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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ИЗГРАДБАТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, ЗА СОО-
БРАЌАЈОТ И БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

Се прогласува Основниот закон за изградбата 
на железниците, за сообраќајот и безбедноста на 
железниците, што го усвои Сојузната скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 16 февруари 1965 
година и на седницата на Стопанскиот собор од 16 
февруари 1965 година. 

П. Р. бр. 151 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ИЗГРАДБАТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, ЗА СОО-
БРАЌАЈОТ И БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат техничките и други 
услови за изградба, реконструкција и одржување на 
железниците, се утврдуваат условите за вршење 
на сообраќајот на железниците (железнички сообра-
ќај) и се пропишуваат мерките за безбедност на 
тој сообраќај и за редот на железниците. 

Како железница, во смисла на овој закон, се 
подразбираат железнички пруги, постројки, уреди 
и објекти на пруги, железнички возила и други 
средства кои за вршење на железнички сообраќај 
ги користи определена организација. 

Член 2 
Одредбите од овој закон се однесуваат на ж е -

лезниците на кои се врши превоз на патници и 
стоки за општи потреби, а на начинот и под усло-
вите што се утврдени со важечките прописи. 

До донесувањето на соодветни прописи во ре-
публиката одредбите од ОВОЈ закон се однесуваат и 
на железниците на кои се врши превоз само за 
потребите на одделни стопански организации од 
областа на индустријата, земјоделството и шумар-
ството, односно на другите носители на право на 
користење на такви железници (индустриска ж е -
лезница). 

Член 3 
Железниците мораат да се проектираат и градат 

така што на нив да може безбедно да се врши 
сообраќајот за кој се наменети тие. 

Општите прописи за изградбата на инвестицио-
ните објекти важат и за изградбата на железниците, 
ако со одредбите од овој закон не е определено 
поинаку. 

Член 4 
Изградбата на нови и реконструкцијата на по-

стојните железнички пруги, постројки, уреди и об-
јекти на пруги, како и на железнички возила, се 
врши во согласност со основите и насоките утвр-
дени во општата програма за развој на железнич-
киот сообраќај. 

Општата програма на развојот за Југословен-
ските железници ја донесува собранието на Заед-
ницата на Југословенските железници, а општата 
програма на развојот за другите железници на кои 
се врши превоз на патници и стоки за општи по-
треби и за индустриските железници ја донесува 
највисокиот орган на управувањето на организаци-
јата што на тие железници врши сообраќај. 

Член 5 
Според намената и обемот на сообраќајот, сто-

панското значење или значењето што го имаат за 
меѓународниот сообраќај, железничките пруги се 
главни или споредни пруги. 

Пругите од нормален колосек што поврзуваат 
поважни стопански подрачја и се од основно зна-
чење за внатрешниот железнички сообраќај и пру-
гите што му служат на меѓународниот транзитен 
сообраќај се главни пруги. Другите пруги од нор-
мален колосек и пругите од тесен колосек се сме-
таат за споредни пруги. 

Главните пруги од нормален колосек се градат 
со техничките елементи и нормативи пропишани за 
пругите од I или II ред, а споредните пруги од нор-
мален колосек — со техничките елементи и норма-
тиви пропишани за пругите од III ред. 

Пругите од тесен колосек се градат со технички-
те елементи и нормативи пропишани за пругите од 
I и II ред од тесен колосек, зависно од нивната на-
мена и обемот на сообраќајот. 

Со правилниците за проектирање и градење на 
железнички пруги се определуваат, во согласност 
со одредбите од овој закон, техничките нормативи 
и условите што мораат да ги исполнуваат одделни 
категории пруги. 

Категоризацијата на пругите во состав на Ју -
гословенските железници на главни и споредни ја 
врши Заедницата на Југословенските железници. 

Член 6 
За железничките пруги, постројки, уреди и об-

јекти на пруги, железничките возила и други сред-
ства што се користат за вршење на железнички 
сообраќај, мораат да се водат определени технички 
и други податоци. 

Техничките и други податоци ги водат орга-
низациите што се носители на право на користење 
на средствата од ставот 1 на овој член. 

Инвестиционата техничка документација се 
чува ка ј организацијата што е носител на правото 
на користење на средствата од ставот 1 на овој 

член. 
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Поблиски прописи за водењето на техничките 
и, други п о д а т о ц и на Југословенските железници 
донесува Заедницата на Југословенските ж е л е з н и -
ци, а водењето на техничките и други податоци на 
другите железници се уредува со пропис на репуб-
ликата. 

Член 7 
Организацијата што врши железнички сообра-

ќа ј на определена железница (во понатамошниот 
текст: железничката организација) е одговорна за 
безбедноста на сообраќајот и е должна да го врши 
сообраќајот на начинот и под условите што се опре-
делени со одредбите од овој закон и од други про-
писи и да ја организира и врши внатрешната кон-
трола на правилноста и безбедноста на железни-
чкиот сообраќај. 

Железничката организација е должна, исто 
така, правилно да ја одржува железницата и благо-
времено да ги отстранува сите пречки во сообра-
ќајот, како и да се грижи за унапредувањето на 
железничкиот сообраќај во согласност со општата 
програма за развој на железничкиот сообраќај и 
унапредувањето на железничкиот сообраќај да го 
заснова врз современите достигања на техниката. 

Член 8 
Железничката организација има исклучиво 

право за користење на земјиштето што таа, според 
општите прописи, го управува (железничко под-
рачје). 

Железничкото подрачје го опфаќа земјиштето 
на кое се наоѓаат железничката пруга и построј-
ките, уредите и објектите кои непосредно служат 
за вршење на железничкиот сообраќај, како и зем-
јишниот појас од определена широчина од обете 
страни на отворена пруга (пружен појас), 

Големината на потребното земјиште и на пруж-
ниот појас на железничкото подрачје се определува 
со инвестиционата техничка документација за из-
градба на железничката пруга. 

- Член 9 
На железничкото подрачје можат да се стек-

нуваат службености само за општи потреби, како 
што се: правото за поставувањето на водовод, кана-
лизација, електрични, телефонски и телеграфски 
воздушни линии и подземни кабли и слично, и тоа 
според одредбите од овој закон. 

На железничкото подрачје не можат да се стек-
нуваат имотни права со одржување. 

Член 10 
Надзор над извршувањето на одредбите од овој 

закон и на другите прописи донесени врз основа на 
него што се однесуваат на железниците и железнич-
киот сообраќај вршат органите на управата над-
лежни за инспекцијата во железничкиот сообраќај. 

Работите на надзор над извршувањето на од-
редбите од бвој закон и од другите прописи доне-
сени врз основа на него што се однесуваат на Југо-
словенските железници се од интерес за целата 
земја. 

II. ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРУГИ, ПОСТРОЈКИ, 

ОБЈЕКТИ, УРЕДИ И ВОЗИЛА 
1. Изградба на пруги и постројки, уреди и објекти 

на пруги 
Член И 

Пругата ја сочинуваат горниот и долниот строј 
на пругата, пружниот појас, опремата на пругата, 
воздушниот простор над пругата во височина од 
12 метра над горниот раб на шината и деловните 
згради на железницата на пругата, со земјиштето 
што им служи на тие згради. 

Член 12 
Пругите, постројките, уредите и објектите на 

пругата мораат да се проектираат и да се градат 
така што да и одговараат на определената превозна 

и пропусна моќ на пругата, брзината на возовите, 
осниот-притисок, тежината на товарените возила по 
должински метар, барањата на безбедноста, непре-
кинатоста и уредноста на железничкиот сообраќај, 
како и на другите услови што се пропишани за 
односната пруга, а пругите од нормален колосек 
што му служат на меѓународниот транзитен сообра-
ќ а ј — уште и на условите утврдени со меѓународни 
спогодби. 

При проектирањето и градењето на пруга и 
постројка, уред и објект на пруга, мораат да се при-
менат елементите утврдени со одредбите од овој 
закон и од прописите донесени врз основа на него, 
како и задолжителните југословенски стандарди, 
интерните железнички стандарди и другите ,тех-
нички прописи и нормативи што се однесуваат на 
пруги и постројќи, објекти и уреди на пруга и про-
писите со кои се обезбедува техничко единство на 
Железницата. 

Изборот на елементите за проектирање на пруга 
и постројка, уред и објект на пруга се врши спо-
ред категоријата на пругата, класата (категоријата) 
и конфигурацијата на теренот низ кој минува пру-
гата, определената превозна и пропусна моќ на пру-
гата, брзината на возовите, осниот. притисок, те-
жината на товарените возила по должински метар, 
како и според барањата на сигурноста и безбедноста 
на железничкиот сообраќај и според другите услови 
пропишани за односната пруга. 

Член 13 
Изградбата на нови главни пруги во состав на 

Југословенските железници се определува со закон. 
Член 14 

Широчината на колосекот во правата к а ј 
пругите од нормален колосек изнесува 1,435 метра, 
к а ј пругите од тесен колосек изнесува 0,60, 0,76, 
0,90 или 1,00 метар, 

Нови пруги во состав на Југословенските ж е -
лезници можат да се градат само, како пруги од 
нормален колосек. , . 

На постојната мрежа на пруги од тесен колосек 
во состав на Југословенските железници можат, ако 
со републички закон не е определено поинаку, да 
се вршат неопходни реконструкции и адаптации на 
одделни пруги од тесен колосек или на нивни де-
лови заради приспособување на пропусната моќ на 
пругата кон потребите на превозот на патници и 
стоки, рационализацијата на процесот на работата во 
сообраќајот и подобрување на условите за вршење 
на сообраќајот. 

Член 15 
Големината на полупречникот на кривината на 

колосекот се определува зависно од категоријата на 
пругата, класата (категоријата) и конфигурацијата 
на теренот низ ко ј минува пругата и другите услови 
што се од влијание врз определувањето на големи-
ната на полупречникот на кривината. 

Полупречникот на кривина од нормален коло-
сек на отворена пруга не смее да биде помал од 
300 метра, а на главниот минувачки колосек во ста-
ници не смее да биде помал од 500 метра. 

Полупречникот на кривина од тесен колосек на 
отворена пруга и во станици не смее да биде помал 
од 100 метра. 

Член 16 
Меродавниот наклон на отворена пруга се опре-

делува зависно од категоријата на пругата, конфи-
гурацијата на теренот низ кој минува пругата и 
другите услови што се од влијание врз опреде-
лувањето на големината на овој наклон, со тоа 
што да не смее да биде поголем од 25%о. 

Подолжниот наклон на нивелетата на колосек 
во станици не смее да биде поголем од 2,5%о. 

Член 17 
Носивоста на пругите од нормален колосек од 

I и I I ред мора да биде најмалку 20 тона, а на пру-
гите од нормален колосек од III ред — најмалку 
16 тона по оска (осен притисок). 
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Носивоста на пруга од тесен колосек мора дз 
биде најмалку 8 тона по оска (осен притисок). 

Член 
Над и покрај колосекот мора да постои соод-

ветен слободен простор за несмеќавано минување 
железнички возила (слободен профил). 

Растојанието помеѓу колосеците во станица мора 
да биде толкаво што помеѓу слободните профили 
на тие колосеци да постои потребен простор за 
безбедно движење на патници и други лица и за 
поставање на постројки, направи и столбови за 
сигнали, електрична контактна мрежа, осветление 
и друго. 

Член 19 
На просторот помеѓу колосеците, како и покрај 

крајните колосеци на отстојание до 8 метра, а ако 
пругата минува низ населено мето — на отстојание 
до 6 метра, од оската на колосекот, можат да се 
градат само железнички објекти и постројки. 

Член 20 
Пруга од друга железница или индустриски ко-

лосек може само во станица да се приклучи на 
главната пруга на железницата на која се врши пре-
воз на патници и стоки за општи потреби. 

Одобрение за приклучување на пруга издава 
железничката организација на чие подрачје се на-
оѓа односната станица. 

Член 21 
Меѓусебното крстосување на пруги од нормален 

колосек и крстосувањето на пруга од нормален ко-
лосек со која и да е друга пруга (со пруга од тесен 
колосек, со пруга на индустриска железница, со 
трамвајска пруга и слично) мора да биде во две 
нивоа. 

Член 22 
Железничката станица мора да биде поврзана 

со пристапен пат со најблискиот јавен пат. 
Изградбата на пристапниот пат ја вршат заедно 

инвеститорот на пругата и заинтересираната оп-
штествено-политичКа заедница. 

Изградениот пристапен пат ќ се предава на 
соодветната организација за јавни патишта според 
одредбите од Законот за претпријатијата за па-
тишта. 

Член 23 
Мост за пруга и јавен пат може да се гради на 

исти столбови под услов пругата и јавниот пат да 
имаат посебни конструкции. 

По исклучок, мост за пруга и јавен пат може 
да се гради на исти столбови и со заедничка кон-
струкција, ако железничкиот колосек е наполно 
одвоен од коловозот на јавен пат. 

Носители на правото за користење на столбо-
вите во случајот од ставот 1 односно на столбовите 
и заедничката конструкција во случајот од ставот 
2 на овој член се железничката организација и 
соодветната организација за патишта, и тоа во по-
деднакви делови, ако не се договорат поинаку. 

Член 24 
Цевоводи, водоводи, електрични, телефонски и 

телеграфски воздушни линии и подземни кабли и 
други слични инсталации и уреди што служат за 
општи потреби, можат да се поставаат на желез-
ничко подрачје и да се крстосуваат со пругата 
односно да се изведуваат паралелно со пругата на 
самото железничко подрачје и надвор од железнич-
кото подрачје, под услов со нивното изведување и 
користење да не се доведува во прашање безбед-
ното вршење на железничкиот сообраќај ниту да 
се попречува нормалната работа и развојот на ж е -
лезницата. 

Одобрението за изградба на инсталациите и 
уредите од ставот 1 на овој член, што треба да се 
постават на железничко подрачје, да се крстосаат 
или доведат паралелно со пруга на железничкото 
подрачје, може да се издаде само со претходна 
согласност од железничката организација што врши 
сообраќај на односната железница. 

Член 25 
Ако Постојната пруга треба да се измести по-

ради градење на некој објект, како што се: јавен 
пат, хидроенергетска постројка, рударска постројка 
или слично, делот на пругата што се изместува 
мора да биде граден со основните елементи што 'и 
одговараат на категоријата на таа пруга, без оглед 
на фактичната состојба во која се наоѓала пругата 
во моментот на изместувањето. 

Трошоците за изместување на пругата од ставот 
1 на овој член ги поднесува инвеститорот на об-
јектот поради кој се врши изместувањето. 

Член 26 
Пругите мораат да бидат опремени со посебна 

телекомуникациона мрежа и со уреди кои во тех-
ничко-функционален поглед сочинуваат единствена 
целина и обезбедуваат правилно, уредно и безбедно 
вршење на железничкиот сообраќај, како и со си-
гнално-сигурносни уреди потребни за осигурување 
на безбеден и несмеќаван сообраќај, зависно од 
предвидената брзина на возовите, обемот на сообра-
ќајот, системот на влечата и слично. 

На пруга предвидена за сообраќај на возови со 
брзина поголема од 120 к т / ћ мора да биде вграден 
уред за автоматско регулирање на брзината на 
возот и за автоматско запирање на возот пред сиг-
налот кој покажува дека возот пред него мора да 
се запре. 

Член 27 
Со цел за воспоставање, проширување и обез-

бедување услови за правилно и уредно функцио-
нирање на телекомуникационите и сигнално-сигу-
рносните уреди (член 26), железничките организа-
ции имаат право на земјишта и објекти во опште-
ствена и граѓанска сопственост да поставаат и 
одржуваат телекомуникациони и сигнално-сигуо-
носни уреди. 

Ако делови на телекомуникациони или сиг-
нално-сигурносни уреди треба да се постават надвор 
од железничкото подрачје на земјиште или објект 
во општествена или граѓанска сопственост, желез-
ничката организација го остварува правото од ста-
вот 1 на овој член врз основа на решението што 
го донесува надлежниот општински орган. 

Железничката организација е должна да ја на-
домести фактичната штета настаната поради по-
ставањето или одржувањето на делови на телеко-
муникациска мрежа и сигнално-сигурносни уреди 
поставени надвор од железничкото подпачје. 

Член 28 
Станиците и другите места во кои се регулира 

железничкиот сообраќај мораат да имаат потребни 
простории, уреди, направи и ,опрема кои овозмо-
жуваат современо и безбедно управување со сообра-
ќајот, уреди за осветление и за снабдување со вода 
и други потребни уреди. 

Местата за примање, сместување и отпремање 
на патници, багаж и пратки во станиците мораат да 
бидат снабдени со соодветни уреди, постројки и 
опрема кои се потребни за современо, безбедно и 
нормално вршење на работите на тие места и мо-
раат да ги задоволуваат хигиенските и санитар-
ните барања. 

Местата помеѓу колосеците' предвидени за 
качување и слегување на патници мораат да бидат 
издигнати над нивелетата на шините на височина 
која им овозмажува на патниците погодно влегу-
вање во возот односно излегување од возот. Во 
железничките јазли и други станици со силен ж е -
лезнички сообраќај ,и со поголема фреквенција на 
патници, пристапите до возовите мораат да бидат 
изведени така што патниците да не минуваат преку 
колосеците (подземни пристапи, челни перони и др.). 

Член 29 
Електрификацијата на пруги се врши со при-

мена на монофазен систем, а заради надополнување 



Страна 208 - Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 3 март 1965 

на мрежата на постојните електрифицирани пруги 
- по исклучок со примена на системот на едно-
смерна струја. 

Како електрификација на определена пруга, во 
смисла на овој закон, се подразбира изградбата на 
електрични контактни водови и други постројки и 
уреди заради користење електрична енергија за 
влеча на возови и за погон на помошни машини, 
за сигнализација и еигнално-сигурносни уреди, за 
осветление и друго. 

Член 30 
На местата каде што на минувачите би им бил 

можен допир со делови од контактна мрежа под 
напон, мораат да се постават соодветни заштитни 
огради и мрежи со кои ќе се оневозможи непо-
среден допир на тие делови од страна на мину-
вачите. 

На местата на контактната мрежа или нејзи-
ните уреди и направи, каде што постои можност на 
опасност за животот на луѓето и за предмети, мо-
раат да се спроведуваат потребни соодветни мерки 
ва сигурност. Исто така, мораат да се спроведу-
ваат соодветни заштитни мерки од штетни елек-
трични влијанија или од предизвикување напон на 
сигнално-сигурносните и телекомуникациските уре-
ди или деловите од конструкцијата што се наоѓаат 
во непосредна близина на контактната мрежа. 

Член 31 
Контактниот вод над патен премин мора да 

биде на височина со која се обезбедува сигурносно 
растојание помеѓу тој вод и друмско возило чија 
височина заедно со товарот не го преминува слобод-
ниот профил на патот од 4,5 метра над коловозот. 

На патните премини од ставот 1 на овој член 
мораат на обете страни од пругата да се постават 
ознаки на дозволената височина на товарот (споме-
ници) и заштитни пречки за ограничување на висо-
чината на друмското возило заедно со товарот на 
4,5 метра над коловозот. 

Член 32 
Поблиски прописи за техничките услови, тех-

ничките елементи и норми, како и технички про-
писи за проектирање и градење на пруги и по-
стројки, уреди и објекти на пруга донесува соју-
зниот секретар за сообраќај и врски. Со овие про-
писи ќе се регулира и: 

1) корекцијата на широчината на колосекот во 
кривини, како и на деловите на пруга на кои во-
зовите сообраќаат со големи брзини; 

2) во КОИ случаи и под кои услови полупреч-
никот на кривината на колосекот може да биде 
помал од 300 метра на нормален колосек, односно 
помал од 100 метра на тесен колосек, како и начи-
нот и нормите за надвишување на надворешната 
шина на колосекот во кривини и за обликување на 
преминувањето во кривини; 

3) начинот и условите за определување на меро-
давниот наклон на пруга и на нејзиното премину-
вање од наклон во наклон; 

4) под кои услови може подолжниот наклон на 
нивелетата на колосекот да биде поголем од 2,5%о 
во станици и крстосници и кои мерки мораат да 
се применат во тие случаи заради осигурување на 
безбедноста на сообраќајот; 

5) шемите на оптоварувањето за претсметка на 
мостовите и пропустите на пругата; 

6) големините на слободниот профил на пругите 
и неговото проширување во кривините и големините 
на растојанието помеѓу колосеците на отворена 
пруга и во станици; 

7) условите под кои можат да се градат желе-
знички објекти, постројки и уреди помеѓу коло-
сеците и на определено растојание покрај колосе-
ците; 

8) начинот на изведувањето на електрифика-
цијата на пругите и поблиските услови под кои 
се применува системот на едносмерна струја. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски ќе 
донесе поблиски прописи: 

' Н за условите под кои цевоводите, водоводите, 
електричните, телефонските и телеграфските воз-
душни линии и подземните кабли и други слични 
инсталации и уреди што служат за општи потреби, 
можат да се п о д а в а а т односно да се крстосуваат и 
да се изведуваат паралелно со пруга во состав на 
Југословенските железници, на предлог од Заедни-
цата на Југословенските железници, во согласност 
со сојузниот секретар за индустрија (член 24); 

2) за поставањето и одржувањето на железнич-
ката телекомуникациона мрежа и сигнално-сигу-
рносните постројки во состав на Југословенските 
железници, на земјиштата и објектите во опште-
ствена и граѓанска сопственост, во согласност со 
сојузниот секретар за здравство и социјална по-
литика и со сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство (член 27). 

2. Изградба на железнички возила 

Член 33 
При проектирањето и градењето на желез-

нички возила мораат да се применат техничките 
елементи и норми утврдени со одредбите од овој 
закон и од прописите донесени врз основа на него, 
како и задолжителните југословенски стамдарди, 
интерните железнички стандарди, прописите за за-
штита при работата и техничките прописи и нор-
мативи што се однесуваат на железничките возила 
и со кои се обезбедува техничко единство на ж е -
лезницата. 

