи 16 А 380 V со заштитно 
уземјување. Главни мери — — — JUS N.E3.623 

Трипо лова приклучница и нати-
кувач 16 А 380 V со нулев контакт и 
со заштитно уземјување. Главни мери JUS N.E3.624 

Триполов натикувач и натикувач 
за направи 16 А 380 V со нулев 
контакт и со заштитно уземјување. 
Главни мери — — —- — — — JUS N.E3.625 

Триполова ^приклучница и нати-
кувач 32 А 380 V 90 заштитно узем-
јување. Главни мери — — -- — JUS N.E3.626 

Триполов натикувач и натикувач 
за направи 32 А 380 V со заштитно 
уземјување. Главни мери — — — JUS N .ЕЗ.627 

Триполова приклучница и нати-
кувач 32 А 380 V со нулев контакт 
и со заштитно уземјување. Главни 
мери — — — — — — JUS N.E3.628 

Триполов натикувач и натикувач 
за направи 32 А 380 V со нулев кон-
такт и со заштитно уземјување Глав-
ни мери — — — — — — — — JUS N.E3.629 

Уред за задржување. Главни мери JUS N.E3.650 
Прстен за спојување и капак. 

Главни мери — — — — — — JUS N.E3.651 
Листа лациони цевки и прибор: 

Тркалески разводни кутии од 
лим. Главни мери — — — — — JUS N.E1.111 

Тркалести разводни кутии од 
пластична маса. Главни мери — — JUS N.E1.112 

ЧетЕртаести разводни кутии од 
лим. Главни мери — — — — — JUS N.E1.115 

Четвртаести разводни кутии од 
пластична маса. Главни мери — — JUS N.E1.117 

Монтажни кутии од лим. Главни 
мери — — — — — — — — JUS N.E1.121 

Монтажни кутии од пластична 
маса. Главни мери — — — — — JUS N.E1.122 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
»а I јануари 1967 година. 

Бр. 16-300/1 
21 јануари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

56. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАБ-
ЛОВСКИ ПРИБОР ЗА СПОЈУВАЊЕ И ГРАНАЊЕ 

НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КАБЛИ 
1. Во издание на југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Кабловски прибор. Спојници за 
телекомуникациони кабли: 

Избор на големината на спој-
ницата — — — — — — — JUS N.F4.513 

Права оловна спојница со разрез— JUS N.F4.531 
Оловна чаталеста спојница со два 

крака ч— — — — — — — — JUS N.F4.532 
Оловна чаталеста спојница со три 

крака — — — — — — — — JUS N.F4.533 
Заштитна права спојница — — JUS N.F4.551 
Заштитна чаталеста спојница — JUS N.F4.552 
Опфатници за заштитни чатале-

с т спој ници — — — — — — JUS N.F4.561 
Дрвена влошка за заштитни чата-

лести спојници — — — — — — JUS N.F4.562 
Хартијни цевчиња — — — — JUS N.F4.570 
Групни прстење — — — — JUS N.F4.571 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот 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 1 октомври 1966 родина. 

Бр. 23-465/1 
25 јаву ари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација. 

Славољуб Виторовић е. р. 

57. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА МАШИНОГ?АДБАТА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Толеранции во машинградбата. То-
леранции на слободните мери. До-
зволени отстапувања на мерите на 
одливките од цинкови легури леани 
под притисок — — — — — — JUSM.A1.424 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација^ кое е со-
ставен дел од ова решение. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
август 1966 година. 

Бр. 05-463/1 
25 јануари 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р 

58. 

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 з^вод за стандардизација до-
несува 

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

ВИНИ ЗА МЕТАЛУРШКИ ЦЕЛИ 

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

Варовик за металуршки цели. 
Класификација и технички услови — JUS B.D6.011 

Варовик за леарнички цели. 
Класификација и технички услови — JUS B.D6.012 

Вар за металуршки цели. Кла-
сификација и технички услови — — JUS В.С1.023 

Флуорит за металуршки цели. 
Класификација и технички услови— JUS B.F2.010 

Боксит за металуршки целиг Кла-
сификација и технички услови JUS B.G5.011 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот 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 1 јули 1966 година * 

Бр. 03-462/1 
25 јануари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

59. 