Возилата наменети за користење во меѓународ-
ниот сообраќај мораат да ги исполнуваат уште и 
условите на техничкото единство утврдени со ме-
ѓународни спогодби. 

Член 34 
Железнички возила можат да се градат и да 

се набавуваат според инвестициона техничка до-
кументација во која е технички разработена експло-
атационата концепција на тие возила и во која се 
дадени технички решенија за нивната изградба. 

Како железнички возила, во смисла на овој 
закон, се подразбираат: локомотиви; моторни коли 
со уред за погон и со седишта за патници; патнички 
коли (коли со седишта за патници, коли за спиење, 
коли за ручање, поштенски коли, службени коли и 
специјални патнички коли); товарни коли (отво-
рени, затворени и специјални) и специјални желез-
нички возила (колски дигалки, коли со парен котел 
за греење воз, снежни ралици, снежни грталки, 
коли за помошен воз, коли за испитување на со-
стојбата на колосеците, динамометарски коли и 
други возила со посебна намена). 

Член 35 
Железничките возила мораат да се градат во 

границите на пропишаниот товарен профил, зависно 
од слободниот профил на пругата, и со пропиша-
ниот однос на растојанието на оските и должината 
на возилото. 

Товарен профил е определен напречен пресек 
на простор вон кој не смее да излегува ниеден дел 
на возилото ниту товарот на него, како ниту сиг-
налите и други направи и инсталации што се нао-
ѓаат на возилото кога возилото во состојба на ми-
рување е на колосекот во правата без наклон. 

Член 36 
Железничките возила мораат да бидат п р е о -

дени за автоматско кочење и за рачно кочење. Овие 
системи за кочење мораат да дејствуваат независно 
едниот од другиот. 

Локомотивите со моторен погон (електрични и 
дизел) и моторните коли мораат да бидат опремени 
со уред за автоматско запирање на возилото во 
случај на онеспособување на возачот, а патничките 
коли — со уред за кочење во случај на опасност. 
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Член 37 
Локомотивите и моторните коли мораат да бидат 

опремени со направа за давање звучни сигнали, со 
регистрирачки брзиномер, со прибор за прва по-
мош, со противпожарни направи и, по потреба, со 
апарат за брзо гаснење на пожар со средства кои не 
спроведуваат електрицитет. 

Локомотивите и моторните коли што се предви-
дени за сообраќај со брзина поголема од 120 к т / ћ 
мораат да бидат снабдени и со уред за автоматско 
регулирање на брзината и за автоматско запирање 
пред сигналот кој покажува дека возот мора да се 
запре пред него. 

Член 38 
Патничките коли мораат да имаат уреди за 

греење, за електрично осветление, санитарно-хи-
гиенски уреди и мораат да бидат пригодени за без-
бедно преминување на патници од кола во кола во 
возот, а на вратите и другите подвижни делови, 
како и на уредите, направите и деловите што можат 
да дојдат под електричен напон, мораат да бидат 
спроведени соодветни заштитни мерки. 

Член 39 
Парниот котел на железничко возило мора да 

има направи кои обезбедуваат несмеќавана работа 
и правилно напојување со вода и потребни кон-
тролни и сигурносни направи за контролирање на 
работата и за покажување на состојбата во коте-
лот (направи за покажување на состојбата на во-
дата и парниот притисок, оловни осигурувачи, си-
гурносни вентили и др.). 

Член 40 
Поблиски прописи за техничките услови, тех-

ничките елементи и норми, како и други технички 
прописи за проектирање и градење железнички 
возила донесува сојузниот секретар за сообраќај и 
врски. Со овие прописи ќе се' регулираат и: 

1) границите на товарните профили за одделни 
железнички возила и дозволените пречекорувања 
на тие граници кога возилото се наоѓа во кривина, 
како и односот на растојанието на оската и должи-
ната на возилото и минималната должина на во-
зилото; 

2) со кои кочници и уреди за кочење мораат 
да бидат снабдени железничките возила, како и со 
кои кочници односно уреди за кочење мораат да 
бидат снабдени возилата за специјални цели. Со 
овие прописи може да се предвиди само определел 
број товарни коли да имаат рачна кочница; 

3) кои податоци мораат да бидат означени на 
железничките возила и начинот на означувањето; 

4) опремањето на локомотивите и другите же-
лезнички возила и парните котли. 

3. Технички преглед и предавање на пруга и же-
лезнички возила во сообраќај 

Член 41 
Технички преглед е задолжителен за новоиз-

градени пруги, постројки, уреди и објекти на пруга 
и железнички возила. 

Техничкиот преглед на пруга, постројки, уреди 
односно објекти на пруга или железничко возило 
се врши кога е завршена изградбата во целина. 

Технички преглед на одделни делови на пруга, 
постројки, уреди и објекти на пруга може да се 
врши само ако тие делови претставуваат целина за 
себе и можат да се користат за целите за кои се 
наменети. 

Со техничкиот преглед се утврдува дали пру-
гата, постројката, уредот или објектот на пруга 
или железничкото возило е изведено во согласност 
со инвестиционо-техничката документација, задол-
жителните стандарди, техничките прописи и со 
нормативите и прописите што се однесуваат на тех-
ничкото единство на односната железница, дали се 
преземени пропишаните мерки за сигурност и ос-
тварени условите за безбеден сообраќај и дали тие 
можат да се предадат во сообраќај. 

Член 42 
Техничкиот преглед на новоизградена пруга и 

постројка, уред и објект на пруга го врши ко-
мисијата што ја формира органот на управата што 
го издал одобрението за изградба. 

Во комисијата од ставот 1 на овој член задол-
жително влегуваат претставници на Државниот се-
кретаријат за народна одбрана, надлежниот орган 
на управата за внатрешни работи, органот на ин-
спекцијата на железничкиот сообраќај и на други 
заинтересирани инспекции, ако се врши технички 
преглед на железничка пруга, постројка, уред и 
објект на пруга во состав на железниците на кои 
се врши превоз за општи потреби. 

Технички преглед на прототип на ново желе-
зничко возило врши комисијата што ја формира 
органот на управата што го издал одобрението за 
изградба. 

Техничкиот преглед на новоизградени желез-
нички возила според прототипот што е технички 
прегледан, се врши според општите прописи. 

Член 43 
Пруга, постројка, уред и обј,ект на пруга и ж е -

лезничко возило можат да се предадат во сообраќај 
по извршениот технички преглед, врз основа на ре-
шението за нивното предавање во сообраќај. 

Решението за предавање во сообраќај на пруга, 
постројка, уред и објект на пруга го донесува врз 
основа на предлог од комисијата од членот 42 на 
овој закон органот на управата што го издал одо-
брението за изградба. 

Предавањето на пруга, постројка, уред и об-
јект на пруга може комисијата од членот 42 на 
овој закон да го предложи, а органот од ставот 2 на 
овој член да го одобри, ако со техничкиот преглед 
е утвдено дека градењето е изведено во согласност 
со инвестиционо-техничката документација, со соод-
ветните технички и други прописи и дека се оства-
рени условите за безбедно и уредно вршење на 
сообраќајот. 

Органот на управата од ставот 2 на овој член 
е должен да го објави на вообичаен начин преда-
вањето на пругата во сообраќај. 

Член 44 
Поблиски прописи за техничкиот преглед на 

пругата, постројката, уредот и објектот на пруга 
и железничките возила, како и за нивното преда-
вање во сообраќај, донесува сојузниот секретар за 
сообраќај и врски, во согласност со сојузниот секре-
тар за индустрија. 

4. Реконструкција на пруги, постројки, уреди и об-
јекти на пруги и железнички возила 

Член 45 
Како реконструкција на пруга, постројка, уред 

и објект на пруга и железничко возило се подраз-
бираат такви измени (преправки) што ги менуваат 
нивните основни конструктивни и технички карак-
теристики. 

Одредбите од чл. 11, 12 и 14 до 44 на овој закон 
согласно се применуваат на реконструкцијата на 
постојните пруги, постројки, уреди и објекти на 
пруга и железнички возила. 

5. Одржување на пруги, постројки, уреди и објекти 
на пруги и железнички возила 

Член 46 
Пругите и постројките, уредите и објектите на 

пруга мораат да се одржуваат^ во таква состојба 
која обезбедува безбеден, несмеќаван и уреден ж е -
лезнички сообраќај. За таа цел пругите и построј-
ките, уредите и објектите на пруги мораат да бидат 
под постојан надзор и повремено прегледани, а врз 
основа на утврдената состојба мораат благовремено 
да се отстрануваат забележените недостатоци и да 
се преземаат други потребни мерки. 
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,ЧЛЕН 4 7 
Железничката организација е должна на местата 

на одронување, ерозии, порои и на местата изложе-
ни на снежни завејувања и силни ветрови, кои 
можат да го попречув-аат или завршуваат желе-
зничкиот сообраќај, благовремено да преземе соод-
ветни мерки за осигурување на безбеден, несмеќаг 
ван и уреден сообраќај со доставање и одржуваше 
на постојани заштитни објекти, како што се: шумски 
појаси, снетобранм, галерии, ветробраии и слично, 
или привремени заштитни направи. 

Во случај на елементарни н е ш а д и , несреќи 
и други вонредни настани што" предизвикуваат пре-
кин на железничкиот сообраќај, железничката ор-
ганизација е должна да ги преземе сите потребни 
мерки за воспоставување на сообраќајот во што по-
краток рок. 

Железничката организација има право ве слу-
чаите од ст. 1 и 2 на овој член да поставува и 
одржува привремени заштитни направи и привре-
мено да сместува материјал и други средства н-а 
земијште во општествена и граѓанска сопственост 
покрај железничкото подрачје, ако е тоа потребно 
заради преземање мерки за осигурување безбеден, 
несгакѕќаван и уреден сообраќај односно за воспо-
ставување на сообраќајот. 

Носителите на правото за користење односно 
сошггаешѕцигЕе на земјиштето се должни во слу-
ч е т е од ех 1 и 2 на овој член да дозволат желез-
ни жѕта организација да поставува и одржува при-
времени заштитни направа^ односно да сместува 
материјал и средства на нивното земјиште. Желез-
ничката организација е должна да ја надомести 
фактичната штета предизвиката со доставањето и 
одржувањето на тие направи и со сместувањето на 
материјалите ш средствата. 

Член 48 
Ако дојде до прекин на сообраќајот на желез-

ница на која се врши превоз на патници и стоки за 
општи потреби поради поплави, снежни лав иии, 
големи завејувања, одронувања на земјиште во по-
голем обем или од други слични причини, а желез-
ничката организација не е во состојба со своите 
расположиви средства да ги отстрани настанатите 
пречки и да го воспостави сообраќајот во што е 
можно пократок рок, општината односно околијата 
на чие подрачје дошло до прекин на сообраќајот ќе 
даде помош и во спогодба со железничката органи-
зација ќе ги определи мерките потребни за отстра-
нувања на пречките и за воспоставување на сообра-
ќајот. 

Во случајот од ставот 1 од овој член општината 
односно околијата може да определи и задолжи-
телна лична работа на граѓаните способни за работа, 
да определи корисниците и сопствениците на мо-
торни и запрежни возила и градежна механизација 
да бидат должни овие средства да ги стават на ра-
сполагање заради отстранување на настанатите 
пречки, како и да ги определи мерките за обезбе-
дување на потребниот материјал и прибор. 

Работите од ставот 2 на оѕој член се вршат 
под раководство и надзор на стручен орган на же-
лезничката организациј,а. 

Задолжителната работа на граѓани и употребата 
на возила може да се определи да трае најдолго 
три дена. 

Надоместокот за извршената лична работа, за 
употребата на возила, градежна механизација и 
прибор и за потрошениот материјал паѓа на товар 
на железничката организација. 

Член 49 
Мерките за отстранување на пречките и за во-

споставување на сообраќајот од членот 48 ст. 1 и 2 
на овој закон ги определува: 

1) општинското собрание, ако до прекин на 
сообраќајот дошло само на делницата на пругата 
на териоторијата од таа општина; 

2) ОКОЛИСКОТО соб-рание, ако до прекин НА 
сообраќајот дошло на територијата на две или 

повеќе општини или ако- обемноста на работите 
заради отстранување на пречките и за вдождота-
вување на сообраќајот бара определевате на тие 
мерки и во општините на. чиј-а територија не дошлов 
до прекин на сообраќајот. 

Собранието на општината одшвдвд на околната 
ќе пропише кој друг општински односно жешкова 
орган ќе ш соредевлува м е р ш г е од чшегаечг 49 ст. 
1 и 2 на овој зашив во вонредна итни случаи. 

Член 501 

Железничките возила во сообраќај мораат да се 
одржуваат во таква состојба што да им одговараат 
на барањата за вршење на безбеден, несмеќаван и 
уреден сообраќај. За таа изел сите возила подлежат 
на постојан надзор и периодични прегледи. 

АКФ на возило е извршеше инвестициона шшг 
равжа„ мора да се изгризи технички преглед на во-
зилото пред да се предаде повторев? во сообраќај. 

Како инвестициона двоправша вас возило,, ве 
смисла на ставон 2 од овој член, се подразбира по-
правка на возило во оор е делеше временски расто-
јанија или по извршувале на определена работа на 
возилото. 

Член 51 
Поблиски одредби за организацијата и начинот 

на вршењето на постојаниот надзор, повременото 
прегледување и одржување на пругите и постројки-
те^ уредите и обј,ектите V 1 пруга, содржат правил-
ниците за одржувањето на пругите, железничката 
телекомуникациска мрежа^ сшгаално-сшу рноските 
уреди и стабилните електровлечни построј,ки и дау-
ти постројки, уреди и објекти на пруга. 

Начинот на вршење на постојаниот надзор и 
на периодичното прегледување и поправувале на 
возилата во сообраќај, роковине во кои мораат да 
се вршат поправките на ш ш Ј ш а . како и начинот 
на техничкиот преглед на возилата по инвестици-
оната поправка, се уредуваат со правилникот за 
одржување на железничките возела. 

Правилниците од ст. I и 2 на овој член ги доне-
сува за пруги, постројки, уреди и објекти на пруга 
и за железнички вшила: 

1) во состав на Југословенските железници — 
Заедницата на Југословенските железници, во со-
гласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски; 

2) во состав на даут железници? на кои се вр-
ши превоз на патници и стоки за општи потреба 
и на индусериските железници — највисокиот ор-
ган на управувањето на организација т а што врши 
сообраќај на односната железница, во согласност 
со старешината на органот на управата определен 
со републички закон. 

III. УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ВРШЕЊ-Е 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 52. 
Сообраќајот на возови на одделни железници 

мора да се организира и да се врши според един-
ствен процес на целата мрежа на пругите на од-
носната железница според условите определени со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на 
него. 

Член 5а 
Сообраќајот на везови мо-ра да се врши според 

однапред утврдениот ред на возењето. 
Редот на возењето мора да биде (доставан така 

што да обезбедува правилно искористување на 
пропусната моќ на пругата, рационално користење 
на железничките возни капацитети, како и уреден 
и безбеден сообраќај на возовите. Во редот на во-
зењето се утврдуваат: релацијата на која сообраќа 
возот, брзината со која тој сообраќа на одделни дел-
ници, времето на поаѓањето и доаѓањето на возот 
односно на минувањето низ одделни станици, по-
патни крстосување и престигнувања со други БОЗО-
ВИ и други елементи за сообраќај на тој воз^ 

Железничките работници кои на определена 
пруга непосредно учествуваат во вршењето на со-
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^ѕбрѕ^ајш' згорввдт два бидат благовремен замшеаеии 
со редот ма вознњеш и мзвесгеши за сообраќајот на 
"Сите ЈВДЗВДШ на 15аа пруг-а. 

Член 54 
Бушените со кои -сообраќаат одделам возови се 

утврдуваат фо редот таа жЈзењето. 
МагсеимаЈгашга утврдена со редот на во-

ш ш за одделоти возови не смее да -се пречекори. 
Вдвз т е -смее да сообраќа -оо ^поголема од 

брзината што и о д р ж а а на утврдливата способност 
еа одделни шгрути фажти-чно кочената тежина на 
возот, ѕидот на нешвозчз вечеите и сггособноета на 
сите возила увр стени во возот. 

Член 55 
Составот на возот де распоредот на возилата во 

воз,от мораат да Ѕвдат вакви да се оехваруда сигур-
но движење и ефикасно кочењ,е на возот и возот да 
дише безбедно да ^сообраќа според утврдениот ред 
на ^возењето. Товарните жиди товарени со 
-зивнц, запаливи,, радиоактивни иди друга материи 
л предмети кои можат ,да -бидат лшасша лзо човечки-
от ЖЈДВОТ, -безбедноста деа околината и сигурноста 
на сообраќајот, можат да ве уврстат во воз само со 
преземање на такви мерки Јз.а сигурност. што за чо-
веч,ките животи, -околината и сообраќајот да прет-
став,уваат најмал,а ^опасност. 

Во сообраќајот може да се хорѕлет н во воз да 
се уѕрсш ш о ^возило: 

1) што лам одговара на техничките услови про-
пишани -со хшфј закон и со прописите донесени врз 
оскава на авто; 

2) што е тосабно ' за сообраќај со брзината со 
која возот сообраќа според редот на возењето; 

3) на кое не му ^стекнале роковите за пери-
одичен преглед и поправка;, 

4) "кое заедно со товарот е во границите на про-
пишаниот товарен профил и кое не ги пречекорува 
најголемите дозволени оши притисоци и тежини 
по должински метар на пругите на кои треба да 
сообраќа. 

Возило што не ти исполнува условите од ставот 
% точка 2 -на овој 'член може да се уврсти во воз 
само ако се о-предели возот да сообраќа со брзина 
со која е способно тоа возило да сообраќа. 

Возило што не ти иополѕ^ва условите од точ. 
3 тг 4 на ставот % од овој член може да се уврсти во 
воз само ако е̂е определи возот да сообраќа во со-
гласност со техничките особини на тоа возило и при 
преземање на соодветни мериен на сигурност пред-
видени во сообраќајниот правилник. 

Член 56 
Кочењето на возови м^ра да се врши со авто-

матски кочници. 
Рачно кочење или мешано кочење (со автомат-

ска кочница и со рачна кочница) на воз може да се 
врши само во случаи на ненадејно расипување на 
уредите за автоматско кочење, на уврстување во 
воз на неисправни коли заради неопходен превоз 
до определено место и во ,други исклучителни слу-
чаи што се предводени во сообраќајниот правилник. 

Член 57 
Возот мара да ^вде тосе д нат со потребен број 

персонал, -заштеда ОД УВИДОТ на возот, видот на вие-
њата л шкшшвт шI ко,ше!њето на возот 

Парните локомотиви и парните котли на же-
лезнички демиша што се жад -пара, електричните ло-
комотиви со поткрепат хгаштоѕграф, дизел-лохомоти-
вите и адугорнигте коли 'чиишто мотори се во работа, 
мораат да бидат тѕоезеднати ш за време на задржува-
ното шџ станици жш. на други места надвор од ло-
жилжвдата, а за време на црестојтвањето во ло-
жилш!цата мораат да бидат под надзор. 

Чл,ен 58 
За секој воз мораат да се водат податоци за 

неговиот состав,, за персоналот со кој е поседнат, 
за кочењето, работата ш движњето како и за нас-
таните во врска со неговиот сообраќај и работа. 

Член 59 
Возовите за превоз на патници мораат да им од-

говараат на ^ пропишаните хигиенски и санитарни 
услови и ноќе мораат да бидат осветлени, а зиме и 
-загреани. 

Во патничките коли во состав на меѓународни 
возови мораат за време на патувањето,, пред изле-
гувањето од Југославија однело влегувањето во Ју-
гославија, да се спроведуваат и мерките пр-едвидени 
со меѓународни спогодби. 

Волевите мораат да бидат опремени со прибор 
за прва помош, со прибор за! спасување и со апара-
ти со хемиски средства за брзо гаснење на пожар. 

Член 60 
На товарните колк со кои се врши превоз на 

живи животни, земјоделски производи, прехран-
бени продукти, заразни, отровни и радиоактивни 
материи и на местата во станиците каде што се вр-
ши натовар и истовар на такви пратки мораат да се., 
спроведуваат пропишанана хигиенски, ветеринар-
на, фито!шашлшшш ,и санитарни мерки. 

Член 61 
Пред почетокот и за време на работите на одр-

жување на пруга, постројка зград и објект ма 
пруга мораат да се преземаат пропишаните и други 

потребни мерси за ^безбедност на сообраќајот и за 
Јазична сигурност на р а б т ж т џ г т што учествуваат 
во изведувањето на тие работи,. 

Член 62 
Организацијата и вршењето на собраќај от на 

одделни железници поблиску се утврдуваат со со-
обраќајниот правилник и со упатствата за негово-
то извршување, 

Сообраќајниот правилник и упатствата за него-
вото извршување што се однесувавте на Југословен-
ските железници ги донесува Заедницата н,а Југо-
словенските железници, а сообраќајниот правилник 
и упатствата за неговото извршување што се однесу-
ваат на други железници на кои се врши превоз 
на -патници и стоки за општи потреби и на инду-
стриските железници ги донесува највисокиот орган 
на управувањето на организацијата што на од-
носната железница врши сообраќај. 

Член 63 
На железницата во вршеното на сообраќајот 

мораат да се применуваат определени железнички 
сигнали (сигнали) со кои се осигурува безбеден, 
несмеЗгаван и уреден сообраќај. 

Сигналите мораат да бидат такви што да може 
со нивна помош железничкиот персонал брзо и си-
гурно меѓусебно да се известува и спогодува за со-
обраќајот на возовите, при маневрирање, за дозво-
ла или забрана на возењето преку определено место, 
за состојбата на пругата, за потребата од ограни-
чување на брзината и друго. 