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

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

ШКИ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Во издание на Југословенскиот 
дардизација се донесуваат следните 

. стандарди: 
Хирушки инструменти: 
Фаќалка според Реап, рамна — 
Фаќалка според Реап, свиткана — 
Фаќалка според Kocher, рамна — 
Фаќалка според Kocher, сви- — 

ткана — — — — — — — — 
Иглодржач — —- — — — — 
Иглодржач според Hegar, рамен — 
Иглодржач според Hegar, Сви-

ткан — — — — — — — — 
Клешти за зрна, рамни — — 

завод за стап-
југословенски 

JUS М.Тб.520 
JUS М.Тб.521 
JUS М.Тб.522 

JUS М.Т5.523 
JUS M.T5.525 
JUS M.Тб.526 

JUS M.Тб.527 
JUS M.T5.530 

Клешти за зрна, свиткани — — JUS М.Т5.531 
Ножици рамни — — — — — JUS М.Т5.545 
Ножици свиткани — — — — JUS М.Т5.546 
Нож ампутационен — — — — JUSM.T5.555 
Нож ампутационен, еднорезен — JUSM.T5.556 
Нож ампутационен, дворезен — JUS М.Т5.557 
Пинцети хирушки — — — — JUSM.T5.565 
Пинцети анатомски — — — — JUS М.Т5.580 
Скалпел операциони — — — JUS М.Т5.581 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1966 година. 

Бр. 19-464/1 
25 јануари 1966 година 

. Белград 
Директор 

га Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, с.р. 

60. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 
ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ (ШОК ЗА НОСЕЊЕ) 

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

Прстени бочвести пригодливи 
едноредни лежаи SR, редови на мери 
02, ОЗ и 04 — — — — — JUS М.С3.811 

Прстени бочвести иригодливи 
дворедни лежаи ЅЕ, ред на мери 13 JUS М.С3.817 

Дискоски иригодливи лежаи ТЅ 
со несиметрични бочвести валчиња, 
редови на мери 92, 93 и 94 — — JUS М.С3.821 

Прсте«* коничновалчени лежаи 
КВ, редови на мери 02, 22, ОЗ и 23 — JUS М.С3.825 

Прстени цилиндпичновалчени ле-
жаи RU, ре^ на мери 49 — — — — JUS М.С3.831 

Прстени цилиндричновалчени ле-
жаи RU ред на мери 10 — — — — JUS М.С3.832 

Прстени цилиндричновалчени ле-
жаи RU, RN, RJ и RT, ред на мери 02 JUS М.С3.835 

Прстени цилиндричновалчени ле-
жаи RU, RN, ЛЗЈ и RT, ред на мери ОЗ JUS М.С3.836 

Прстени цилиндричновалчени ле-
жаи RU, RN, RJ и RT, ред на мери 04 JUS М.С3.837 

Прстени цилиндричновалчени ле-
жаи RU, RJ и RT, ред на мери 22 — JUS М.С3.841 

Прстени цилиндричновалчени ле-
жаи RU, R Ј и RT, ред на мери 23 — JUS М.С3.842 

Прстени цилиндричнава лчени дво-
редни лежаи RA, ред на мери 49 — JUS М.С3.845 

Прстени цилиндричновалчени дво-
редни лежаи RD, рад на мери 30 — JUS М.С3.846 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1966 година. 

Бр. 14-302/1 
21 јануари 1966 година 

Белград 
Директор ' 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 
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61. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИ-
ЈАТОРИ И ЗА ФАЗОНСКИ ПАРЧИЊА ОД ЛЕАНО 

ЖЕЛЕЗО ЗА АЗБЕСТ-ЦЕМЕНТНИ ВОДОВИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Челични радијатори членести. 
Форма и мери — — — — — JUS М.Е6.050 

Фазонски парчиња од леано же-
лезо за азбест-цементни водови под 
притисок: 

Жибо (Gibault) спојници. Форма , 
и мери — — — — — — — — JUS С.Ј1.190 

Жибо. (Gibault) спој ници со при-
клучок. Форма и мери — — — — JUS С.Ј1.191 

Гердани. Форма и мери — — — JUS С.Ј1.192 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

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

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

Бр. 04-301/1 
21 јануари 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за висо-
чината на влогот на федерацијата во кредитните 
фондови на банките и за определување претстава 
лици на федерацијата во работата на собранијата 
на тие банки, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/66, се поткраднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ВЛОГОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО КРЕДИТНИТЕ ФОНДО-
ВИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕД-
СТАВНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО РАБОТАТА 

НА СОБРАНИЈАТА НА ТИЕ БАНКИ 
Во точката 1 наместо зборот: „милијарди" тре-

ба да стои: „милиони", наместо бројот: „7,5" на обе-
те места треба да стои:г„75", а наместо бројот: „2,5" 
треба да стои: „25". 

Од Законодавно-правната комисија на Сојузна-
та скупштина, Белград, 31 јануари 1966 година. -

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ре-
гистрација на стопанските организации, објавен во 
„Службен лист на С<£>РЈ", бр. 57/65, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во членот 22 точка 5 и членот 29 ст. 1 и 3, како 

и во обрасците бр. 1 и 2 во колоната 2, наместо збо-
рот: „FI" треба да стои: „ФИ". 