Одделни сигнали можат да служат и за опо-
мена заради чување на личната безбедност на же-
лезничкиот персонал и на други лица. 

Член 64 
Значењето на сигналите има карактер на за-

должителна наредба и железничкиот персонал ка-
ко и другите лица на кои се однесуват сигналите 
мораат да постапуваат според нив. 

Ако сигналот е нејасен, железничкиот персонал 
ќе смета дека таквиот сигнал го има она значење 
што обезбедува поголема сигурност за сообраќајот и 
личната безбедност. 

Член 65 
Системот на сигнализацијата мора да им одго-

вара на организацијата и процесот на работата во 
вршењето на сообраќајот, да ги задоволува барања-
та на безбедноста на сообраќајот и да се заснова 
врз современите достигања на техниката, а според 
значењето на сигналите — мора да биде единствен 
на односната железница. 
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Член 66 
Возовите мораат ноќе на челната страна и на 

крајот да се означат со светлосни сигнали од соод-
ветна јачина, заради забележување од определена 
далечина. 

Член 67 
Поблиски одредби за видовите, значењето, фор-

мите и боите на сигналите, најмалата далечина на 
видливоста и чујноста и за начинот на нивната 
употреба, содржи правилникот за сигналите на же-
лезниците (сигнален правилник), 

Сигналниот правилник кој се однесува на Југо-
словенските железници го донесува Заедницата на 
Југословенските железници, а сигналниот правил-
ник кој се однесува на други железници на кои се 
врши превоз на патници и стоки за општи потреби 
и на индустриските железници го донесува најви-
сокиот орган на управувањето на организацијата 
што на односната железница врши сообраќај. 

Член 68 
Работниците кои на определени работни места 

непосредно учествуваат во вршењето на железни-
чкиот сообраќај мораат да исполнуваат посебни 
здравствени услови и да имаат посебна стручна 
спрема и оспособеност за самостојно вршење на 
работите на тие работни места 

Заедницата на Југословенските железници ќе ги 
определи работните места од ставот 1 на овој член 
на Југословенските железници. 

Член 69 
На работните места на кои непосредно се уче-

ствува во вршењето на железничкиот сообраќај мо-
жат да бидат примени и распоредени и на нив мо-
жат да вршат работи само лица што ги исполну-
ваат следните услови: 

1) да наполниле 18 години живот; 
2) да имаат општа здравствена способност за 

работа и да ги исполнуваат посебните здравствени 
услови во поглед на физичката и психичката спо-
собност за работа на определени работни места; 

3) стручно да се оспособени за самостојно вр-
шење работи на определени работни места. 

Физичката и психичката способност на желез-
ничките работници кои непосредно учествуваат во 
вршењето на железничкиот сообраќај мораат пе-
риодично да се проверуваат, како и по секоја несре-
ќа, потешка повреда, тешка и долготрајна болест. 

Заедницата на Југословенските железници, во 
согласност со сојузниот секретар за здравство и со-
цијална политика и со сојузниот секретар за труд. 
ќе ги пропише посебните здравствени услови и по-
стапката за утврдување и проверување на здрав-
ствената способност и на посебните здравствени ус-
лови од точката 2 на ставот 1 и од ставот 2 на овој 
член, за работниците запослени на Југословенските 
железници. 

Член 70 
Утврдувањето дали некое лице има општа здрав-

ствена способност и дали ги исполнува посебните 
здравствени услови за работните места на кои не-
посредно учествува во вршењето на железничкиот 
сообраќај и периодичното проверување на физич-
ката и психичката способност на работниците на 
тие работни места можат да ги вршат само здрав-
ствените установи специјализирани и овластени за 
вршење на тие работи. 

Железничката организација може под истите 
услови да организира здравствена установа за вр-
шење на работите од ставот 1 на овој член. 

Овластувањето за вршење на работите од ста-
вот 1 на овој член го издава органот на управата 
на кој му е ставено тоа во надлежност со републи-
чки прописи. 

Член 71 
Посебната стручна оспособеност на железнич-

ките работници за самостојно вршење работи на од-
делни работни места на кои непосредно се учеству-

ва во вршењето на железничкиот сообраќај, се ут-
врдува со полагање на теориски испит, со вршење 
определени работи под надзор на тие работни места 
и со полагање на практичен испит. 

Железничката организација со својот општ акт 
ќе го регулира начинот на дополнувањето на посе-
бната стручност на железничките работници од ста-
вот 1 на овој член во текот на службување^ , по-
требно за оспособување и приспособување во пона-
тамошното самостојно вршење на сообраќајот во 
врска со техничките и други промени и унапреду-
вања спроведени во вршењето на железничкиот 
сообраќај. 

Одредбите за посебната стручна спрема и за 
начинот за оспособување на железничките работни-
ци кои непосредно учествуваат во вршењето на же-
лезничкиот сообраќај, за програмата и полагањето 
на испитите, за вршењето на определени работи во 
железничкиот сообраќај под надзор и за условите 
под кои на тие работници може да им се дозволи 
повторно вршење работи во железничкиот сообра-
ќ а ј по подолг прекин на вршењето на тие рабо-
ти поради болест, преместување на друго работно 
место или од кои и да било други причини, го утвр-
дува со свој општ акт: 

1) за железничките работници запослени на Ју-
гословенските железници — Заедницата на Југосло-
венските железници; 

2) за железничките работници запослени на 
други железници на кои се врши превоз на патни-
ци и стоки за општи потреби и на индустриски же-
лезници — највисокиот орган на управувањето на 
организацијата што на таа железница врши сообра-
ќ а ј 

Член 72 
На железнички работник кој непосредно учес-

твува во вршењето на железничкиот сообраќај не 
смее да му се дозволи понатамошно вршење на 
работите на односното работно место: 

1) ако при проверувањето на физичките и пси-
хичките способности се утврди дека не ги испол-
нува пропишаните услови за вршење работи на тоа 
работно место; 

2) ако при надополнувањето на својата стручна 
спрема не покаже стручност за понатамошно успе-
шно вршење на работите на тоа работно место; 

3) ако се утврди дека е наклонет кон употреба 
на алкохол за време на вршењето на работите на 
своето работно место; 

4) ако се утврди дека употребува опојни дроги. 
Член 73 

Во случај на вонредни настани (елементарни 
непогоди, несреќи и сл.) железничките работни-
ци што непосредно учествуваат во вршењето на ж е -
лезничкиот сообраќај се должни на покана од не-
посредниот раководител да ја продолжат работата 
односно да стапат на должност и вон своето рабо-
тно врме. 

Член 74 
Железничките работници што непосредно уче-

ствуваат во вршењето на железничкиот сообраќај 
се должни за време на работата да имаат службена 
легитимација, како и да но^ат службена облека и 
ознаки, или само ознаки, ако е тоа со општиот акт 
определено. 

Одредбите за носењето, кројот и бојата на слу-
жбената облека, како и за службената легитима-
ција и ознаките ги утврдува со свој општ акт: 

1) за железничките работници од ставот 1 на 
овој член запослени на Југословенските железни-
ци — Собранието на Заедницата на Југословенски-
те железници; 

2) за железничките работници од ставот 1 на 
овој член запослени на други железници на кои се 
врши превоз на патници и стоки за општи потреби 
и на индустриски железници — највисокиот орган 
на управувањето на организацијата што на таа же-
лезница врши сообраќај. 
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На железничките работници за кои не е опре-
делено. носеше на ,службена облека, како и на ли-
цата што не се запослени на железница, им е за-
брането носењето на железничката службена об-
лека. 

Член 75 
Железничките организации се должни да орга-

низираат и да вршат постојана контрола дали же-
лезничките работници што непосредно учествуваат 
во вршењето на сообраќајот ги врша,т работите на 
своите работни места според одредбите од овој за-
кон, од сообраќајниот правилник и од другите про-
писи што се однесуваат на вршењето на сообраќа-
јот, и дали железничките возила се способни за 
безбеден сообраќај, а пругите, постројките, уредите 
и објектите на пруга се во таква состојба што да 
можат возовите безбедно да сообраќаат (внатрешна 
контрола во сообраќајот). 

Организацијата и начинот, на вршењето на 
внатрешната контрола во сообраќајот ги утврду-
ваат со своите статути железничките траспортни 
претпријатија и други железнички организации 
што вршат сообраќај на определена железница. 

Собранието на Заедницата на Југословенските 
железници донесува ч поблиски прописи за основите 
за организацијата и начинот на вршењето на вна-
трешната контрола во сообраќајот на Југословен-
ските железници. 

Член 76 
Железничката организација е должна да ја ис-

пита секоја железничка несреќа и.да утврди на кое 
место се случила несреќата и под кои околности, 
причините на несреќата и другите суштествени 
факти за несреќата. 

IV ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА Ж Е -
ЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ И ЗА РЕД НА 

ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 
Член 77 

Пристап и движење на железничко подрачје 
се дозволени само на оние места што се определени 
за тоа, како што се: чекални, перони, магацинско 
подрачје, деловни простории и слично, и тоа во 
времето што ќе го определи односната железничка 
организација. 

Лицата кои во службено својство треба да из-
вршат определено службено дејствие на пруга, во 
тунел, на мост или на друга постројка, уред или об-
јект на пруга или во кругот на железничка станица, 
се должни за тоа претходно да ја известат желез-
ничката организација што врши сообраќај на од-
носната пруга и да се спогодат за времето и усло-
вите за извршување на тоа дејствие. 

Одредбите од ставот 2 на овој член не се одне-
суваат на припадниците на органите на внатрешни-

.те работи, кога во вонредни или итни случаи треба 
да извршат службено дејствие или во службено 
својство да пристапат и да се движат на желез-
ничкото подрачје. 

Пристап и движење на други лица по пруга, во 
тунели, на мостови и други железнички построј-
ки и објекти се дозволени само по исклучок со 
претходно одобрение од односната железничка ор-
ганизација. 

Како службени дејствија од ставот 2 на овој 
член се подразбираат особено увидите што ги вршат 
органите на внатрешните работи, судовите и ца-
ринските органи; инспекциските прегледи; службе-
ните дејствија на единиците на Југословенската на-
родна армија: прегледите и одржувањето на теле-
графски и телефонски линии и кабли и водоводни, 
канализациони и други уреди што служат за оп-
шти потреби и слично. 

Член 78 
Лицата што доаѓаат на железничкото подрачје 

и престојуваат на него или се превезуваат со ж е -
лезница, се должни да се придржуваат кон пропи-
сите за безбедноста и редот на железничкото под-
рачје и во возовите, и да се грижат со своето дви-

жење и однесувале да не го загрозуваат односно 
попречуваат железничкиот сообраќај ниту да ја до-
ведуваат во опасност својата лична безбедност и 
безбедноста на други лица. Исто така, тие се дол-
жни да постапуваат според упатствата и преду-
предувањата на железничкиот персонал во поглед 
на безбедноста, и одржувањето на редот на желе-
зничкото подрачје и во возовите. 

Заедницата на Југословенските железници доне-
сува, во согласност со сојузниот секретар за вна-
трешни работи, прописи за редот во возовите и на 
'местата што се определени за движење и престој 
на патници и други лица на подрачјето на Југосло-
венските железници. 

Член 79 
Преминување преку железничка пруга е дозво-

лено само на патните премини. 
За премин на возило што сообраќа на патишта 

со посебна дозвола за вонреден превоз, е потреб-
на претходна согласност од железничката органи-
зација ако возилото само или со товарот на себе ја 
пречекорува пропишаната најголема дозволена вку-
пна тежина, осниот притисок или височината. 

Ако при вонреден превоз се преминува преку 
пруги на две или повеќе же^бзничќи организации 
во состав на Југословенските Железници, согласно-
ста од ставот 2 на овој член ја издава железничка-
та организација на која ќ е поднесено барањето, во 
спогодба со другите заинтересирани железнички ор-
ганизации. 

' Особено тешки и кабести предмети, ако не се 
на возило, можат да се пренесуваат преку пруга 
само со претходно одобрение од железничката ор-
ганизација и под условите што ќе ги определи таа. 

АКО ВО случаите од ст. 2 и 3 на овој член ж е -
лезничката организација ја ускрати согласноста од-
носно не го одобри преминувањето преку пругата, за 
дозволата и за условите за преминување преку пру-
га решава органот на управата за сообраќај опре-
делен со републички пропис. 

Поблиски прописи за мерките за обезбедување 
на сообраќајот преку патните премини ќе донесе со-
јузниот секретар за сообраќај и врски, во соглас-
ност со сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 80 
Забрането е: 
1) да им се нанесува какво и да било расипу-

вање на пруга, постројки, уреди и објекти на пру-
га, на железнички возила или на нивната опрема; 

2) да се фрлаат или ставаат какви и да било 
предмети на пруга или постројка, уред или објект 
на пруга; 

3) во близината на пруга или постројка, уред 
или објект на пруга да се изведуваат работи кои 
би можеле да ја 'оштетат пругава, постројката, уре-
дот или објектот или да ја намалат стабилноста на 
теренот (лизгање или одронување на терен, хидро-
графски промени и сл.); к а ј патните премини да 
се намали прегледноста на пругата или на кој и да 
е друг начин да се загрози или попречува ж е -
лезничкиот сообраќај; 

4) неовластено да се отвора браник на патен 
премин, на браникот или на друг сигнално-сигур-
носен уред на патен премин да се става или да се 
закачува каква и да било работа, или на кој и да 
е друг начин да се попречува нормалното функци-
онирање на браникот или на друг уред на патен 
премин; 

5) во близината на патен премин да се вршат 
работи или да се изведуваат работи кои ја нама-
луваат, спречуваат или на кој и да било начин 
ја смеќаваат прегледноста на пругата или патот; 

6) неовластено да се отстрани привремена за-
штитна направа поставена за заштита на желез-
ничкиот сообраќај на место на одронување, еро-
зија или порој, или на место изложено на завеју-
вање или силни ветрови; 

7) да се внесуваат во патнички коли -или ста-
нични простории или други места предвидени за 
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патници лесно запаливи, самозапаливи, експлозив-
ни, нагризувачки, заразни, отровни, радиоактивни 
или други опасни материи и предмети како и ба-
гаж кој содржи материи или предмети со кои би 
можела да се загрози сигурноста на патниците и 
на други лица или да им се нанесе штета; 

8) неовластено да се преземаат дејствија или 
да се употребат уредите за кочење заради запирање 
воз, освен во случај на опасност по сигурноста на 
возот и безбедноста на патниците или други лица. 

Член 81 
Покрај пругите на земјишен појсх во широ-

чина од 200 метра (заштитен појас), сметајќи од 
оската на крајните колосеци, можат да се градат 
градежни и други објекти и да се подигаат по-
стројки, зависно од нивниот вид и намена, само на 
определена оддалеченост од пругата и според про-
пишаните услови што обезбедуваат сигурност на 
луѓето и сообраќајот и заштита од пожар. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во 
согласност со државниот секретар за народна од-
брана и со сојузниот секретар за индустрија, ќе о-
предели на кои отстојанија и под кои услови мо-
жат да се градат објекти и да се подигаат построј-
ки во заштитниот појас заради обезбедување си-
гурност на луѓето и сообраќајот и заштита од 
пожар. 

Член 82 
На местата каде што железницата минува низ 

шума или покрај шума односно земјиште насадено 
со земјоделски култури кои се лесно запаливи во 
времето на узревањето, железничката организаци-
ја е должна да преземе определени противпожарни 
мерки на железничкото подрачје на оние пруги на 
кои сообраќаат локомотиви и други возила кои го-
рат цврсто гориво, како и на тие возила. 

Носителите на правото на користење односно 
сопствениците на шумите и земјиштата од ставот 
1 на овој член се должни, исто така, да преземат 
потребни противпожарни мерки заради обезбеду-
вање од пожар на шумскиот односно земјишниот 
појас од определена широчина , покрај железнич-
кото подрачје (појас на сигурност). 

Широчината на појасот на :игурност и против-
пожарните мерки од ст. 1 и 2 на овој член ќе ги 
пропише државниот секретар за народна одбрана, 
во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и 
врски и со сојузниот секретар за земјоделство и 
шумарство. 

Член 83 
Покрај пругите а особено во близината на вид-

ните сигнали не смеат да се поставаат знаци, оз-
наки, бојосани светлосни или кои и да било други 
направи кои со бојата, формата и светлината или 
на друг начин го отежнуваат з-абележувањето на 
железничкиот сигнал или можат да доведат во за-
блуда во поглед на значењето на железничкиот 
сигнал. 

Член 84 
Железничката организација е должна да пре-

земе мерки за спасување на лица во случај на не-
среќа и други вонредни настани во железничкиот 
сообраќај односно на железничкото подрачје. 

Член 85 , 
За потешките несреќи во железничкиот со-

обраќај, за кршењето на пропишаните мерки за 
безбедност на железничкиот сообраќај што има за 
последица загрозување на безбедноста на желез-
ничкиот сообраќај, за несреќните случаи и за дру-
ги вонредни настани на железничкото подрачје што 
имале за последица смрт или тешка повреда на 
патник, железнички работник или друго лице, ж е -
лезничката организација е должна веднаш да го 
извести општинскиот орган на внатрешните работи. 

Член 86 1 

Железничката организација се грижи за одр-
жувањето на пропишаните мерки за безбедност и 

ред на железничкото подрачје и за таа цел е дол-
жна да организира служба за обезбедување. 

Железничките работници што вршат служба за 
обезбедување мораат да имаат посебно овластување 
за вршење на службата за обезбедување и за вре-
ме на вршењето на таа служба мораат да носат 
службена облека со ознака на службата за обез-
бедување. 

Железничките работници што вршат служба за 
обезбедување имаат право да ги легитимираат ли-
цата што се наоѓаат на железничкото подрачје или 
во воз и да преземат мерки за спречување на нару-
шувањето на безбедноста и редот на железницата, 
пропишани со закон и со прописи донесени врз 
основа на закон, да ги одземаат предметите што се 
употребени за извршување на прекршокот, како и 
за прекршок да наплатуваат казни во утврден из-
нос на самото место во случаите предвидени со овој 
закон и со пропис донесен врз основа на овој закон. 

Член 87 
Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе до-

несе, во согласност со сојузниот секретар за сообра-
ќ а ј и врски, поблиски прописи за условите под кои 
можат да се определат железнички работници да 
вршат служба за обезбедување, за нивните права 
и должности во вршењето на службата за обезбе-
дување и во преземањето на мерките за спречу-
вање на нарушувањето на безбедноста и редот на 
железницата, за ознаките на службата за обезбе-
дување и за образецот на овластувањето. 

V. КРСТОСУВАЊА НА ПРУГА СО ПАТИШТА 
1. Заеднички одредби 

Член 88 
Крстосувањето на пруга со патишта се изведу-

ва во две нивоа со надвозник или подвозник, или 
во исто ниво со патен премин. 

Крстосувањето на пруга со патишта, а особено 
крстосувањето во исто ниво, треба да биде во нај -
неопходен број. 

Член 89 
Крстосувањето на пруга со јавни патишта се 

изведува со нивното сведување на најнеопходен 
број, со насочување на два или повеќе јавни пати-
шта на заедничко место за крстосување. 

Крстосувањето на пруга со патишта и со дру-
ги сообраќајници кои немаат својство на јавни 
патишта (улици, селски, земјоделски и шумски па-
тишта и др.) се изведува со насочување на тие 
патишта и сообраќајници кон најблискиот јавен 
пат со соодветен сообраќај, кој се крстосува со од-
носната пруга. Ако тоа не е можно, треба да се 
изврши меѓусебно поврзување на тие патишта и 
сообраќајници и да се изведе нивно крстосување 
со пругата на едно заедничко место. 

Заедничкото место за крстосување од ставот 2 
на овој член го определува инвеститорот на пру-
гата во спогодба со заинтересираните работни и 
други организации, а во согласност со надлежниот 
орган на општината на чија територија се наоѓаат 
односните патишта и сообраќајници кои немаат 
својство на јавен пат. 

Ако инвеститорот на пругата и надлежниот ор-
ган на општината не се спогодат во поглед на о-
пределувањето на местото за заедничко крстосува-
ње од ставот 2 на овој член, решението за спор-
ните работи го донесува републичкиот орган на у-
правата надлежен за сообраќај. 

2. Крстосување на пруга од нормален колосек 
со патишта 

Член 90 
Крстосувањето на пруга со патишта мора да 

се изведе со надвозник или подвозник (во две 
нивоа): 

1) ако пруга од I, II или III ред треба да се кр-
стоса со автопат или јавен пат од I ред; 
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2) ако пруга од I, II или III ред треба, на ста-
ничниот простор помеѓу влезните скретници^ да се 
крстоса со кој И да е јавен пат или друг пат од-
носно сообраќајница која нема својство на јавен пат. 

Член 91 
Крстосувањето на отворена пруга од I ред и на 

станичен простор помеѓу влезните скретници и 
влезните сигнали со јавен пат од П, III или IV ред 
и со кој и да е друг пат или сообраќајница која 
нема својство на јавен пат, се изведува со надвоз-
ник односно подвозник или во исто ниво со патен 
премин со автоматски направи за осигурување без-
бедност на сообраќајот на тој патен премин. 

По исклучок, во случаите на слаб сообраќај кр-
стосувањето од ставот 1 на овој член може да се 
изведе во исто ниво и со други мерки за осигуру-
вање безбедност на сообраќајот, со согласност од 
републичките органи на управата надлежни за со-
обраќајот и за внатрешните работи. 

Крстосување на отворена пруга од II и III ред 
и на станичен простор помеѓу влезните скретници 
и влезните сигнали со јавен пат од П, III или IV 
ред и со кој и да е друг пат односно сообраќајница 
која нема својство на јавен пат, може да се изведе 
во исто ниво со патен премин, под услов да се пре-
земат соодветните мерки пропишани за осигуру-
вање безбедност на сообраќајот на месното на кр-
стосувањето. 