Во членот 29 став 2 наместо зборот: „список" 
треба да стои: „спис". 

Во членот 30 став 4 во последниот ред наместо 
зборовите: „му се доставува на заинтересираното 

лице" треба да стои: „п се доставува на заинтереси-
раната странка". 

Во членот 33 став 2 наместо зборовите: „судот 
ќе ја објави на начинот на чие подрачје е новото 
седиште на таа организација" треба да стои: „ќе ја 
објави судот на чие подрачје е новото седиште на 
организацијата". 

Во членот 43 став 1 во четвртиот ред по зборот: 
„претпријатието" треба да се додаде по погрешка 
изоставениот збор: „и". 

Во членот 44 став 2 во првата реченица наме-
сто зборот: „ограничување"^треба да стои: „ограни-

' чувања". 
Од Сојузниот секретаријат за правосудство, 

Белград, 22 јануари 1966 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за од-
бегнување судири на море, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/66^се потпаднале долу наведените 
грешки, та се д а а ѓ 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ СУДИРИ 

НА МОРЕ 
Во членот 1 став 4 точка 4 наместо: „помошна" 

' треба стојат зборовите: „помош на". 
Во членот 9 став 8 во. втората реченица наме-

сто зборот: „треба" треба да стои: „мораат". 
Во членот 10 став 3 во петтиот ред наместо 

зборот: „хоризонтот" треба да. стои: „хидроавионот". 
Во членот 14 наместо зборот: „осовина" треба 

да стои: „основа". 
Во членот 18 став 1 наместо зборовите: „по 

прамецот по носот" треба да стои: „по носот". 
Во членот 22 наместо зборот: „услов" треба да 

стои „случај". 
Во членот 24 став 1 наместо зборовите: „да му 

се отстрани брод" треба да стои: „брод да му се 
отстрани". 

Во членот 25 став 2 во првиот ред наместо 
зборот: „ни" треба да стои: „на". 

Во членот 31 став 1 точка 4 наместо: „граупта4 

треба да стои зборот: „групата". 
Во истиот член став 2 во втората реченица на-

место зборовите: „што не е опремен" треба да стои: 
„што е опремен". 

Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски; 
Белград, 22 јануари 1966 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 49 СТАВ 2 ОД ПР АБИЛ-
ПИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА 
КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАЕЧАР, БР. 

1548/1 ОД 5 МАРТ 1963 ГОДИНА 

Уставниот суд на Југославија оценувајќи ја за-
конитоста на членот 49 став 2 од Правилникот за 
начинот на остварување здравствена заштита на 
осигурените лица на Комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците Заечар, бр. 
1548/1 од 5 март 1963 година, врз основа на јавната; 
расправа одржана на 21 декември 1965 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува членот 49 став 2 од Правилникот 

за начинот на остварување здравствена заштита на 
осигурените лица на Комуналната заедница на 
социјалното осигурување на работниците Заечар, бр. 
1548/1 од 5 март 1963 година. 

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

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе сво-
јата одлука од следните разлози: 
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Врховниот стопански суд му поднесе на Устав-
ниот суд на Југославија предлог да се поведе по-
стапка за оценување законитоста на членот 49 став 
2 од Правилникот за начинот на остварување здрав-
ствена заштита на осигурените лица на Комунална-
та заедница на социјалното осигурување на работ-
ниците Заечар, што под бр. 1548/1 го донесе Со-
бранието на Комуналната заедница на социјалното 
осигурување на работниците Заечар на својата сед-
ница од 5 март 1963 година. 

Со членот 49 став 2 на наведениот правилник 
се определува трошоците за периодичните прегледи 
на запослени осигуреници, што задолжително се 
вршат врз основа на посебни прописи, да паѓаат 
на товар на односните организации и работодавци, 
доколку според посебни прописи не паѓаат на то-
вар на народните одбори. 

Врховниот стопански суд смета дека одредбата 
иа наведениот член на Правилникот не е во согла-
сност со одредбата на членот 32 став 1 од Основ-
ниот закон за здравственото осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 22/62 и*53/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/65). 

Според членот 10 став 2 од Основниот закон за 
здравственото осигурување, правата од здравстве-
ното осигурување се остваруваат на товар на фон-
довите на здравственото осигурување. Во определе-
ни случаи, кога е тоа со закон предвидено, осигуре-
ните лица односно организациите учествуваат во 
поднесувањето на трошоците при користење опре-
делени видови здравствена заштита. Во смисла на 
членот 32 став 4 од Основниот закдн за здравстве-
ното осигурување, собранијата на комуналните за-
едници се овластени да ги определуваат поблиските 
услови и начинот за остварување одделни видови 
здравствена заштита што според тој закон им се 
обезбедуваат на осигурените лица ма товар на фон-
дот. Според тоа, собранијата на комуналните заед-
ници не се овластени да пропишуваат со свои пра-
вилници на чиј товар паѓа користеното на опреде-
лени видови здравствена заштита, туку се овласте-
ни само да ги пропишуваат поблиските услови и 
начинот за остварување на оние видови здравствена 
заштита што се обезбедуваат на товар на фондот на 
здравственото осигурување. 