Прбписите за определување на местата на кои 
можат да се изведат патните премини од ст. 1, 2 
и 3 на овој член, за условите под кои можат да се 
изведат, и за мерките за осигурување безбедност 
на сообраќајот на патните премини, ќе ги донесе со-
јузниот секретар за сообраќај и врски, во согла-
сност со сојузниот секретар за внатрешни работи. 

Член 92 
Ако-, до крстосување на пруга и јавен пат доаѓа 

поради изградба на нова пруга односно нов јавен 
цат, трошоците за изградба на надвозниците, под-
возниците односно патните премини ги поднесува 
инвеститорот на новата пруга односно На новиот 
јавен пат. 

Ако до крстосување на пруга и пат односно 
друга сообраќајница која нема својство на јавен 
пат доаѓа поради изградба на нова пруга или по 
барање на заинтересирана општина или организа-
ција, трошоците за изградба на надвозникот, под-
возникот односно патниот премин, трошоците за по-
д а в а њ е на уредите и направите и другите тро-
шоци за осигурување на безбедност и несмеќаван 
сообраќај на патниот премин, ги поднесува инве-
ститорот на новата пруга односно подносителот на 
барањето. 

Член 93 
АКО е крстосувањето изведено со изградба на 

подвозник за јавен пат или некој друг пат односно 
сообраќајница која нема својство на јавен пат, из-
градениот подвозник се смета како објект на пруга 
и за неговото одржување е должна да се грижи 
железничката организација на чие подрачје се на-
оѓа тој подвозник. Коловозот во тој подвозник и е-
вентуалните инсталации и постројки (осветление, 
дренажа и др.) потребни за правилно и безбедно 
користење на патот, се сметаат како објекти на 
патот. 

Ако е крстосувањето изведено со изградба на 
надвозник за јавен пат или некој друг пат односно 
сообраќајница која нема својство на јавен пат, из-
градениот надвозник се смета како објект на патот. 
Пругата во тој надвозник и евентуалните инстала-
ции и постројки потребни за правилно и безбедно 
користење на пругата, се сметаат како објекти на 
железницата и за нивното одржување е должна да 
се грижи железничката организација на чие под-
рачје се наоѓа односниот надвозник. 

Член 94 
Одредбите на членот 93 од овој закон согласно 

се применуваат и во случај на замена на постоен 

патен премин со подвозник или надвозник заради 
сообразување на постојната состојба кон одред-
бите од чл. 89, 90 и 91 на овој закон, поради про-
мена на категоријата на пругата односно јавниот пат. 

Член 95 
Ако крстосување на пруга со пат е изведено 

во исто ниво, изградениот патен премин се смета 
како составен дел на пругата од обете страни на 
колосекот во широчина од 3 метра, сметајќи од 
оската на колосекот. 

За одржувањето на деловите на патниот премин 
од ставот 1 на овој чл^н, како и за осигурувањето 
на безбеден и несмеќаван сообраќај на патниот пре-
мин, е должна да се грижи железничката органи-
зација на чие подрачје се наоѓа тој патен премин, 
со тот што коловозот на патниот премин да мора 
да се одржува така што преку него да може да се 
врши безбеден и несмеќаван друмски сообраќај. 

Другите делови на патот од обете страни на 
патниот премин е должно да т и одржува претпри-
јатието за патишта односно друга организација што 
е носител на правото за користење на јавниот пат 
односно општината на чија територија се наоѓа 
патот односно сообраќајницата која не се смета ка-
ко јавен пат, и тоа таќа што на пругата преку која 
минува патниот премин да може да се врши без-
беден и несмеќаван железнички сообраќај. Ако па-
тот односно сообраќајницата ја користи првенстве-
но или единствено некоја работна или друга орга-
низација, другите делови на патот од обете страни 
на патниот премин е должна да ги одржува таа ор-
ганизација. 

Железничката организација што се грижи за 
одржувањето на патниот премин од ставот 1 на 
овој член има право на надоместок на трошоците 
за одржување на коловозот на патниот премин како 
и на надоместок на една половина од трошоците 
за осигурување на безбеден и несмеќаван сообраќај 
на патниот премин од претпријатието за патишта, 
друга организација, односно од општината од ста-
вот 3 на овој член. 

Член 96 
АКО патен премин се заменува со надвозник од-

носно подвозник или се укинува поради насочу-
вање на јавен пат односно пат или сообраќајница 
која нема својство на јавен пат, трошоците на сите 
измени извршени поради тоа на пругата и патот 
ги поднесува: 

1) железничката организација на чие подрачје 
се наоѓа тој патен премин — ако таа промена е 
обусловена претежно со потребите на железничкиот 
сообраќај; 

2) претпријатието за патишта односно друга ор-
ганизација што е носител на правото за користење 
на односниот јавен пат или општината на чија те-
риторија се наоѓа односниот пат или сообраќајница 
која нема својство на јавен пат - ако таа промена 
е обусловена претежно со потребите на друмскиот 
сообраќај. 

АКО промената од ставот 1 на овој член е обу-
словена претежно со потребите на друмскиот соо-
браќај на патот односно сообраќајницата што ја 
користи првенствено или единствено некоја работ-
на или друга организација, трошоците на овие из-
мени на пругата и на патот односно на сообраќај-
ницата ги поднесува таа организација. 

Во случај на сите други промени во врска со 
крстосување, вклучувајќи го и приспособувањето 
и подобрувањето на сигурносни и други уреди, тро-
шоците за измени на пругата и патот од ст. 1 и 2 на 
овој член ги поднесуваат заеднички железничката 
организација и претпријатието за патишта, друга 
организација односно општината, сразмерно со по-
требите на железничкиот и друмскиот сообраќај од 
кои се обусловени тие промени. 

Член 97 
' Трошоците за одржување на постојните патни 

премини преку пруги и за обезбедување на сообра-
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ќајот ца тие премини ги поднесуваат на рамни де-
лови: , - - ' т 

1) железничката организација што врши соо-
браќај на односната пруга и претпријатието за па-
тишта односно друга организација што е носител 
на правото за користење на јавниот пат - ако 
на патниот премин се крстосува јавен пат со пруга; 

2) железничката организација што врши соо-
браќај на односната пруга и организацијата што е 
носител на правото за користење односно општи-
ната на чија територија се наоѓа патот или друга 
сообраќајница што нема својство на јавен пат -
ако на патниот премин со пругата се крстосува пат 
или друга сообраќајница која нема својство на ја-
вен пат. 

Ако патот или друга сообраќајница која нема 
својство на јавен пат од ставот 1 на овој член се 
користи првенствено или единствено од опреде-
лена работна или друга организација, трошоците 
за одржување на патниот премин и за обезбедува-
ње на сообраќајот на него ги поднесува во целина 
таа организација. Член 98 

Патиштата без изграден коловоз (земјени пати-
шта) или со макадамски или сличен коловоз, што 
се крстосуваат со пруга во исто ниво, мораат да 
бидат калдрмисани на самиот патен премин и нај -
малку по 20 т од обете страни на пругата. 

3. Крстосување на пруги од тесен колосек со 
патишта 
Член 99 

Одредбите од овој закон за крстосувањето на 
јавните патишта и други патишта и сообраќајници 
со пруга од нормален колосек од II ред важат и 
за крстосувањето на јавните патишта и други па-
тишта и сообраќајници со пруга од тесен колосек 
од I ред. 

Одредбите од овој закон за крстосувањето на 
јавните патишта и други патишта и сообраќајници 
со пруга од нормален колосек од III ред важат и 
за крстосувањето на јавните патишта и други па-
тишта и сообраќајници со пруга од тесен колосек 
од II ред. 

VI. ИНСПЕКЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
СООБРАЌАЈ 

Член 100 
Надзор над примената на одредбите од овој 

закон и на прописите донесени врз основа на него 
вршат органите на инспекцијата на железничкиот 
сообраќај во републиката. 

Определени работи на надзор над примената 
на овој закон и на прописите донесени врз основа 
на него може да врши и Сојузниот секретаријат за 
сообраќај и врски. 

На Надзорот од ст. 1 и 2 на овој член му подле-
жат железничките организации што вршат желез-
нички сообраќај на определена железница, како и 
работните и други организации и граѓани што из-
ведуваат или вршат работи кои можат да бидат од 
влијание врз безбедноста на железничкиот сообра-
ќај . 

Органите на инспекцијата на железничкиот со-
обраќај можат да вршат надзор и над работата на 
производителите на материјали за изградба, ре-
конструкција и одржување на пруги, постројки, 
уреди и објекти на пруга и железнички возила — 
во поглед на техничките својства и квалитетот на 
тие материјали, како и во поглед на прибавува-
њето на потребните атести односно вршењето на 
определени испитувања. 

Надзор над применувањето на одредбите од за-
коните и другите прописи што се однесуваат на 
спроведувањето на хигиенските, санитарните, ве-
теринарните и фитопатолошките мерки и услови 
вршат на железниците органите на соодветните ин-
спекции. 

Член 101 ' 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 

се грижи за правилното организирале, вршење и 
унапредување на инспекцијата на железничкиот 
сообраќај, дава задолжителни инструкции за ра-
бота на органите на инспекцијата на железнички-
от сообраќај во републиката кога е во прашање 
вршење надзор на Југословенските железници, и 
може од тие органи и од Заедницата на Југосло-
венските железници да бара извештај за состој-
бата на железничкиот сообраќај и железниците 
во -поглед на безбедноста и преземањето на мерки 
за подобрување на безбедноста на железничкиот 
сообраќај, како и податоци потребни за вршење 
на работите на инспекцијата. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
може самиот да ги изврши работите на надзор од 
членот 106 на овој закон во поглед на условите за 
организација и вршење на железничкиот сообра-
ќ а ј на Југословенските железници, ако не ги извр-
ши републичкиот орган на инспекцијата на ж е -
лезничкиот сообраќај, како и во случаите кога е 
во прашање опасност за безбедност на сообраќајот. 

За вршењето на работите на надзор односно 
за извршениот надзор според ставот 2 на овој член 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски ќе 
го извести републичкиот орган на инспекцијата 
на железничкиот сообраќај. 

Член 102 
Органите на инспекцијата на железничкиот со-

обраќај во републиката се должни да му подне-
суваат на Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски извештај за извршената инспекциска рабо-
та според членот 106 точка 8 од овој закон. 

Член 103 
Органите на инспекцијата на железничкиот со-

обраќај, органите на санитарната инспекција, ор-
ганите надлежни за работите на цивилната заш-
тита и органите на внатрешните работи соработу-
ваат во границите на својата надлежност во вр-
шењето на надзор над извршувањето на санитар-
ните прописи, на прописите за противпожарните 
мерки, за превозот на експлозивни и други опас-
ни материи, и на другите прописи што се во врска 
со сигурноста, безбедноста и уредноста на желез-
ничкиот сообраќај и со заштитата на здравјето и 
животот, на патниците, железничкиот персонал и 
други лица што доаѓаат во допир со железницата. 

Член 104 
Работите од делокругот на органите на инспе-

кцијата на железничкиот сообраќај ги вршат ин-
спекторите на железничкиот сообраќај. 

Инспекторите на железничкиот сообраќај ги 
вршат работите на инспекцијата самостојно, поста-
пуваат од името на надлежниот орган на инспекци-
јата на железничкиот сообраќај и донесуваат ре-
шенија во рамките на овластувањата определени со 
овој закон и со други прописи. 

Органите на инспекцијата на железничкиот со-
обраќај и инспекторите на железничкиот сообра-
ќ а ј во постапката за донесување на решенија по-
стапуваат според одредбите од Законот за општата 
управна постапка. 

Инспекторот на железничкиот сообраќај може 
во решението да определи жалбата да не го одлага 
неговото извршување и да може тоа да се изврши 
во жалбениот рок, ако е во прашање преземање на 
итни или неодложни мерки во интерес на уредно-
ста и безбедноста на сообраќајот или ако поради 
одлагање на спроведувањето на мерките би може-
ло да дојде до загрозување на безбедноста на со-
обраќајот или ако е во прашање примена на про-
пишаните мерки за безбедност на сообраќајот. 

Член 105 
Инспекторот на железничкиот сообраќај врши 

прегледи без претходно јавување, но е должен за 
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своето присуство да го извести одговорното лице 
во единицата на железничката организација во ко-
ја врши преглед и да му ј^ покаже легитимација-
та на инспектор на железничкиот сообраќај. 

Инспекција може да се врши во секоја доба 
за време на работата на железничката организа-
ција односно на нејзината единица во која се вр-
ши преглед. 

Инспекторот на железничкиот сообраќај има 
право да ги прегледа особено пругите, објектите, 
железничките возила, постројките и уредите што 
се користат за вршење сообраќај, како и работите 
што на тие средства или во непосредна близина на 
железничкото подрачје се изведуваат, и има пра-
во да ја разгледа техничката и друга документа-
ција и документите што содржат податоци потре-
бни за вршење на инспекциските работи. 

Организациите од членот 100 ст. 3 и 4 на овој 
закон се должни да овозможат вршење на инспе-
кцијата, да им даваат на инспекторите на желез-
ничкиот сообраќај потребни известувања и да им 
дадат да ја разгледаат техничката и друга доку-
ментација потребна за вршење на инспекциските 
работи. 

Образецот на легитимацијата на инспектор на 
железничкиот сообраќај и начинот на нејзиното 
издавање ги пропишува сојузниот секретар за со-
обраќај и врски. 

Член 106 
Во вршењето на надзор инспекторот на же-

лезничкиот сообраќај проверува особено: 
1) дали железничкиот сообраќај се врши на 

начинот и под условите утврдени со закон и со 
прописите донесени врз основа на закон; 

2) дали железничката организација што врши 
железнички сообраќај на определена железница 
организирала внатрешна контрола на сообраќајот 
и дали таа'контрола уредно и ефикасно функцио-
нира; 

Задади железничките работници што непосре-
дно учествуваат вршењето на железничкиот со-
обраќај ги исполнуваат пропишаните услови во по-
глед на здравствената способност и стручната ос-
пособеност за самостојно вршење на работите на 
своите работни места, и дали правилно се при-
менуваат прописите за работно време што се одне-
суваат на овие работници; 

4) дали пругите, постројките и објектите на 
пруга, телекомуникационите и сигнално-сигурнос-
ните уреди и железничките возила правилно и у-
редно се одржуваат; 

5) примената на техничките прописи, нормати-
вите, задолжителните југословенски стандарди и 
интерните железнички стандарди при изградбата 
и реконструкцијата на пругите, постројките и обје-
ктите на пруга, телекомуникационите и сигнално-
сигурносните уреди и железничките возила; 

6) дали квалитетот на извршените работи, еле-
ментите и материјалот што се користи при изград-
бата, реконструкцијата односно одржувањето на 

пругите, постројките и објектите на пруга, на те-
лекомуникациските и сигнално-сигурносните уреди 
и железничките возила им одговараат на важеч-
ките технички прописи, нормативи и стандарди; 

7) примена на мерките за безбедност на желе-
зничкиот сообраќај и за редот на железниците; 

8) дали во меѓународниот железнички сообра-
ќа ј во провоз (транзит), при влегување и излегува-
ње на пругите на Југословенските железници и на 
железничките возила што се користат во тој со-
обраќај, се спроведуваат меѓународните договори 
што се однесуваат на безбедноста на железнички-
от сообраќај, сигурноста на патниците и технич-
кото единство на железниците во тој сообраќај. 

Член 107 
Инспекторот на железничкиот сообраќај е ов-

ластен: 
1) да го запре извршувањето на наредбите што 

им се противни на одредбите од овој закон и од 
прописите донесени врз основа на него; 

2) во итни случаи да издава наредби за от-
странување на техничките недостатоци на возни-
те средства, пругите и пружните постројки што ја 
загрозуваат безбедноста на сообоаќајот; 

3) да издава наредби за привремено исклучу-
вање од сообраќај возни средства, пруги и пруж-
ни постројки кои не им одговараат на пропишаните 
технички и други услови, ако постои опасност со 
нивната употреба да се загрози безбедноста на со-
обраќајот; 

4) привремено да отстрани од вршење работи 
железнички работник кој непосредно учествува во 
вршењето на железничкиот сообраќај, ако не ги 
исполнува пропишаните здравствени услови или 
ја нема пропишаната стручна оспособеност за са-
мостојно вршење на работите на своето работно 
место; 

5) да нареди да се отстранат неправилностите 
во вршењето на железничкиот сообраќај и врше-
њето на тој сообраќај да се усогласи со одредбите 
од законот и прописите донесени врз основа на 
закон, а, по потреба, да го определи начинот и 
мерките за отстранување на неправилностите во 
вршењето на железничкиот сообраќај; 

6) привремено да ги запре работите што се из-
ведуваат во непосредна близина на пруги, ако по-
стои опасност со тие работи да се загрози безбед-
носта на сообраќајот и да побара од органот на уп-
равата кој ја извршил контролата на инвестицио-
но-техничката документација и го издал одобре-
нието за изградба, да ја испита ситуацијата и да 
определи мерки за санација; 

7) да ги запре работите кои на железничкото 
подрачје или во непосредна близина на пруга се 
изведуваат без одобрение за градење, со тоа што 
да го извести за тоа органот на управата надлежен 
за издавање на одобрение за изградба. 

Одредбите од Основниот закон за изградбата 
на инвестиционите објекти согласно се примену-
ваат и при вршењето на надзорот од членот 100 на 
овој закон. 

Член 108 
По извршениот преглед, инспекторот на желе-

зничкиот сообраќај е должен за најдената состој-
ба, утврдените наоди и преземените мерки без од-
лагање да му поднесе извештај на старешината на 
органот на инспекцијата на железничкиот сообра-
ќа ј и на највисокиот орган на управувањето на 
организацијата во која ја вршел инспекцијата о-
дносно старешината на организацијата во која не-
ма орган на управување. 

Органот на управувањето на организацијата е 
должен на својата прва седница да го разгледа о-
вој извештај и за донесениот заклучок да го из-
вести органот на инспекцијата на железничкиот 
сообраќај. 

Старешината на организацијата во која нема 
орган на управување ќе постапи согласно, со ста-
вот 2 на овој член. 

Член 109 
Железничката организација е должна да го 

извести надлежниот орган на инспекцијата на же-
лезничкиот сообраќај за секоја железничка несреќа, 
а за потешка железничка несреќа — во најкратко 
време во секоја доба на денот, како и за работите 
што се изведуваат во близина на железнички пруги, 
постројки и објекти на пруга кои можат да бидат 
од влијание врз безбедноста на железничкиот со-
обраќај. 

Член 110 
АКО инспекторот "на железничкиот сообраќај 

во вршењето на инспекцијата најде дека постои о-
снов на сомневање дека со повредата на прописот 
е сторен прекршок, стопански престап или криви-
чно дело, тој е должен без одлагање да поднесе 
барање за поведување административно-казнена 
постапка, односно да поднесе пријава до надлеж-
ниот јавен обвинител за поведување постапка по-
ради стопански престап односно кривично дело. 
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Органот на кој му е поднесено барањето за по-
ведување административно-казнена постапка 'од-
носно пријава за поведување постапка поради сто-
пански престап или кривично дело е должен за 
резултатот на постапката да го извести органот на 
инспекцијата на железничкиот сообраќај чиј ин-
спектор го поднесол барањето. 

Органот на инспекцијата на железничкиот со-
обраќај чиј инспектор поднесел барање за поведу-
вање административно-казнена постапка има пра-
во на жалба против решението на судијата за пре-
кршоци кој решавал по барањето. 

УП. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член Ш 

Со парична казна до 5,000.000 динари ќе се ка-
зни за стопански престап железничка организа-
ција, друга организација или друго правно лице: 

1) ако при изработка на инвестициона технич-
ка документација за изградба на пруга, постројки 
и објекти на пруга, телекомуникациони и сигнал-
но-сигурносни уреди и железнички возила не се 
придржува кон одредбите на овој закон и пропи-
сите донесени врз основа на него, или не ги при-
мени важечките технички прописи, нормативи, за-
должителни југословенски стандарди и интерни 
железнички стандарди, или ако во документација-
та даде решение кое не ја дава потребната сигур-
ност на пругата, на постројките или објектите на 
пругата, на телекомуникациските и сигнално-си-
гурносните уреди односно на железничкото во-
зило, и безбедност на животот и здравјето на 
луѓето, сообраќајот и соседните објекти, или а-
ко во документацијата не ги предвиди пропишани-
те мерки за безбедност на железничкиот сообраќај 
(чл. 12 и 33); 

2) ако при изградбата на пруга, постројки и 
објекти на пруга, телекомуникациони и сигнално-
сигурносни уреди и железнички возила не се при-
држува кон одредбите на овој закон и прописите до-
несени врз основа на него, како и кон важечките 
технички прописи, нормативи, задолжителни југо-
словенски стандарди и интерни железнички стан-
дарди, пропишани за односниот вид работи 
(чл. 12 и 33); 

3) ако новоизградена пруга, постројка или об-
јект на пруга, телекомуникационен или сигнално-
сигурносен уред односно железничко возило пре-
даде во сообраќај без решение за негова употре-
ба (член 43). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни со парична казна до 100.000 ди-
нари и одговорното лице во железничката органи-
зација, во другата организација или во другото 
правно лице. 

Член 112 
Со парична казна до 5,000.000 динари ќе се ка-

зни за стопански престап железничка организа-
ција: 

1) ако благовремено не ги отстрани недостато-
ците забележани при вршење постојан надзор или 
повремен преглед на пруга, постројка, објект на 
пруга, телекомуникационен и сигнално-сигурносен 
уред, како и на железничко возило односно не ги 
преземе потребните мерки за безбедност на желе-
зничкиот сообраќај (чл. 46, 50 и 51); 

2) ако на место на одронување, ерозии, порои 
и на место изложено на снежно завејување и сил-
ни ветрови не ги преземе благовремено соодветните 
потребни мерки за осигурување на безбедноста и 
непречен сообраќај (член 47 став 1). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на о-
вој член ќе се казни со парична казна до 100.000 
динари и одговорното лице во железничката ор-
ганизација. 