Според тоа, со членот 49 став 2 од Правилникот 
Собранието на Комуналната заедница на социјад-
ното осигурување Заечар го пречекорило овласту-
вањето од членот 32 став 4 на Основниот закон за 
здравственото осигурување. 

Според членот 31 точка 1 од Основниот закон 
за здравственото осигурување, здравствената за-
штита која со тој закон се обезбедува, помеѓу дру-
гото, опфаќа „лекарски преглед и други видови 
медицинска помош со цел за следење и проверу-
вање на здравствената состојба и утврдување на 
здравствената способност за работа на определено 
работно место". Според членот 32 став 1 од тој закон 
наведената здравствена заштита од членот 31 
точка 1 им се обезбедува на осигурените лица на 
товар на фондот на здравственото осигурување. 

По оцена на Уставниот суд на Југославија, 
одредбата на членот 49 став 2 од Правилникот со 
која се пропишува сите периодични прегледи 
на осигуреници, кои според посебни прописи се 
вршат задолжително, да паѓаат на товар на работ-
ните организации односно работодавците не е во 
согласност со наведените одредби на Основниот за-
кон за здравственото осигурување. Доколку со по-
себни законски прописи не е предвидено да паѓаат 
на товар на организациите и чи работодавците, тро-
шоците за периодични систематски прегледи паѓаат 
на товар на фондот па здравственото осигурувале 
ако се вршат со цел з& следење и прозе^утаг.е 
здравствената состојба на осигурениците и VTP.Pду-
вање нивната здравствена способност за работа на 
определено работно место. 

Од тие разлози Уставниот суд на Југославија 
донесе одлука да се укине одредбата на членот 49 
став 2 на Правилникот. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија, одржана на 21 де-
кември 1965 година. 

У бр. 106/64 
21 декември 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

49. Закон за организацијата на Југословенски-
те железници (пречистен текст) — — — 89 

50. Одлука за утврдување на вредноста на пре-
останатите мелиорациони работи во Соција-
листичка Република Македонија и за обвр-
ските на федерацијата и на Социјалистичка 
Република Македонија за извршување на 
тие работи — — — — — — — — 95 

51. Одлука за утврдување на вредноста на пре-
останатите инвестициони работи на изград-
бата на хидросистемот Дунав—1Тиса—Дунав 
и за обврските на федерацијата и на Со-
цијалистичка Република Србија за и з в р т у -
вање на тие работи — — — — — — 96 

52. Наредба за престанок на важењето на На-
редбата за ограничување на испораката на 
електрична енергија на потрошувачите на 
територијата на Југославија — — — — 96 

53. Одлука за начинот на утврдување на висо-
чината на додатниот интерес на потрошу-
в а ч и т е кредити — — — — — — — 96 

54. Одлука за начинот на пресметување на на-
доместокот во вид на додатен интерес на 
штедните влогови, на обврзниците на на-
родниот заем за обнова и изградба на 
Скопје и на средствата за осигурување на 
н^ивот — — — — — — — — — 96 

55. Решение за Југословенските стандарди од 
областа на електричните и инсталациони-
тз материјали — — — — — — — 97 

56. Решение за Југословенските стандарди за 
кабловски прибор за спојување и гранање 
на телекомуникациони кабли — — — 97 

57. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на машииоградбата — — — — 97 

58. Решение за југословенските стандарди за 
суровини за металуршки цели — — — 98 

59. Решение за југословенските стандарди за 
хируршки инструменти — — — — — 98 

60. Решение за југословенските стандарди за 
токални лежаи (моќ за носење) — — — 98 

61. Решение за југословенските стандарди за 
радијатори и за фазонски парчиња од ле-
ано железо за азбест-цементни водови — 99 

Исправка на Одлуката за височината на вло-
гот на Федерацијата во кредитните фондо-
ви на банките и за определување прет-
ставници на федерацијата во работата на 
собранијата на тие банки — — — — 99 

Исправка на Правилникот за регистрација на 
стопанските организации — — — — 99 

Исправка на Правилникот за одбегнување су-
дири на море — — .— — — — — — 99 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на членот 49 став 2 од Правил-
никот за начинот и остварување здрап-
стЕена заштита на осигурените лица па 

'Комуналната заедница на сацијалното оси-
гурување на работниците Заечар, бр. 1548/1 
од 5 март 1963 година — — — — — 99 
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