Член 113 
Со парична казна до 3,000.000 динари ќе се ка -

зни за стопански престап железничка организа-
ција! 

1) ако пруга, постројка, објект на пруга, теле-
комуникационен и сигнално-сигурносен уред од-
носно железничко возило не одржува во таква со-
стојба што да е осигурен безбеден, непречен и у -
реден железнички сообраќај (чл. 46, 50 и 51); 

2) ако на пропишан начин не врши постојан 
надзор и повремен преглед на пруга, постројки, о-
бјекти на пруга, телекомуникационен и сигнално-
сигурносен уред, како и на железничко возило (чл. 
46, 50 и 51). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни со парична казна до 70.000 дина-
ри и одговорното лице во железничката органи-
зација. 

Член 114 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се ка-

зни за стопански престап работна или друга органи-
зација, или друго правно лице ако на земјиште 
покрај пруга подига градежен или друг објект или 
постројка противно на одредбите од овој закон и 
прописите донесени врз основа на него (член 81). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 30.000 динари и одго-
ворното лице во работната или друга организаци-
ја или во друго правно лице. 

Член 115 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се 

казни за стопански престап железничка органи-
зација ако сообраќајот на возовите не го врши 
сроред утврдениот ред на возењето (член 53). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казца до 30.000 динари и одго-
ворното лице во железничката организација. 

Член 116 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се ка-

зни за прекршок железничка организација: 
1) ако железничко возило на кое извршена 

инвестициона поправка пушти во сообраќај без 
пропишан технички преглед (член 50); 

2) ако сообраќајот на возовите го врши про-
тивно на одредбите од овој закон и прописите до-
несени врз основа на него во поглед на уврстува-
њето на железничко возило во воз (член 55); ко-
чењето на возовите (член 56), поседнувањето на 
возот со потребен број персонал (член 57) или бр-
зината на сообраќајот на возот (член 54); 

3) ако не примени определен сигнал или ако не 
го примени на начинот пропишан со одредбите од 
овој закон и прописите донесени врз основа на не-
го (чл. 63 до 67); 

4) ако работите на работното место на кое не-
посредно се врши железничкиот сообраќај ги вр-
ши лице што не ги исполнува условите за врше-
ње на тие работи (член 69 став 1 и член 71 став 
1); 

5) ако на пропишаниот начин не ја врши про-
верката здравствената способност на железнички 
работник (член 69 ст. 2 и 3); 

6) ако патничка кола со дрвен скелет на кол-
ски сандак користи на главна пруга или не ја 
користи на начинот или под условите определени 
од Заедницата на Југословенските железници (член 
131). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на 
овој член ќе се казни со парична казна до 30.000 
динари и одговорното лице во железничката орга-
низација. 

Член 117 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе се ка-

зни за прекршок железничка организација, друга 
организација или друго правно лице: 

1) ако пред почетокот или за време на изведу-
вањето на работи на одржување на пруга, пос-
тројка, објект на пруга или телекомуникационен и 
сигнално-сигурносен или друг уред на пруга, не 
ги преземе мерките од членот 61 на овој закон; 

2) ако во близината на пруга, постројка или 
објект или на 'телекомуникационен и сигнално-
сигурносен или друг уред на пруга изведува рабо-
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ти што би можеле да ја оштетат пругата, пос-
тројката, објектот или уредот, да ја намалат ста-
билноста на теренот, или на кој и да било друг 
начин да го загрозат или попречат железничкиот 
сообраќај (член 80 точка 3); 

3) ако за заштита на шуми не ги преземе пропи-
шаните противпожарни мерки (член 82); 

4) ако не дозволи или оневозможи или го поп-
речува вршењето на инспекција на железничкиот 
сообраќај, или го ускрати давањето на потребни 
известувања или разгледувањето на техничката и 
друга документација потребна за вршење на ин-
спекциските работи (член 105 став 4); 

5) ако не постапи по решение од инспекторот 
на железничкиот сообраќај издадено врз основа 
на овластувањата од членот 107 на овој закон; 

6) ако не го земе во разгледување извештајот 
на инспекторот на железничкиот сообраќај и за 
донесениот заклучок не го извести органот на ин-
спекцијата на железничкиот сообраќај (член 108 
ст. 2 и 3). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на о-
вој член ќе се казни со парична казна до 30.000 
динари и одговорното лице во железничката ор-
ганизација, другата организација или другото пра-
вно лице. 

Член 118 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок железничка организација, друга 
организација или друго правно лице, ако за за-
штита на земјиште насадено со земјоделска кул-
тура не ги преземе пропишаните противпожарни 
мерки (член 82). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 20.000 динари и одго-
ворното лице во железничката организација, дру-
гата организација или другото правно лице. 

Член 119 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се ка-

зни за прекршок железничка организација: 
1) ако за Друга, постројка, уред и објект на 

пруга или за железничко возило не води или не-
уредно ја води пропишаната документација (член 
6); 

2) ако не води или неуредно ги води податоци-
те за составот, поседнувањето, кочењето, работа-
та и движењето на возот, како и за настаните во 
врска со сообраќајот и работата на возот (член 58); 

3) ако воз за превоз на патници не ги испол-
нува пропишаните хигиенски и санитарни усло-
ви, или ако ноќе не е осветлен, или ако зиме не е 
загреан, или ако во патничка кола во состав на 
меѓународни возови не спроведе некоја мерки-
ве предвидени со меѓународните спогодби, или ако 
возот не е опремен со прибор за прва помош, за 
спасување или со апарати за брзо гаснење на по-
жар (член 59); 

4) ако не го регулира начинот за надополнува-
ње на посебната стручна спрема на железничките 
работници што непосредно учествуваат во вршење-
то на железничкиот сообраќај (член 71 став 2). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни со парична казна до 20 ООО ди-
нари и одговорното лице во железничката орга-
низација. 

Член 120 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се ка-

зни за прекршок железничка организација или 
претпријатие за патишта односно друга организа-
ција што е носител на право за користење на ја-
вен пат или друг пат односно сообраќајница: 

1) ако не преземе соодветни мерки за осигуру-
вање безбедност на сообраќајот на патен премин 
преку железничка пруга (член 91); 

2) ако патен премин односно дел од пат до па-
тен премин не одржува во состојба што преку не-
го да може да се врши безбеден и непречен друм-
ски односно железнички сообраќај (член 95). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на 
ОВОЈ член ќе се казни со парична казна до 20.000 
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динари и одговорното лице во железничката ор-' 
ганизација, претпријатието за патишта или во 
другата организација. 

Член 121 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок работна или друга организација 
или друго правно лице: 

1) ако на железничка организација не и доз-
воли да постави или да одржува телекомуникацио-
нен или сигнално-сигурносен уред на земјиште на 
кое е тоа носител на правото за користење или 
ако истиот го отстрани од тоа земјиште (член 27 
став 1); 

2) ако на железничка организација не и до-
зволи да постави или да одржува привремена за-
штитна направа на земјиште на кое е тоа носител 
на правото за користење (член 47 став 4); 

3) ако неовластено отстрани привремена заш-
титна направа поставена заради заштита на же-
лезничкиот сообраќај на место на одронување, е-
розија или порој, или на место изложено на за-
вејување или на силни ветрови (член 80 точка 6). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 20.000 динари и одго-
ворното лице во работната или друга организа-
ција или во другото правно лице. 

Член 122 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок лице: 
1) ако на железничка организација не и до-

зволи да постави или одржува телекомуникацио-
нен и сигнално-сигурносен уред или привремена 
заштитна направа на негово земјиште или ако 
привремена заштитна направа неовластено отстрани 
од -своето земјиште (член 27 став 1, член 47 став 4 
и член 80 точка 6); 

2) ако и нанесе каков и да било дефект на 
железничка пруга, постројка, уред или објект на 
пруга, или на железничко возило, или на нив-
ната опрема (член 80 точка 1); 

3) ако фрли или стави каков и да било пред-
мет на пруга, постројка или објект, или на теле-
комуникационен и сигнално-сигурносен или друг 
уред на пруга (член 80 точка 2); 

4) ако во близина на пруга, постројка, уред или 
објект на пруга изведува работи што би можеле да 
ја оштетат пругата, постројката, објектот односно 
уредот, да ја намалат стабилноста на теренот или 
на кој и да било друг начин да го загрозат или по-
пречат железничкиот сообраќај (член 80 точка 3); 

5) ако во патничка кола или станични просто-
рии или друго место предвидено за патници вне-
се нагризувачка, заразна, отровна, радиоактивна 
или друга опасна материја или предмет (член 80 
точка 7); 

6) ако на земјиште покрај пруга подига граде-
жен или друг објект или постројка противно на 
одредбите од овој закон или на прописите доне-
сени врз основа на него (член 81); 

7) ако не ги преземе пропишаните противпожар-
ни мерки во појасот на сигурност (член 82 став 2). 

При решавањето за прекршоците од точката 5 
став 1 на овој член, ќе се определи и заштитната 
мерка одземање на нагризувачката, заразната, от-
ровната, радиоактивната и друга опасна материја 
односно предмет, без оглед во чија сопственост е. 

Член 123 
Ќе се казни за прекршок лице, и тоа: 
а) со парична казна до 20.000 динари: 
1) ако отвори браник на патен премин или ако 

на КОЈ и да било начин го оневозможи или попре-
чи нормалното функционирање на браникот или 
на друг сигурносен уред на патниот премин (член 
80 точка 4); 

2) ако во близината на патен премин врши или 
изведува работа што ја намалува, спречува или на 
кој и да било друг начин ја попречува прегледно-
ста на пругата или патот (член 80 точка 5); 
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3) ако железнички работник што врши служ-
ба за обезбедување попречува, спречува или оне-
возможува или му се спротиставува во спроведу-
вањето на мерката што овој ја презема со цел за 
спречување на нарушувањето на пропишаните 
мерки за безбедност на железницата (член 86 
став 3); 

б) со парична казна до 10.000 динари ако ка-
ко возач на друмско возило не се придржува кон 
одредбите на членот 19 ст. 1 и 2 од овој закон 
при преминување преку железничка пруга; 

в) со парична казна од 5.000 динари: 
1) ако неовластено и без потреба употреби уред 

за кочење или преземе дејствие заради запирање 
на возот (член 80 точка 8); 

2) ако неовластено носи службена облека со 
ознака на службата на обезбедувањето (член 86 
став 2); 

г) со парична казна од 3.000 динари: 
1) ако оди по железнички мост или низ ж е -

лезнички тунел противно на одредбите од членот 
77 на овој закон; 

2) ако во патничка кола или станична просто-
рија или друго место предвидено за патници вне-
се багаж кој содржи материја или предмет со кој 
би можела да се загрози сигурноста на патници 
или на други лица (член 80 точка 7); 

д) со парична казна од 1.000 динари: 
1) ако се движи по пруга или пристапи кон 

постројка, уред или објект на отворена пруга про-
тивно на одредбите од членот 77 на овој закон; 

2) ако не постапи по упатство или предупре-
дување од железнички работник — во поглед на 
безбедноста на железничкото подрачје или во во-
зот (член 78); 

ѓ) со парична казна од 500 динари: 
1) ако неовластено носи железничка службена 

облека (член 74 став 3); 
2) ако на станично подрачје се движи на ме-

сто на кое не е дозволен пристап и движење 
(член 77); 

3) ако премине преку железничка пруга на 
место што не е определено за тоа (член 79 став 1). 

Член 124 1 

Повредата на редот во возовите и на местата 
што се определени за движење и престој на па-
тници и други лица на подрачјето на Југословен-
ските железници пропишан со членот 78 став 2 на 
овој закон се казнува како прекршок со парична 
казна до 30.000 динари. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе ги 
определи прекршоците поради повреда на пропи-
шаниот ред во возовите и на местата што се оп-
ределени за движење и престој на патници и дру-
ги лица на подрачјето на Југословенските желе-
зници, височината на паричната казна за одделни 
од тие прекршоци, како и височината на парична-
та казна во утврден износ од 1.000 динари или по-
мал утврден износ за одделни од тие прекршоци за 
кои можат да се наплатуваат парични казни на 
самото место од лица затечени во вршење на пре-
кршок. 

Член 125 
Пријавата за поведување постапка, во смисла 

на одредбите од Основниот закон за прекршоци-
те за прекршок од чл. 122, 123 и 124 на овој закон 
може да поднесе железничката организација на 
чие подрачје е извршен прекршокот и кога со тој 
прекршок не е оштетена. 

Член 126 
Лице со лесно запаливи, експлозивни, изгри-

з у в а н а , заразни, отровни, радиоактивни или дру-
ги опасни материи или предмети со кои би може-
ла да се загрози безбедноста на сообраќајот и си-
гурноста на патниците, што ќе се затекнат во во-
зот ќе се исклучи од понатамошно возење. ! 

- Во случаите од ставот 1 на овој член, желез-
ничките работници што вршат служба на обезбе-
дување во станица ќе го известат веднаш најбли-
скиот орган на внатрешните работи заради пре-
земање потребни мерки, а по потреба, и самите 
ќе преземат неопходни мерки односно ќе му наре-
дат на лицето затечено во возот со такви материи и 
предмети да преземе неопходни мерки во интерес 
на безбедноста на сообраќајот и сигурноста на лу-
ѓето. 

По исклучок, материите и предметите од ста-
вот 1 на овој член ќе се одземат и, на трошок на 
лицето што е затечено во воз со такви материи и 
предмети, ќе се превезат со багажна кола ако е 
со прописите за превозот на железниците дозво-
нен таков превоз. 

Член 127 
За повредите на одредбите од овој закон за кои е 

пропишана парична казна во утврден износ од 
1.000 динари или од 500 динари (член 123 точ. д и 
ѓ) или за кои со пропис на сојузниот секретар за 
внатрешни работи е пропишана парична казна во 
утврден износ од 1.000 динари или во помал утвр-
ден износ (член 124), припадниците на милицијата 
и железничките работници што вршат служба на 
обезбедување можат на самото место да ги напла-
туваат овие казни од лицата затечени во вршење 
прекршок. 

Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе 
определи кои од железничките работници што вр-
шат служба на обезбедување на железничкото по-
драчје, можат да наплатуваат парична казна во 
мандатна постапка според ставот 1 од овој член. 

VIII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 128 

Одредбите од чл. 11, 12 и 14 до 75 на овој за-
кон, што се однесуваат на пругите од нормален ко-
лосек од III ред и на пругите од тесен колосек од 
II ред, до донесувањето на соодветни прописи во 
републиката, согласно се применуваат и на инду-
стриските железници, 

Член 129 
До донесувањето на соодветни прописи во ре-

публиката, одредбите од овој закон што се однесу-
ваат на пругите од нормален колосек од Ш ред и 
од тесен колосек од II ред согласно се применуваат 
и на индустриските колосеци, со тоа што желез-
ничката организација на чија пруга треба да се 
приклучи индустриски колосек да може за изград-
бата на индустрискиот колосек да одобри услови 
поблаги од условите предвидени во чл. 15, 17, 25, 
26, 36 и 37 на овој закон. 

Како индустриски колосек, во смисла на овој 
закон, се подразбира колосек кој непосредно се 
приклучува на некоја железница и служи за допре-
мање и отпремање на стоки за носителот на пра-
вото за користење на тој колосек. 

Член 130 
Железничките организации се должни пругите, 

постројките, уредите и објектите на пруга и ж е -
лезничките возила, што се изградени до денот на 
влегувањето во сила на овој закон, постепено да 
ги сообразат кон одредбите на овој закон. 

Сојузниот извршен совет или органот што тој 
ќе го определи може за извршување на одредбата 
на ставот 1 од овој член да ги определи роковите и 
начинот на кои ќ е се изврши сообразувањето. 

Член 131 
Постојните патнички коли со дрвен скелет на 

колскиот сандак можат да се користат само во 
сообраќај на споредни пруги, и тоа на начин и под 
услови што ќе ги определи Заедницата на Југосло-
венските железници. 

Одредбата од ставот 1 на овој член ќе се при-
менува по истекот на шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 
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Член 132 
Прописите односно општите акти што ќе се до-

несат врз основа на овој закон, сојузните органи 
на управата, Заедницата на Југословенските же-
лезници и железничките организации се должни 
да ги донесат во рок од осумнаесет месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 133 
Републиките ги пропишуваат техничките нор-

ми и елементи и ги донесуваат техничките про-
писи за изградба, опрема и одржување на градски-
те железници (трамваи, качувалки и сл.), руднич-
ките железници и жичарница како и условите за 
вршење на сообраќајот на градските железници. 

Член 134 
Службата на инспекцијата на железничкиот 

сообраќај при Заедницата на Југословенските же-
лезници и службите на инспекцијата на железнич-
киот сообраќај при заедниците на железничките 
претпријатија престануваат со работа на 31 декем-
ври 1965 година. 

На 1 јануари 1966 година започнуваат со работа 
органите на инспекцијата на железничкиот сообра-
ќа ј предвидени со овој закон (член 100). 

Службата на инспекцијата на железничкиот 
сообраќај при Заедницата на Југословенските же-
лезници ќе му ја предаде на Сојузниот секретари-
јат за сообраќај и врски документацијата и ела-
боратите што се однесуваат на извршените инспек-
циски работи до денот на престанокот на работата, 
а на Заедницата на Југословенските железници — 
архивата и другите архивски материјали како и 
инвентарот и потрошниот материјал. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
и Заедницата на Југословенските железници ќе го 
регулираат прашањето на распоредот на работни-
ците запослени во службата на инспекцијата на 
железничкиот сообраќај при Заедницата на Југо-
словенските железници. 

Престанокот на работата на службата на ин-
спекцијата на железничкиот сообраќај при заед-
ниците на железничките претпријатија и другите 
прашања во врска со престанокот на работата на 
таа служба поблиску ќе се регулираат со републи-
чки пропис. 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 135 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Уредбата за редот и без-
бедноста на железниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/50), чл. 18 и 19 од Уредбата за со-
гласување на посебните прописи за прекршоци во 
уредбите и во другите прописи донесени од Вла-
дата на ФНРЈ и од нејзините органи со одредбите 
на Основниот закон за прекршоци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 56/51) и Наредбата за прекршоците 
против редот и безбедноста на железниците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 67/50). 

На 31 декември 1965 година престануваат да 
важат одредбите на чл. И и 80 до 94 од Законот за 
организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63 и 17/64). 

Важечките правилници, технички прописи и 
други прописи што се однесуваат на одделни пра-
шања кои според одредбите од овој закон поблиску 
ќе се регулираат остануваат во сила до донесува-
њето на соодветните прописи, доколку не се во 
спротивност со овој закон. 

' Член 136 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

115. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за измени и дополнени-
ја на Основниот закон за јавните патишта, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 16 февруари 1965 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 
година. 

П. Р. бр. 149 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Основниот за-
кон за јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/61) се усогласува со Уставот на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија и во 
него се вршат измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

Член 1 
Во Основниот закон за јавните патишта во 

членот 5 став 3 зборовите: „подрачјето на" се заме-
нуваат со зборовите: „сообраќајот помеѓу". 

Во ставот 4 зборот: „подрачјето" се заменува 
со зборот: „територијата". 

Член 2 
Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„Патот од I ред се определува со одлука од Со-

јузниот извршен совет." 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Категориите на другите јавни патишта ги утвр-

дуваат органите определени со републички про-
писи." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
Член 3 

Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Категориите на пристапните патишта што се 

надоврзуваат на јавни патишта ги утврдуваат ор-
ганите определени со републички пропис." 

Член 4 
Во членот 8 ставот 4 се брише. 

Член 5 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Претпријатието за патишта е должно да води 

технички и други податоци за јавните патишта што 
се наоѓаат во состав на неговата мрежа на патишта 
и за објектите на тие патишта, и тоа: ситуационен 
план на патот, податоци за напречниот профил на 
патот, вештачките објекти на патот, основните еле-
менти на патот, техничката состојба на патот, ка-
рактеристиките на теренот и поблиската околина 
на патот, како и други податоци определени со ре-
публички пропис. 

Претпријатието за патишта е должно на орга-
ните на управата надлежни за сообраќај и на ор-
ганите на управата надлежни за народна одбрана 
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да им ги доставува определените податоци од ста-
вот 1 на овој член. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски, во 
согласност со државниот секретар за народна од-
брана, ќе го пропише начинот за водење на пода-
тоците од ставот 1 на овој член и ќе определи кои 
податоци ќе им се доставуваат на Сојузниот секре-
таријат за сообраќај и врски и на Државниот се-
кретаријат за народна одборана." 

Член 6 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Надзор над извршувањето на одредбите од овој 

закон и од другите прописи што се однесуваат на 
јавните патишта вршат органите на управата над-
лежни за работите на инспекцијата на јавните па-
тишта. 

Работите на инспекција што се однесуваат на 
патиштата од I ред и на меѓународните патишта 
се работи од интерес за целата земја." 

Член 7 
Членот 13 се брише. 

Член 8 
Во членот 18 ставот 3 се брише. 
Досегашниот став 4, кој станува" став 3, се ме-

нува и гласи: 
„Со пропис на републиката може да се пред-

види пат од I ред да може да се реконструира така 
што широчината на коловозот да биде помала од 
широчината определена во ставот 1 од овој член, 
со тоа што да се обезбеди можност за подоцнежно 
проширување на коловозот до широчината опре-
делена во тој став. 

Досегашниот став 5 станува став 4. 
Член 9 

Во членот 21 став 1 зборовите: „од 10 тони" се 
заменуваат со зборовите: „од најмалку 10 тони". 

Ставот 2 се брише. 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 10 
Во членот 23 зборот: „предвидат" се заменува 

со зборот: „изградат". 
Член 11 

Во членот 28 зборовите: „на го дни растојанија" 
се заменуваат со зборовите: „со проект". 

Член 12 
Во членот 32 став 1 зборовите: „Општинскиот 

народен одбор" се заменуваат со зборовите: „Оп-
штинското собрание, а во градовите што имаат по-
веќе општини градското собрание односно градскиот 
собор". 

Во ставот 2 зборовите: „општината чиј народен 
одбор" се заменуваат со зборовите: „општествено-
политичката заедница чиј орган". 

Член 13 
Членот 33 се менува и гласи: 
„Прописите за елементите и основните услову 

што се применуваат при проектирањето на јавните 
патишта и објектите на нив и за техничките УСЛО-
ВИ и мерки што се применуваат при градењето на 
јавните патишта и објектите на нив, ги донесува 
сојузниот секретар за сообраќај и врски, во со-
гласност со државниот секретар за народна одбра-
на и со сојузниот секретар за индустрија." 

Член 14 
Членот 34 се менува и гласи: 
„По извршената изградба на јавниот пат, дел 

од јавниот пат или објект на патот, се врши нивен 
технички преглед. 

Со техничкиот преглед се утврдува дали јав-
ниот пат, делот од пат и објектите на патот се из-
градени во согласност со инвестиционата техничка 
документација, стандардите и техничките норма-
тиви, како и дали се исполнети сите технички у-
слови во сообраќај но-технички и градежно-тех-

нички поглед за безбеден и несмеќаван сообраќај 
на патот. 

Технички преглед на јавниот пат и на објекти-
те на патот вршат комисиите што ги формира ор-
ганот на управата определен со пропис на репу-
бликата. 

Во комисијата од ставот 3 на овој член влегува 
и претставник на надлежниот орган за внатрешни 
работи и на Државниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Поблиски прописи за техничкиот преглед на 
јавните патишта и на објектите на патот донесува 
сојузниот секретар за сообраќај и врски." 

Член 15 
Во членот 36 став 1 по зборот: „зајакнувањето" 

се додаваат зборовите: „или изградбата". 
Член 16 

Во членот 37 по зборот: „определени" се дода-
ваат зборовите: „со овој закон, со други прописи 
за јавните патишта и". 

Член 17 
Во членот 38 став 2 зборовите: „со валањето 

без зајакнување на подлогата" се бришат. 
Член 18 

Во членот 41 став 1 зборовите: „општинскиот 
односно околискиот народен одбор на чие подрач-
је" се заменуваат со зборовите: „собранието на оп-
штината односно на околијата на чија територија", 
а зборовите: „(член 42)" се бришат. 

Во ставот 2 зборовите: „народниот одбор може" 
се заменуваат со зборовите: „собранието на општи-
ната односно на околијата може, на предлог од 
претпријатието за патишта," 

Член 19 
Членот 42 се брише. 

Член 20 
Во членот 43 ставот 1 се менува и гласи: 
„Ако е поради изведување итни работи за одр-

жување на патот потребно привремено да се за-
земе замјиште покрај патот или привремено да се 
установи службеност на земјиште покрај патот, 
претпријатието за патишта може во таа смисла да 
му поднесе барање на надлежниот орган на општи-
ната на чија територија се наоѓа земјиштето." 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Со решението со кое се усвојува барањето на 

претпријатието за патишта органот од ставот 1 на 
овој член ќе одлучи и за надоместокот и за висо-
чината на надоместокот за привремено заземеното 
земјиште, или за привремено установената служ-
беност на земјиштето." 

Во ставот 4 зборовите: „органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на финансиите" се заменуваат со зборовите: „ор-
ганот од ставот 1 на овој член". 

Ставот 5 се менува и гласи: 
„Во поглед на определувањето на надоместокот 

и на височината на надоместокот за привремено з а -
земеното земјиште или за привремено установе-
ната службеност врз основа на барање поднесено 
според ставот 1 на овој член, согласно ќ е се при-
менуваат одредбите од Законот за експропријација-
та со кои е регулирано определувањето на надо-
местокот и на височината на надоместокот за екс-
проприраното земјиште и установената службеност 
на земјиштето." 

Член 21 
Во членот 45 став 3 по зборовите: „јавните па-

тишта" се додаваат зборовите: „со современа коло-
возна постилка". 

Член 22 
Во членот 46 ставот 3 се менува и гласи: 
„По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 

член, на постојниот јавен пат кој не ги исполнува 
пропишаните технички услови за осниот притисок 
од најмалку 10 тони, како и на патот од III и IV 
ред што ќе се изгради за осен притисок помал од 
10 тони (член 21 ст. 1 и 2), можат да сообраќаат 
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моторни возила чиј асен притисок ќ одговара на 
техничката состојба на тие патишта." 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„На јавниот пат од ставот 3 на овој член мора 

да биде на соодветен начин означен осниот прити-
сок врз патот/' 

Член 23 
Во членот 48 зборовите: „Секретаријатот на Со-

јузниот извршен совет за сообраќај и врски, во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за индустрија" се заменуваат со зборовите: 
„сојузниот секретар за сообраќај и врски, во со-
гласност со сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти и со сојузниот секретар за индустрија". 

Член 24 
Членот 49 се менува и гласи: 
„Ако возило празно или заедно со товарот ја 

пречекорува дозволената тежина, осниот притисок 
и димензијата определени во чл. 45 до 48 на овој 
закон (вонреден превоз), за сообраќај на таквото 
возило на јавните патишта е потребна посебна до-
звола. 

Ако е за вонредниот превоз потребно да се пре-
земат посебни мерки на обезбедување, како што 
се потпирање на мостовите, зајакнување на објек-
тите и сл., трошоците во врска со преземањето на 
тие мерки ги поднесува превозникот. 

Превозникот е должен да ја надомести и ште-
тата што ќе настане на патот и на објектите на па-
тот поради вонредниот превоз. 

Со дозволата за вонреден превоз се определу-
ваат начинот и условите на тој превоз. 

Дозволата за вонреден превоз ја издава прет-
пријатието за патишта на чие подрачје се врши 
тој превоз, по претходна согласност од надлежниот 
орган на внатрешните работи. 

Со пропис на републиката ќе се определи на-
чинот на издавањето на дозволата за вонреден пре-
воз, ако тој превоз се врши на подрачјето од две 
или повеќе претпријатија на територијата на ре-
публиката." 

Член 25 
Во членот 50 ставот 2 се менува и гласи: 
„Трошоците за калдрмисувањето на јавните па-

тишта без коловозна постилка од ставот 1 на овој 
член ги поднесува претпријатието за патишта, дру-
га работна организација односно органот што ги 
одржува тие патишта." 

Член 26 
Во членот 55 ст. 3 и 5 зборот: „одобри" се за-

менува со зборот: „дозволи". 
Во ставот 6 зборот: „Одобрение" се заменува со 

зборот: „Дозвола", зборот: „дава" — со зборот: „из-
дава", а на крајот точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите: „ако со прописи на репу-
бликата не е определено поинаку,". 

Во ставот 7 зборовите: „јавен пат" се замену-
ваат со зборовите: „пат од I ред". 

Член 27 
Во членот 56 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако надлежниот орган на управата на општин-

ското собрание не донесе решение според ставот 1 
на овој член, такво решение може да донесе ор-
ганот на управата определен со прописи на репу-
бликата." 

Член 28 
Во членот 58 став 1 зборовите: „републичкиот, 

околискиот или општинскиот орган на управата 
надлежен за сообраќајот, според тоа дали е во 
прашање пат од I и П ред, пат од Ш ред или пат 
од IV ред", се заменуваат со зборовите: „органот 
на управата надлежен за сообраќајот во републи-
ката". 

Во ставот 3 во петтиот ред, по зборовите: „е 
потребна" зборот: „и14 се брише. 

Член 29 
Во членот 59 став 1 зборовите: „органите на 

управата надлежни за работите на сообраќајот" се 
заменуваат со зборовите; „републичките органи" на 
управата надлежни за работите на инспекцијата на 
јавните патишта". 

Во ставот 2 зборовите: „Органите на управата 
надлежни за сообраќајот" се заменуваат со зборо-
вите: „Органите на управата надлежни за работите 
на инспекцијата на јавните патишта". 

Ставот 3 се заменува со два нови става, кои 
гласат: 

„Републичките органи на управата надлежни 
за работите на инспекцијата на јавните патишта 
се должни определени податоци од своите изве-
штаи за проодноста на одделни патишта од I и II 
ред и за прекинот на сообраќајот на нив да му до-
ставуваат заради објавување на Сојузниот секре-
таријат за сообраќај и врски. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 
определува кои податоци од ставот 3 на овој член 
и за кои патишта од I и II ред ќе му се доставу-
ваат." 

Член 30 
Во членот 65 став 1 точка 1 по зборот: „услови" 

се додаваат зборовите: „со кои се осигурува спо-
собноста на патот". 

Точката 3 се менува и гласи: 
,,З) над примената на техничките прописи, тех-

ничките нормативи и стандарди при изведувањето 
на работите и употребата на материјалот при ре-
конструкцијата или изградбата на јавните па-
тишта." 

Точ. 4 и 5 се бришат. 
Член 31 

Чл. 66, 67 и 68 се бришат. 
Член 32 

Членот 69 се менува и гласи: 
„Работите на инспекцијата на јавните патишта 

од надлежноста на федерацијата ги врши Сојуз-
ниот секретаријат за сообраќај и врски. 

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски: 
1) се грижи за правилното функционирање и у-

напредување на службата на инспекцијата на јав-
ните патишта; 

2) се грижи за спроведувањето на одредбите од 
меѓународните договори со кои се определуваат 
техничките услови и мерки за градење и одржу-
вање на патиштата од I ред и на меѓународните 
патишта; 

3) врши надзор над работата на органите над-
лежни за работите на инспекцијата на јавните па-
тишта во републиката кога овие органи вршат ин-
спекциски работи кои се однесуваат на патиштата 
ед I ред и на меѓународните патишта." 

Член 33 
Членот 70 се менува и гласи: 
„Ако органот на управата надлежен за рабо-

тите на инспекцијата на јавните патишта во репу-
бликата не изврши некоја од работите од својата 
надлежност во врска со примената на сојузните 
прописи што се однесуваат на патиштата од I ред 
и на меѓународните патишта, таа работа може да 
ја изврши Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски." 

Член 34 
Членот 71 се брише. 

Член 35 
Членот 72 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски има 

право на органите на управата надлежни за рабо-
тите на инспекцијата на јавните патишта во ре-
публиката да им издава задолжителни инструкции 
за примена на сојузните прописи што се однесу-
ваат на патиштата од I ред и на меѓународните 
патишта." 
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1 Член 36 
Членот 73 се менува и гла-си: 
„Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 

може од републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на инспекцијата на јавните пати-
шта да бара извештај за вршењето на работите на 
инспекцијата на територијата на републиката^ што 
се однесуваат на патиштата од I ред и на меѓуна-
родните патишта, а непосредно од другите органи 
на управата надлежни за работите на инспекци-
јата на јавните патишта во републиката - само 
ако го бара тоа неодложна потреба." 

Член 37 
Чл. 74 и 75 се бришат. 

Член 38 
Во членот 76 став 2 точка 2 зборовите: „и дру-

га" се бришат. 
Точката 3 се менува и гласи: 
,,З) да запре извршување на работи што се из-

ведуваат противно на техничките нормативи и стан-
дарди при изведувањето на работите и употребата 
на материјалот при одржувањето, реконструкцијата 
и изградбата на јавните патишта, противно на од-
редбите за условите на сообраќајот по јавните па-
тишта, или противно на одредбите за мерките за 
заштита на јавните патишта;". 

По точката 5 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„5а) да издава наредби за преземање мерки за 
обезбедување на јавниот пат, и, по потреба, да го 
забрани привремено сообраќајот со друмски во-
зила кри поради својата вкупна тежина, димен-
зија и други технички својства можат да му на-
несат штета на јавниот пат или да ја загрозат без-
бедноста на сообраќајот; 

56) да издава наредба за привремена забрана 
на сообраќајот на новоизграден или реконструи-
ран јавен пат, ако претходно не е извршен технич-
ки преглед;". 

Член 39 
Во членот 77 ставот 2 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски ќе 

пропише која стручна спрема мораат да имаат и 
кои други услови мораат да исполнуваат работни-
ците на Сојузниот секретаријат за сообраќај и вр-
ски што се овластени да вршат работи на инспек-
цијата на јавните патишта." 

Член 40 
Во членот 78 зборовите: „Претпријатијата за 

патишта, како и државните органи, установите, сто-
панските и други организации и граѓани, што ко-
ристат јавен пат" се заменуваат со зборовите: „Др-
жавните органи, работните и други организации и 
граѓани, што користат јавен пат и претпријатијата 
за патишта и други работни организации -кои на 
патот". 

Член 41 
Во членот 80 ставот 1 се менува и гласи: 
„Против решението на органот на управата над-

лежен за работите на инспекцијата на јавните па-
тишта донесено по приговорот, може да му се из-
јави жалба на надлежниот орган на инспекцијата 
на јавните патишта од повисок степен, во рок од 8 
дена од денот на доставата на решението." 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Против решението што по приговорот го до-

несел републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на јавните патишта а 
се однесува на патишта од I ред и на меѓународ-
ни патишта, може да му се изјави жалба на Со-
јузниот секретаријат за сообраќај и врски." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст, 3 и 4. 

Член 42 
Во членот 83 став 1 уводната реченица се ме-

нува и гласи: 

„Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 ди-
нари ќе се казни за прекршок работна организа-
ција или друго правно лице:". 

Во точката 3 зборовите: „(член 46 ст. 1 и 2)" се 
заменуваат со зборовите: „или ако врши сообраќај 
со моторно возило чиј притисок по оска не е во со-
гласност со техничката состојба на јавниот пат 
(член 46)". 

Точката 4 се брише. 
Во точката 6 зборовите: „(член 49 став 5)" се 

заменуваат со зборовите: „(член 49 став 4)". 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 

казни и одговорното лице во работната организа-
ција односно во другото правно лице со парична 
казна од 10.000 до 50.000 динари." 

Член 43 
Во членот 84 став 1 уводната реченица се ме-

нува и гласи: 
„Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за прекршок работна организација или 
друго правно лице:". 

Во точката 4 зборовите: „претходно одобрение" 
се заменуваат со зборовите: „претходна дозвола". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 

казни и одговорното лице во работната организа-
ција односно во другото правно лице со парична 
казна од 5.000 до 30.000 динари." 

Член 44 
Во членот 85 зборовите: „од 1.000 до 30.000 ди-

нари" се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 
100.000 динари". 

Член 45 
Во членот 86 став 1 уводната реченица се ме-

нува и гласи: 
„Со парична казна од 10.000 до 300.000 динари 

ќе се казни за прекршок претпријатие за патишта 
или друго правно лице:". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
,,За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 

казни и одговорното лице во претпријатието за 
"патишта или во другото правно лице со парична 
казна од 5.000 до 20.000 динари". 

Член 46 
Во членот 87 зборовите: „од 1.000 до 20.000 ди-

нари" се заменуваат со зборовите: „од 5 ООО до 50 ООО 
динари". 

Член 47 
Член 88 се брише. 

Член 48 
Во членот 89 став 1 по зборовите: „со овој за-

кон" се додаваат зборовите: „и прописите донесени 
врз основа на овој закон." 

Член 49 
Членот 90 се менува и гласи: 
„Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

претпријатието за патишта согласно се применуваат 
и на другите работни организации на кои им е до-
верено искористувањето или одржувањето на јав-
ните патишта, како и на органите преку кои оп-
штинските или околиските собранија ги искори-
стуваат јавните патишта." 

Член 50 
Во другите одредби на ?аконот зборовите: „СО-

ЈУЗНИОТ орган на управата надлежен за патишта" 
се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретари-
јат за сообраќај и врски", „извршниот совет на на-
родната република" — со зборовите: „републичкиот 
извршен совет", „народната република" — со з6о-
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рот: „републиката", „јавниот пат од I ред" — со 
зборовите: „патот од I ред", „органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за рабо-
тите на градежништвото" — со зборовите: „надлеж-
ниот орган на управата на општинското собрание", 
„органот надлежен за работите на инспекцијата на 
јавните патишта" — со зборовите: „органот на упра-
вата надлежен за работите на инспекцијата на јав-
ните патишта", „Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за општа управа" — со зборовите: 
„Сојузниот секретар за буџет и организација на у-
правата", „политичко-територијалната единица" — 
со зборовите: „општествено-политичката заедни-
ца", „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за правосудство" — со зборовите: „сојузниот се-
кретар за правосудство", „органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за сообра-
ќајот" — со зборовите: „општинскиот орган на упра-
вата надлежен за сообраќајот", „Народна Републи-
ка Србија" — со зборовите: „Социјалистичка Репу-
блика Србија", со соодветно членување. 

Член 51 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за јавните патишта. 

Член 52 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

116. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ СО МОТОРНИ 

ВОЗИЛА ВО ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Основниот закон за организацијата на превозот 
со моторни возила во друмскиот сообраќај, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 16 февруари 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 го-
дина. 

П. Р. бр. 150 
17 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата на членот 8 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Основниот закон 
за организацијата на превозот со моторни возила во 
друмскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/62) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и во него се 
вршат измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ 
ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕВОЗОТ 

СО МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО ДРУМСКИОТ 
СООБРАЌАЈ 

Член 1 
. Во Основниот закон за организација,та на пре-

возот со моторни возила во друмскиот сообраќај, во 
членот 2 ставот 2 се менува и гласи; 

„Јавен превоз можат да вршат, и други стопан^ 
ски организации, ако ги исполнуваат условите про-
пишани за вршење таков превоз и ако таа своја 
дејност ја регистрираат според важечките про-
писи." 

Ставот 3 се брише 
Член 2 

Во членот 4 став 2 зборовите: ,Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана" се 
заменуваат со зборовите: „државниот секретар за 
народна одбрана", зборовите: „Народната милиција" 
— со зборот: „милицијата" а зборовите: „сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи" — со 
зборовите: „сојузниот секретар за внатрешни ра-
боти". 

Член 3 
Во членот 7 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Работите на инспекцијата што се однесуваат на 

вршење превоз помеѓу две или повеќе републики 
се работи од интерес за целата земја." 

Член 4 
Во членот 10 по ставот 1 се додава пеш став 2, 

кој гласи: 
„Возниот ред мора да биде утврден така што, 

придржувајќи се кон условите утврдени со пропи-
сите за безбедноста на сообраќајот, да осигурува 
уреден сообраќај." 

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5. 
Член 5 

Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи: 
„Возните редови за превоз на патници во ли-

нискиот друмски сообраќај помеѓу две или повеќе 
републики и во меѓународниот друмски сообраќај 
ги усогласуваат превозниците преку Сојузната сто-
панска комора." 

Во ставот 3 по зборовите: „возните редови" се 
додаваат зборовите: „од ставот 2 на овој член,". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Со закон на републиката се утврдуваат начинот 

и постапката за усогласување на возните редови за 
превоз на патници во линискиот друмски сообраќај 
на територијата на републиката." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, по 
зборовите: ,,возните редови" се додаваат зборовите: 
„за превози во линискиот друмски сообраќај помеѓу 
две или повеќе републики и во меѓународниот 
друмски сообраќај". 

Член 6 
Во членот 12 ставот 2 се менува и гласи: 
„За одлучување за спорни работи во прашањето 

за усогласување на возни редови за превоз помеѓу 
две или повеќе републики и во меѓународниот 
друмски сообраќај, еден член на арбитражната ко-
мисија именува Сојузната стопанска комора а вто-
риот — Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски. 
Третиот член на комисијата го избираат именува-
ните членови на комисијата." 

Член 7 
Во членот 13 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Превозот во линискиот друмски сообраќај пре-

возникот може да го отпочне дури откако ќе го ре-
гистрира возниот ред ка ј органот на управата над-
лежен за работите на сообраќајот. 

Возниот ред за превоз на патници што се врши 
на територијата на две или повеќе републики и во 
меѓународниот друмски сообраќај се регистрира ка ј 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, врз 
основа на потврда од Сојузната стопанска комора 
односно одлука на Арбитражната комисија при Со-
јузната стопанска комора дека е извршено усогла-
сување." 

Член 8 
По членот 14 се додава нов член 14а, кој гласи: 
„Во текот на важењето на возниот ред опреде-

лена линија може да биде укината во случај: 
1) на виша сила и во други вонредни случаи 

кои, независно од волјата на превозникот, ќе го 
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оневозможат одржувањето на линијата подолго од 
три месеци; 

2) на обединување на средствата на превозни-
ците, под услов дека, и според мислењето на над-
лежните органи на општината односно градот со 
повеќе општини на чии територии се наоѓа местото 
на почетокот на линијата (почетна станица) и ме-
стото на завршетокот на линијата (крајна станица), 
ќе биде обезбедено задоволување на основните по-
треби на граѓаните од превоз на односната релација 
и по укинувањето на таа линија. 

Возниот ред на линијата може да биде укинат 
кога по пропишаната постапка ќе се изврши бри-
шење на неговата регистрација (член 13)." 

Член 9 
Во членот 19 по зборовите: „мораат да бидат" 

се додаваат зборовите: „опремени, одржувани и". 
Член 10 

Во членот 24 став 1 точка 1 зборовите: „стопан-
ски организации, државни органи, установи и дру-
ги општествени правни лица, како и граѓански пра-
вни лица" се заменуваат со зборовите: „работни и 
други организации, државни органи и други правни 
лица." 

Во ставот 2 зборовите: „Ако стопанската орга-
низација, државниот орган, установата или друго 
општествено правно лице" се заменуваат со зборо-
вите: „Ако работната и друга организација, држав-
ниот орган или друго правно лице". 

Член 11 
Во членот 25 став 1 точка 3 зборовите: „тури-

стичките стопански организации и установи" се за-
менуваат со зборовите: „туристичките работни орга-
низации". 

Во точката 4 зборовите: „и другите стопански 
организации или установи" се заменуваат со збо-
ровите: „или други претпријатија". 

Се додава нов став 2, кој гласи: 
„На превозот за сопствени потреби што го вр-

шат имателите на моторни возила од точката 3 став 
1 на овој член се применуваат одредбите на членот 
3 од овој закон." 

Член 12 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Работите на инспекцијата на друмскиот со-

обраќај ги вршат органите на управата надлежни 
за работите на инспекцијата на друмскиот сообра-
ќај." 

Член 13 
Членот 28 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски: 
1) се грижи за правилното функционирање на 

службата на инспекцијата на друмскиот сообраќај; 
2) се грижи за спроведувањето на меѓународни-

те договори во врска со превозот во друмскиот со-
обраќај." 

Член 14 
Членот 29 се менува и гласи: 
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски има 

право на органите на управата надлежни за рабо-
тите на инспекцијата на друмскиот сообраќај во 
републиката да им издава задолжителни инструк-
ции за примена на сојузните прописи што се одне-
суваат на вршењето на превозот на територијата 
на две или повеќе републики и во меѓународниот 
друмски сообраќај." 

Член 15 
Во членот 30 по зборот: „република" се додаваат 

зборовите: „кои се однесуваат на вршењето на пре-
воз помеѓу две или повеќе републики и во меѓуна-
родниот друмски сообраќај". 

Член 16 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Ако органот на управата надлежен за работите 

на инспекцијата на друмскиот сообраќај во репу-
бликата не изврши некоја од работите од својата 
надлежност во врска со примена на сојузните про-

писи што се однесуваат на вршење превоз помеѓу 
две или повеќе републики и во меѓународниот 
друмски сообраќај, таа работа може да ја изврши 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски." 

Член 17 
Во членот 33 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Во вршењето на работите на инспекцијата на 

друмскиот сообраќај, инспекторот на друмскиот со-
обраќај проверува особено: 

1) дали превозникот е овластен да врши јавен 
превоз во смисла на одредбите од овој закон; 

2) дали превозот се врши на начинот и под 
условите предвидени со законот и прописите доне-
сени врз основа на закон; 

3) дали возилата со кои се врши јавниот превоз 
им одговараат на пропишаните техничко-експлоа-
тациони услови; 

4) дали автобуските станици и стојалишта ги 
исполнуваат пропишаните услови; 

5) дали во меѓународниот друмски сообраќај во 
провозот (транзитот) се спроведуваат меѓународ-
ните договори и други меѓународни инструменти кои 
се однесуваат на вршењето на превоз според по-
себни одредби за јавниот превоз во меѓународниот 
друмски сообраќај." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по 
зборовите: „автобуските станици" се додаваат збо-
ровите: „и стојалишта", а зборовите: „стопанската 
организација, установата, општествената и друга 
организација" се заменуваат со зборовите: „работ-
ната и друга организација или други правни лица". 

Досегашниот став.З станува став 4. 

Член 18 
Во членот 36 став 1 по зборот: „возила" се до-

даваат зборовите: „и работните организации што се 
носители на право за користење на станици". 

Член 19 
Во членот 38 став 1 зборовите: „на народната 

република или народниот одбор" се заменуваат со 
зборовите: „во републиката" а зборовите: ,,меѓу^ 
републичкиот или" се бришат. 

Член 20 
Во членот 41 став 1 точка 3 по зборовите: „(член 

13)" се додаваат зборовите: „или ако по извршена 
регистрација не отпочне со превоз на определена 
линија според регистрираниот возен ред (член 10 
став 3)". 

Член 21 
Членот 42 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари 

ќе се казни за прекршок стопанска организација 
или друго правно лице: 

1) ако за превоз во друмскиот сообраќај користи 
моторни возила што не ги исполнуваат пропиша-
ните техничко-експлоатациони услови (чл. 3 и 25 
став 2); 

2) ако не ја означи на пропишаниот начин ста-
ницата или стојалиштето што ги користи при вр-
шењето на превоз во линискиот друмски сообраќај 
(член 19); 

3) ако во својство на превозник: 
а) не донесе правилник за утврдување бројот 

на членовите на посадата на моторните возила и за 
начинот и условите за вршење работите на нивните 
места (член 6); 

6) не ја објави тарифата и возниот ред за јав-
ниот превоз во линискиот друмски сообраќај на 
вообичаен начин (член 10 став 5); 

в) не го регистрира возниот ред за превоз на 
патници во линискиот друмски сообраќај (член 13). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни и одговорното лице во стопанската 
организација или во другото правно лице со па-
рична казна од 2.000 до 20.000 динари." 
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Член 22 
По членот 42 се додава нов член 42а, кој гласи: 
„Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок стопанска организација 
или друго правно лице, ако во својство на пре-
возник: 

1) изврши јавен превоз со моторно возило што 
нема пропишана превозна исправа (член 4) или ако 
таа исправа е неправилно или непотполно попол-
нета; 

2) не се придржува кон одредбите на правил-
никот за утврдување бројот на членовите на поса-
дата на моторните возила и за начинот и условите 
за вршење работите на нивните работни места при 
вршењето на превоз (член 6); 

3) не се придржува кон утврдениот возен ред 
(член 9); 

4) не прими на превоз лице или предмети во 
границите на расположивите места (седишта) во 
возилото односно на корисната носивост на вози-
лото, иако лицето или предметот ги исполнува усло-
вите предвидени со тарифата, а според важечките 
прописи не се исклучени од превоз (член 15); 

5) врши натоварување или истоварување на пат-
ници вон станиците или стојалиштата во линискиот 
друмски сообраќај (член 16). 

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој 
член ќе се казни и одговорното лице во стопанската 
организација или во другото правно лице со па-
рична казна од 1.000 до 10.000 динари." 

Член 23 
Членот 45 се брише. 

Член 24 
Членот 48 се менува и гласи: 
„Со пропис на републиката се уредува по кои 

случаи и под кои услови граѓаните можат со свои 
моторни возила да вршат јавен превоз во друмскиот 
сообраќај на територијата на републиката." 

Член 25 
Членот 49 се менува и гласи: 
„Превозот со моторни и други возила во лини-

скиот сообраќај и ауто-такси и превозот на лица 
и предмети на потесното подрачје на град односно 
место или помеѓу потесно подрачје на град односно 
место и неговата поблиска околина (јавен градски 
сообраќај), се уредува со прописи на општинското 
собрание, а во градови со повеќе општини — со 
прописи на градскиот собор односно градското 
собрание." 

Член 26 
Во членот 3 став 2, членот 4 став 2, членот 13 

став 3, и членот 22 ст. 2 и 3 зборовите: „Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски" се заменуваат со зборовите: „сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски", а во чл. 28 и 30 и во 
членот 38 став 2 — со зборовите: „СОЈУЗНИОТ секре-
таријат за сообраќај и врски", во соодветно чле-
нување. 

Во другите одредби на законот зборовите: „на-
родна република" се заменуваат со зборот: „репу-
блика", зборовите: „Народна милиција" — со зборот: 
„милиција", а зборовите: „политичко-територијална 
единица"— со зборовите: „општествено-по л птичка 
заедница", со соодветно членување. 

Член 27 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Сојузната скупштина да го утврди пречистениот 
текст на Основниот закон за организацијата на пре-
возот со моторни возила во друмскиот сообраќај. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

117. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ ЗА 
РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА 

Се прогласува Законот за финансирање на ин-
вестиционите работи за регулација на Дунав од 
Белград до југословенско-унгарската граница, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 25 февруари 1965 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор од 16 февруари 1965 
година. 

П. Р. бр. 169 
27 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ 
РАБОТИ ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ ОД БЕЛ-

ГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА 
ГРАНИЦА 

Член 1 
Според одредбите од овој закон се финансира 

првата етапа на инвестиционите работи за регула-
ција на реката Дунав на делот од Белград ( к т 1168) 
до југословенско-унгарската граница ( к т 1433), за-
ради обезбедување неопходни габарити за несме-
ќавана и безбедна внатрешна и меѓународна пло-
видба, а првенствено заради обезбедување мини-
мална длабочина од 2,50 т на пловниот пат. 

Финансирањето на инвестиционите работи од 
втората етапа на регулацијата на Дунав ќе се регу-
лира со посебен закон. 

Член 2 
Инвестиционите работи на првата етапа од 

членот 1 на овој закон што ќе се извршат од 1965 
до 1970 година, во вредност од 8.000 милиони дина-
ри, ќе се финансираат преку Југословенската инве-
стициона банка од средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството — без обврска за вра-
ќање. 

Со средствата на федерацијата од ставот 1 на 
овој член се финансираат во рамките на инвести-
ционата програма инвестиционите работи за регу-
лација на одделни делници на Дунав од Белград до 
југословенско-унгарската граница, чија должина из-
несува вкупно околу 80 к т , и тоа: изградбата на 
брегоутврди, паралелни градежи, напери и прегра-
ди. багерувањето на коритото, разбивањето на под-
водни карпи, набавката на соодветна опрема и дру-
гите трошоци утврдени во инвестиционата про-
грама. 

Со средствата на федерацијата од ставот 1 на 
ОВОЈ член се финансираат и трошоците за израбо-
тка на инвестиционата програма и на другата тех-
ничка документација. 

Член 3 
Зголемените трошоци на инвестиционата из-

градба над утврдениот износ од членот 2 на овој 
закон, што евентуално ќе настанат во текот на из-
вршувањето на работите поради зголемување на 
просечните цени во Југославија, ги утврдува струч-
на комисија составена од претставници на Југосло-



Страна 228 - Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 3 март 1965 

венската инвестициона банка и од инвеститорот. 
Зголемените трошоци ќе се финансираат од сред-
ствата на федерацијата за инвестиции. 

Членовите на Комисијата од ставот 1 на овој 
член ќе ги именува Југословенската инвестициона 
банка, кога ќе се укаже потреба за тоа. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет ќе го определи орга-

нот кој за инвестиционите работи утврдени со овој 
закон ќе доне-се инвестициона програма и органот 
што ќе ги врши другите права и должности на ин-
веститорот. 
1 Член 5 

Годишните вложувања на средствата на феде-
рацијата за финансирање на инвестиционите рабо-
ти од членот 2 на овој закон изнесуваат: 

^ милиони динари 
Во 1965 година 1.000 
Во 1966 година 1.400 
Во 1967 година 1.600 
Во 1968 година 1.600 
Во 1969 година 1 1.200 
Во 1970 година 1.200 

Средствата од ставот 1 на овој член и средства-
та за зголемените трошоци од членот 3 на овој за-
кон, како и начинот и условите за давање на тие 
средства, се утврдуваат во годишниот општествен 
план на Југославија и во законот за стопанско-
-планските мерки за односната година, а врз основа 
на инвестиционата 'програма од членот 4 и пред-
логот на комисијата од членот 3 на овој закон. 

Средствата што не ќе бидат потрошени во една 
година се пренесуваат за Истите намени во наред-
ната година; 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

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

тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
ДОЛЖУВАЊЕ ВО 1965 ГОДИНА НА РОКОВИТЕ 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И СТО-

ПИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за продолжување во 1965 
година на роковите за пропишување на основиците 
и стопите на придонесите и даноците на граѓаните, 
што го усвои Сојузнатат скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 25 февруари 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор од 25 февруари 
1905 година. 

П. Р. бр. 171 
27 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВО 1965 ГОДИНА НА РО-
КОВИТЕ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ 
И СТОПИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 

НА ГРАЃАНИТЕ 
Член I . 

Општествено-политичките заедници се должни 
основиците и стопите на придонесите и даноците на 
граѓаните за 1965 година (член 193 од Основниот за-

кон за придонесите и даноците на граѓаните -
„Службен лист на СЈФРЈ", бр. 32/64) да ги пропи-
шат најдоцна до 31 март 1965 година. 

Член 2 
Роковите за облог на придонесите и даноците 

на граѓаните од членот 133 на Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните, се продолжу-
ваат за еден месец за обврзниците на кои придо-
несот односно данокот за 1965 година им се обло-
жува однапред. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

119. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИВРЕМЕНИОТ 
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ И 

ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измени на Основниот 
закон за привремениот начин на плаќање на при-
донесите и даноците на граѓаните, што го усвои 
Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 25 февруари 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 25 февруари 1965 година. 

П. Р. бр. 170 
27 февруари 1965 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИ. 
ВРЕМЕНИОТ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИ-

ДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Основниот закон за привремениот начин на 

плаќање на придонесите и даноците на граѓаните 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64) во членот 1 
зборовите: „до 28 февруари" се заменуваат со збо-
ровите: „до 31 март". 

Член 2 
Во членот 6 став 1 зборовите: „до крајот на 

февруари" се заменуваат со зборовите: „до крајот 
на март", а зборовите: „до крајот на март" — со 
зборовите: „до крајот на април". 

^ Член 3 
Во членот 7 став 1 зборовите: „до 31 март" се 

заменуваат со зборовите: „до 30 април". 
Во ставот 2 зборовите: „до 30 април" се заме-

нуваат со зборовите: „до 31 мај", а зборовите: „до 
31 мај" — со зборовите: „до 30 јуни". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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120. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНА-

ТА СЛУЖБА 
Се прогласува Општиот закон за здравствената 

заштита и здравствената служба, што го усвои Со-
јузната скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 16 февруари 1965 година и на седницата на Со-

цијално-здравствениот собор од 23 февруари 1965 
година. 

П. Р. бр. 155 
24 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Согласно со одредбата од членот 8 на Уставниот 
закон за спроведување на Уставот, Општиот закон 
за организацијата на здравствената служба („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 45/60, 9/61 и 22/62) се усо-
гласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и во него се вршат измени 
и дополненија, така што текстот на законот да гла-
си: 

О П Ш Т З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕ-

НАТА СЛУЖБА 
I. УВОДНИ НАЧЕЛА 

Член^1 
Здравствената заштита има за цел обезбедување 

на здравјето на граѓаните и унапредување на здрав-
ствените услови и здравствената состојба на населе-
нието. 

Како здравстена заштита, во смисла на овој 
закон, се подразбираат спречувањето и сузбивањето 
на заболувањата и повредите, што поранешното по-
ставана на дијагноза и благовременото лекување и 
рехабилитација на заболените и повредените лица, 
отстранувањето на причините на болестите, искоре-
н у в а њ е ^ на определени болести, здравственото про-
светување и унапредувањето на здравствената со-
стојба воопшто. 

Член 2 
Здравствената заштита се остварува: 
1) со остранување на причините на заболува-

њата и повредите л со сузбивање на нивните после-
дици; 1 

2) со лекување и со обезбедување, лекови и дру-
ги медицински средства за предохрана и лекување; 

3) со санирање на средината и со унапредување 
на хигиенските услови за живот и работа на гра-
ѓаните; 

4) со подигање на здравствената и физичката 
култура на граѓаните; 

5) со обезбедување поволни услови за здрав раз-
виток на децата и младината и поволни услови за 
жените за време на бременост, породување и по 
породување; 

6) со унапредување на здравствената дејност, 
во согласност со потребите на општеството и со раз-
витокот на науката; 

7) со преземање и други мерки заради унапре-
дување на здравствената состојба на народот. 

Член 3 
Општествено-политичките заедници, здравстве-

ните установи, заедниците на социјалното осигуру-
вање и други организации се грижат, во рамките 

на своите права и должности односно задачи, за 
обезбедувањето на здравствената заштита и унапре-
дувањето на здравствените услови, а граѓаните се 
должни да се придржуваат кон мерките на здрав-
ствената заштита и да учествуваат, согласно со за-
конот, во нивното спроведување. 

Член 4 
Здравствената ,заштита, во смисла на ?медицин-

ската дејност, непосредно ја спроведуваат здрав-
ствените установи и здравствените работници, во 
согласност со современите достигања на науката. 

Член 5 
Дејностите на здравствените установи со кои 

непосредно се остваруваат целите на здравствената 
заштита се од посебен општествен интерес. 

Член 6 
Сите граѓани имаат право на здравствена за-

штита. 
Граѓаните слободно се определуваат за здрав-

ствената установа и лекарот, што ќе им даваат 
здравствена заштита. 

Член 7 
Граѓанин има право, под условите пропишани 

со ,закон, во текот на лекувањето да бара конзи-
лијарен преглед или консултација на лекар што ќе 
го избере самиот. 

Граѓанин има и право, под условите пропишани 
со закон да бара да се изврши проверка над струч-
ната работа на здравствениот работник во поглед 
на здравствената заштита што му е укажана. 

Член 8 
Хирушки и други определени медицински ин-

тервенции можат да се преземаат само по претход-
на согласност од заболеното лице, односно од ро-
дителот или старателот ако е тоа малолетно или 
е лишено од деловна способност. 

По исклучок, во итни случаи, во кои е во опас-
ност животот на заболеното лице, хирушки и дру^ 
ги интервенции можат да се преземаат и без прет-
ходна согласност од ставот 1 на овој член, ако за-
боленото лице е во таква состојба што да не може 
самото да одлучува, а поради итноста не е можно 
да се прибави согласност од родителот односно ста-
рателот. 

Член 9 
Остварување на здравствена заштита, покрај 

лицето на кое ,му е потребна здравствената зашти-
та, имаат право да бараат и родителот односно ста-
рателот ако заболеното лице е малолетно или лише-
но од деловна способност, најблиските роднини, ра-
ботната заедница односно синдикалната или друга 
заинтересирана организација, чи ј член е тој, како и 
заводот за социјално осигурување. 

Член 10 
Секој здравствен работник и секоја здравствена 

установа се должни да укажат итна медицинска 
помош. 

Должност е и на секој граѓанин според своите 
можности во итни случаи „да му укаже на друг прва 
помош и во случај на опасност по животот да Ја 
извести за тоа најблиската здравствена установа 
или здравствениот работник. 

Член 11 
За време на давањето на здравствена заштита 

мора да се почитува човечката личност и личното 
достоинство на граѓанинот. 

За време на лекувањето и остварувањето на 
други видови здравствена заштита граѓаните се 
должни да се придржуваат кон упатствата од 
здравствените работници и кон одредбите од општи-
те акти на здравствената Установа за условите на 
престојот и за однесувањето во здравствената у-
станова. 
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Член 12 
На здравствено осигурените граѓани им се о-

безбедува користење на здравствена заштита на то-
вар на фондовите на здравственото осигурување, 
според прописите за здравственото осигурување. 

Здравствено осигурените граѓани учествуваат во 
плаќањето на надоместокот за укажаната здравстве-
на заштита само кога е тоа предвидено со зако-
нот за здравственото осигурување. 

Граѓаните што не се здравствено осигурени пла-
ќаат надоместок за здравствената заштита што им 
е укажана. 

Со закон се определува во кои случаи за гра-
ѓаните што не се здравствено осигурени овој надо-
месток се плаќа од општествените средства. 

Член 13 
За преземање општи превентивни мерки на 

здравствена заштита средствата ги обезбедуваат 
општествено-политичките заедници во рамките на 
своите права и должности, фондовите на здравстве-
ното осигурување и работните организации. 

Член 14 
Обдукцијата на трупови на умрени лица се ре-

гулира со закон. 

II. ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 
Член 15 

Здравствените установи се организираат така 
што да обезбедуваат што подостапна, поцелосна и 
поуспешна здравствена заштита на граѓаните во 
редовни и во вонредни прилики. 

Член 16 
Со организацијата и работата на здравствените 

установи и на здравствените работници се остварува 
начелото на единство на превентивната и куратив-
ната работа. 

Член 17 
Здравствените установи соработуваат меѓу себе 

и со органите на здравствената служба во да-
вањето на здравствената заштита на граѓанин, во 
спроведувањето на мерки за здравствена заштита, 
во усовршувањето на здравствените работници и во 
другите прашања од заеднички интерес (здравстве-
на служба). 

Здравствените установи и органите на здрав-
ствената служба соработуваат со санитетската 
служба на Југословенската народна армија, со Ј у -
гословенскиот црвен крст, со здруженијата на 
здравствените работници, со заедниците на здрав-
ствените установи, со заводите за социјално осигу-
рување, со работните и други заинтересирани орга-
низации и со граѓани. 

Член 18 
На здравствените установи, како самостојни и 

самоуправни работни организации, се применуваат 
општите прописи што важат за установите односно 
за сите работни организации, ако не е определено 
поинаку со закон. 

Работата на здравствените установи подлежи на 
стручен надзор. 

Член 19 
Во управувањето со здравствена установа во 

работите од посебен општествен интерес определени 
со закон учествуваат, покрај членовите на работ-
ната заедница, и заинтересираните граѓани и прет-
ставници на заинтересираните организации и на 
општествената заедница, на начинот што ќе го о-
предели законот. 

Од посебен општествен интерес се: донесување-
то на општите акти на здравствената установа што 
се однесуваат на начинот и постапката за оствару-
вање на правото на граѓаните на здравствена за-
штита, планот на работата и развојот на установата; 
претресувањето на состојбата и работата на уста-
новата од гледиштето на извршувањето на нејзи-
ните задачи, како и другите работи определени со 
закон. 

Член 20 
Видовите на здравствени установи се установу-

ваат со оглед на природата на дејностите со кои се 
занимаваат и на видовите на здравствена заштита 
што претежно ги даваат. 

Здравствените установи, според видовите на 
здравствена заштита што ги даваат, можат да би-
дат: амбулантно-поликлинички и диспанзерот , 
болнички (стационарни), хигиенски и противепи-
демиски. 

Здравствените установи можат да се установу-
ваат како: здравствени станици, здравствени ста-
ници во работни организации, здравствени домови, 
диспанзери, станици за брза помош, општи и спе-
цијални болници, заводи за здравствена заштита, 
заводи и институти, природни лекувалишта, аптеки, 
медицински центри, како и други установи опреде-
лени со" закон. 

Со закон се пропишуваат минималните услови 
за работа што мора да ги исполнува секоја здрав-
ствена установа. 

Одделни здравствени установи можат да вршат 
два или повеќе видови здравствена заштита од ста-
вот 2 на овој член. 

Член 21 
Одделни здравствени установи можат, под ус-

ловите определени со закон, да се основат за спро-
ведување определени видови здравствена заштита 
првенствено за членовите на работните заедници 
на одделни работни и други организации или др-
жавни органи, како и за извршување на посебни 
задачи во врска со дејностите на тие организации 
односно органи. 

Член 22 
Здравствената установа се грижи за стручното 

усовршување на своите здравствени и други работ-
ници и за таа цел обезбедува потребни средства. 

Член 23 
Во здравствените установи што располагаат со 

соодветен кадар, опрема и со други услови опреде-
лени со закон, може да се изведува медицинска на-
става и усовршување на здравствените работници. 

Односите помеѓу здравствените установи во кои 
се изведува настава и усовршување на здравствени 
работници, и факултетите, високите школи и други 
работни организациии се регулираат со спогодба 
согласно со законот. 

Член 24 
Во здравствените установи се води единствена 

документација и евиденција за податоците од инте-
рес за цела Југославија, како и за други податоци 
определени со закон. 

Здравствените установи им ги доставуваат на 
здравствените центри податоците определени со 
закон. 

III. ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР 
Член 25 

Заради вршење работи од општ интерес во об-
ласта на здравствената заштита, секоја општестве-
но-политичка заедница, во рамките на своите права 
и должности, ^ доверува на една од здравствените 
установи, која ги исполнува со закон определените 
услови, функција на здравствен центар. 

Функцијата на здравствен центар може да и 
се довери на една установа и за две или повеќе 
општини. 

Член 26 -
Функцијата на здравствен центар е особено: 

следење и проучавање на здравствената состојба и 
хигенските прилики како и на организацијата и 
работата на здравствените установи на територијата 
на соодветната општествено-политичка заедница; 
собирање и обработка на здравствено-стгтистичките 
податоци; изработка на предлог ориентационен план 
на мрежата на здравствените установи и на про-
грама за здравствена заштита од општ интерес за 
територијата на соодветната општествено-политичка 
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заедница; следење и извршување на програмата за 
здравствена заштита на подрачјето на центарот и 
предлагање мерки за нејзиното извршување; проучу-
вање на прашањата за унапредување на работата 
на здравствените установи и здравствените работ-
ници и на другите прашања на здравствената за-
штита од општо значење и давање мислење за 
нив на надлежните органи на општествено-политич-
ките заедници, здравствените установи и на другите 
заинтересирани организации. 

Здравствениот центар организира и врши надзор 
над стручната работа на здравствените установи. 

На здравствен центар можат да му се доверат 
и други јавни овластувања. 

Член 27 
Работите на здравствениот центар се од посебен 

општествен интерес. 
При здравствената установа што врши работи 

на здравствен центар се формира совет на здрав-
ствениот центар, кој го сочинуваат претставници на 
определени здравствени установи од подрачјето на 
центарот, претставници на стручните здруженија на 
здравствените работници и други членови од редот 
на истакнати здравствени работници што ги име-
нува општествено-политичката заедница. 

Во советот на здравствениот центар на околи-
јата, републиката односно федерацијата влегуваат 
од територијата на општествено-политичката заед-
ница и определен број претставници на здравстве-
ните центри и здравствените установи, од редот на 
познатите стручњаци во областа на здравствената 
заштита. 

Советот на здравствениот центар го утврдува 
планот и програмата за работа и насоките за ра-
бота на здравствениот центар, ја усогласува, со-
гласно со законот, работата на здравствените уста-
нови со програмата за здравствена заштита на те-
риторијата на соодветната општествено-политичка 
заедница, се грижи за спроведувањето на стручниот 
надзор над работата на здравствените установи, и 
врши други работи определени со закон. 

Директорот на установата на која 6 е доверена 
функција на здравствен центар се именува во со-
гласност со собранието односно со извршниот совет 
на соодветната општествено-политичка заедница. 

Директорот на установата од ставот 5 на овој 
член е член на советот на здравствениот центар 
според својата положба. 

Член 28 
Здравствените центри им доставуваат на соод-

ветните здравствени центри на пошироките оп-
штествено-политички заедници здравствено-стати-
стички и други пропишани податоци и документа-
ција. 

Член 29 
Материјалните средства што 6 припаѓаат на 

здравствената установа како надоместок за работата 
на здравствениот центар, ги обезбедува соодвет-
ната општествено-политичка заедница. 

IV. ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ 

Член 30 
Здравствена заштита можат да даваат само 

лица што ги исполнуваат условите пропишани со 
закон во поглед на стручната спрема и други услови 
определени со прописи (здравствени работници). 

Член 31 
Лекарите и други здравствени работници во сво-

јата стручна работа, секој во својот делокруг, се 
самостојни и независни и ги вршат стручните ра-
боти на здравствена заштита според начелата на 
медицинските и други науки. 

При давањето на здравствена заштита здрав-
ствените работници ги користат во најголема мера 
своите стручни способности и се одговорни за сво-
јата стручна работа. 

Член 32 
Здравствените работници се должни при дава-

њето на здравствена заштита да ја почитуваат чо-
вечката личност и да постапуваат во согласност со 
начелата на етиката на здравствените работници и 
со општествените норми кои се израз на социјали-
стичките општествени односи. 

Начелата на етиката на здравствените работ-
ници ги утврдува Сојузот на лекарските друштва 
на Југославија во соработка со другите сојузи на 
друштвата на здравствените работници на Југо-
славија. 

Член 33 
Во заедничката работа здравствените работници 

учествуваат рамноправно и се придржуваат кон 
упатствата од лекарот односно од здравствениот ра-
ботник што ја раководи работата. 

Должност на здравствените работници е да ги 
пренесуваат своите стручни знаења и искуства врз 
своите соработници и други здравствени работници. 

Член 34 
Должност е на лекарите и на другите здрав-

ствени работници да ја чуваат професионалната 
тајна. 

Здравствени работници можат да се ослободат 
од должноста за чување на професионална тајна 
само под условите пропишани со закон. 

Член 35 
Здравствените работници не можат да вршат 

професионална дејност во вид на приватна прак-
тика. 

Со закон можат да се определат услови под 
кои здравствените работници можат по исклучок да 
вршат професионална дејност во вид на приватна 
практика. 

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Заеднички начела 

Член 36 
Општествено-политичките заедници, во рамките 

на своите права и должности, обезбедуваат што по-
поволни услови за здравствена заштита и се гри-
ж а т за организирањето и успешното функционира-
ње на здравствената служба на својата територија. 

Член 37 
Заради унапредување на здравствената состој-

ба на граѓаните и заради давање што поуспешна 
здравствена заштита, секоја општествено-политич-
ка заедница донесува програма за здравствената 
заштита и ориентационен план на развојот на мре-
жата на здравствените установи на својата тери-
торија. 

Програмата на дејностите на социјалното оси-
гурување што ја донесува заедницата на социјал-
ното осигурување во областа на здравствената за-
штита, се усогласува со програмата за здравствена 
заштита на општествено-политичката заедница и 
со ориентациониот план за развојот на мрежата на 
здравствените установи за соодветното подрачје. 

Член 38 
Во општината се обезбедуваат услови за оства-

рување на основната здравствена заштита, а особе-
но: спроведување на општите хигиенски мерки; ор-
ганизирање на службата за брза помош; заштита 
на мајката и детето; преземање на мерки за спре-
чување на заболувањата и повредите; организира-
ње на лекувањето и негата и рехабилитацијата на 
заболените и повредените; обезбедување на лекови; 
здравствено воспитување како и други мерки про-
пишани со закон и со статутот на општината. 
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Член 39 " 
Заради спроведување на здравствената заштита 

општината пропишува општи хигиенски и сани-
тарни мерки како и други мерки на здравствена 
заштита, ако со закон не е пропишано определени 
мерки да пропишуваат органите на пошироки оп-
штествено-политички заедници. 

Општината се грижи за спроведувањето на сите 
мерки на здравствена" заштита, ако тоа со побесни 
прописи не е ставено во надлежност на органите 
од пошироки општествено-политички заедници. 

Општината се грижи за образованието и струч-
ното усовршување на здравствените работници и за 
таа цел обезбедува потребни материјални средства 
во согласност со законот и ,својот статут. 

2. Права и должности на федерацијата 

Член 40 
Федерацијата, во рамките на своите права и 

должности, ги пропишува мерките на здравствена 
заштита од интерес за цела Југославија и врши 
надзор над спроведувањето на сојузните прописи за 
тие мерки; пропишува мерки за извршување на 
меѓународните обврски во областа на здравствената 
заштита; ја пропишува здравствената статистика и 
евиденција од интерес за цела Југославија; обезбе-
дува материјални средства за спроведување на мер-
ките за здравствена заштита од интерес за цела 
Југославија и се грижи за снабдувањето на Југосла-
вија со лекови и со други средства за предохрана и 
лекување. 

Член 41 
Функцијата на здравствен центар за целата те-

риторија на Југославија ја врши Сојузниот завод за 
здравствена заштита. 

Член 42 
Сојузниот секретар за здравство и социјална 

политика ги пропишува податоците и документаци-
јата од интерес за цела Југославија за кои се води 
евиденција во здравствените установи, и начинот 
на водењето на евиденцијата и на доставувањето на 
тие податоци. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
До донесувањето на закон со кој ќе се регу-

лираат правата и должностите на граѓаните, опште-
ствено-политичките заедници и работните и други 
организации, во случај на елементарни и други не-
среќи (поплави, земјотреси, пожари, големи сообра-
ќајни несреќи, несреќи во рудници и на други ра-
ботилница и др.) што предизвикуваат или можат 
да предизвикаат епидемии или повреди односно 
заболувања на голем број граѓани, можат да се 
преземат следните мерки: 

1) мобилизација на здравствените работници и 
други граѓани заради спроведување на определени 
здравствени мерки; 

2) реквизиција, согласно со посебни сојузни 
прописи, на опрема, лекови и транспортни средства, 
како и привремено користење на згради потребни за 
спроведување на определени мерки за здравствена 
заштита; 

3) определување посебни задачи на здравстве-
ните установи со цел за спроведување на опреде-
лени мерки. 

Одлука за определување и траење на овие мер-
ки донесува републичкиот извршен совет, а кога се 
во прашање елементарни или други несреќи што 
погаѓаат територија поширока од територијата на 
една република, одлука донесува Сојузниот извр-
шен совет. 

До донесувањето на одлуката од ставот 2 на 
овој член, републичкиот секретар надлежен за 
здравство односно сојузниот секретар за здравство 

и социјална политика може за спроведување на 
определени мерки за здравствена заштита да опре-
дели одделни здравствени работници и да нареди 
привремено користење на згради на здравствените 
установи, како и на здравствените установи да им 
определи посебни задачи заради спроведување на 
определени мерки. 

Во исклучително итни случаи претседателот на 
општинското односно околиското собрание може да 
ги повика сите способни граѓани на општината од-
носно околијата постари од 16 години да учеству-
ваат во спроведувањето на определени мерки за 
здравствена заштита. Во такви случаи тој може 
да повика граѓани, установи и други работни орга-
низации да стават на располагање превозни сред-
ства и опрема потребни за спроведување на опре-
делени мерки, а може со решение да определи и 
привремено користење за таа цел на деловни и 
станбени згради во општествена и граѓанска соп-
ственост. 

Сојузниот односно републичкиот извршен совет 
може да ги укине мерките наредени според одред-
бите од ст. 3 и 4 на овој член. 

Член 44 
На финансирањето на здравствените установи 

се применуваат одредбите од Основниот закон за 
установите („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/65). 

Здравствените установи што имаат услови за 
научноистражувачка работа, можат со своите ста-
тути, покрај фондовите предвидени со Основниот 
закон за установите, да основат и фонд за научно 
истражувачка работа. 

До донесувањето на закон за амортизацијата на 
основните средства на установите како и до доне-
сувањето на посебни прописи за финансирањето на 
здравствените установи, во здравствените установи 
се применуваат одредбите од Одлуката за амортиза-
цијата на основните средства во здраветвените ус-
танови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/61 и 9/62 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 50/64), како и од-
редбите од точ. 14, 18 21, 25 и 26 на Одлуката за 
финансирањето и работењето на здравствените ус-
танови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/53 и 24/57). 

Член 45 
До донесувањето на закон со кој ќе се регу-

лираат условите за здобивање со стручна спрема 
на здравствените работници и на другите работници 
на здравствените установи, во поглед на стручната 
спрема за вршење работи на здравствена служба 
на одделни работни места согласно ќе се приме-
нуваат условите од чл. 295 до 297 на Законот за јав-
ните службеници и од прописите донесени врз ос-
нова на него. 

До донесувањето на законот од ставот 1 на овој 
член здравствените работници и понатаму ги за-
држуваат стручните звања здобиени според од-
редбите од Законот за јавните службеници, но овие 
звања не се мерило за распределба на личниот 
доход во здравствените установи. 

Член 46 
Одредбите од чл. 40 до 45 на овој закон непо-

средно се применуваат. 

Член 47 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Уредбата за пресметување и наплата на тро-

ш к о в и ^ во државните здравствени установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/48 и 10/49); 

2) Одлуката за евиденција на здравствениот 
персонал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55). 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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121. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ПОСАДАТА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

Се прогласува Основниот закон за здравстве-
ниот надзор над членовите на посадата на бродо-
вите на Југословенската трговска морнарица, што 
го усвои Сојузната скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 16 февруари 1965 година и на сед-
ницата на Социјално"здравствениот собор од 23 фе-
вруари 1965 година. 

П. Р. бр. 156 
24 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ПОСАДАТА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

Член 1 
Со овој закон се определува здравствен надзор 

над членовите на посадата на бродовите на Југо-
словенската трговска морнарица и се пропишуваат 
услови што член на посадата мора да ги исполну-
ва во поглед на здравствената способност за работа 
на брод. 

Член 2 
Како член на посада на брод на Југословен-

ската трговска морнарица, во смисла на овој закон, 
се смета секое лице запослено на брод на Југосло-
венската трговска морнарица што е запишано во 
пописот на посадата на бродот (во понатамошниот 
текст: член на посадата). 

Член 3 
Членовите на посадата подлежат на здравствен 

надзор. 
Камо членови на посадата можат да работат 

само лица здравствено способни за таа работа. 
Здравствената способност на членовите на по-

садата се утврдува со лекарски преглед пред укр-
е в а њ е т о на брод на Југословенската трговска мор-
нарица (во понатамошниот текст: брод) и со повре-
мени лекарски прегледи во текот на траењето на 
запослувањето на бродот. 

Член 4 
Во својство на член на посада не може да се 

запосли ниедно лице додека претходно со лекарски 
преглед не се утврди неговата здравствена способ-
ност за работата што треба да ја врши на бродот. 
Лице што сака да се запосли на брод е должно да 
поднесе лекарско уверение дека е здравствено спо-
собно за работата што треба да ја врши на бродот. 

По исклучок, во итни случаи, може да се доз-
воли да се запосли едно лице како член на посада 
само за едно патување на бродот и без лекарското 
уверение од ставот 1 на овој член. Во тој случај 
дозволата за запослување ја дава надлежниот по-
морско-управен орган. 

Член 5 
Лекарски преглед пред укрцување4 на брод се 

врши на барање на лице ,што сака да се запосли 
во својство на член на посада. 

Повремен лекарски преглед на член на по-
сада задолжително, се врши по истекот на рокот од 
најмногу две години од денот на последниот лекар-
ски преглед. 

Лекарски преглед се врши и кога член на по-
сада го менува видот на работата на бродот; по не-
среќен случај или тешка болест на член, на поса-
да; по бродолом или друга несреќа на брод; на 
барање на заповедникот на бродот; на лично ба-
рање на член на посада; како и на барање на ор-
ганот надлежен за работите на инспекцијата на бе-
збедноста на пловидбата. 

Член 6 
Како здравствено способно за работа на брод се 

смета лице што не боледува од болест која го пра-
ви неподобно за работа на брод или од болест која 
би се влошила на море или би можела да го заг-
рози здравјето на други лица, како и лице кое не-
ма телесни мани поради кои би било неподобно за 
таква работа. Слухот и видот и разликувањето на 
боите мораат да бидат такви што да овозможуваат 
успешно вршење определени работи на бродот. 

Член 7 
Сите членови на посадата подлежат на задолжи-

телна имунизација против големи сипаници и дру-
ги заразни болести предвидени со меѓународни 
здравствени договори и конвенции што ја обврзу-
ваат Југославија, како и против заразни болести 
за кои во Југославија е задолжителна имунизација. 

Член 8 
Лекарски прегледи и имунизација се вршат 

во Југославија а по исклучок можат да се вршат 
и во странство. 

Лекарски прегледи и имунизација во Југо-
славија вршат здравствени установи. Лекарски-
те прегледи и имунизација во странство вршат 
здравствени установи или лекарот што ќе го 
определи југословенски дипломатски или конзу-
ларен претставник, а во места во кои овие ги не-
ма — установата или лекарот што ќе го определи 
заповедникот на бродот. 

Член 9 
Ако лице што сака да се запосли во својство на 

член на посада или веќе е запослено во тоа свој-
ство, смета дека лекарскиот наод не и одговара на 
неговата фактична здравствена состојба, може да 
бара нов лекарски преглед да изврши лекарска ко-
мисија чии членови не се запослени во здравстве-
ната установа што го извршила претходниот пре-
глед. 

Член 10 
Лекарското уверение за повремен лекарски 

преглед (член 5 став 2) важи најдолго две години, 
и тоа ако не настапи некој од случаите предвидени 
во членот 5 став 3 на овој закон. 

Ако времето за кое важи лекарското уверение 
истекне во текот на патувањето на брод, важењето 
на тоа лекарско уверение се продолжува до завр-
шетокот на тоа патување. 

Член 11 
Трошоците на лекарските прегледи извршени 

пред укрцувањето на брод во својство на член на 
посада паѓаат на товар на лицето што бара запос-
лување, а трошоците на повремените лекарски пре-
гледи — на товар на работната организација од-
носно бродарот. 

Трошоците на извршената задолжителна иму-
низација на член на посада паѓаат на товар на 
фондот на здравственото осигурување. 
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' Член 12 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице, што е носител на право за користење на 
брод, или бродар, ако укрЦа на брод член на поса-
да кој нема пропишано лекарско уверение за 
здравствената способност за работа на брод односно 
без дозвола од членот 4 став 2 од овој закон, или 
ако како член на посада на брод задржи лице чија 
здравствена состојба не им одговара на условите 
предвидени за работа на брод. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 100,000 динари и одго-
ворното лице во работната организација, односно 
на бродот. 

Член 13 
Со парична казна до 50 ООО динари ќе се казни 

за прекршок заповедник на брод односно друго 
одговорно лице на брод: 

1) ако како член на посада на брод задржи ли-
це на чие лекарско уверение му истекол рокот на 
важењето (член 10); 

2) ако на брод задожи лице како член на посада 
што не се подложило на задолжителна имуниза-
ција (член 7). 

Член 14 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок лице укрцано на брод како член на 
посада ако не се подложи на пропишаниот повре-
мен лекарски преглед во текот на работата на бро-
дот (член 5) или ако не се подложи на задолжи-
телна имунизација (член 7). 

Член 15 
Лучките капетании вршат надзор во поглед на 

лекарскиот преглед и имунизацијата на членовите 
на посадата на бродовите на Југословенската трго-
вска морнарица според одредбите на овој закон. 

Надзорот од ставот 1 на овој член на бродовите 
на Југословенската трговска морнарица што се 
наоѓаат во странски луки го вршат при прегледот 
на бродските книги и исправи југословенски дип-
ломатски или конзуларни претставништва во 
странство. 

Член 16 
Се овластува сојузниот секретар за здравство 

и социјална политика да пропише, во согласност 
со сојузниот секретар за сообраќај и врски, побли-
ски услови што во поглед на здравствената спо-
собност мораат да ги исполнуваат лицата укрцани 
како членови на посадата на бродовите на Југосло-
венската трговска морнарица, начинот за вршење 
на лекарскиот преглед на овие лица пред укрцу-
вањето на брод, начинот и роковите за вршење на 
лекарските прегледи за време на траењето на за-
послувањето на бродот, како и начинот и роковите 
за вршење на задолжителната имунизација. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за лекарски преглед 
и бележење на членовите на посада на параходите 
на Трговската морнарица на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 75/48). 

До донесувањето на прописите од членот 16 на 
ОВОЈ закон останува во сила Правилникот за ле-
карски преглед и бележење на членовите на по-
садата на параходите на Трговската морнарица 
на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/48), ос-
вен одредбите на неговите чл. 6 и 11. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

122. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШ-

ТАТА НА БОРЦИТЕ 

Се прогласува Законот за измени и дополне-
нија на Законот за гробиштата на борците, што го 
усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 25 јануари 1965 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор од 23 фе-
вруари 1965 година. 

П. Р. бр. 157 
24 февруари 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 1 

на Сојузната скупштина, 1 

Едвард Кардељ, с. р. 1 

Согласно со членот 8 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот, Законот за гробиштата 
на борците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/61) се 
усогласува со Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и во него се вршат 
измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГРОБИШТАТА НА БОРЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за гробиштата на борците во чле-

нот 2 точката 1 се брише. 
Член 2 

Членот 3 се брише. 
Член 3 

Во членот 4 став 2 зборовите: „Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за социјална полити-
ка и комунални прашања" се заменуваат со зборо-
вите: „Сојузниот секретаријат за здравство и соци-
јална политика". 

Во ставот 3 зборовите: „надлежниот орган на 
народниот одбор на општината на чие подрачје се 
наоѓаат" се заменуваат со зборовите: „надлежниот 
орган на општината на чија територија се наоѓаат". 

По ставст 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Пренесувањето и закопувањето на посмртните 

остатоци од борци, како и други прашања во врска 
со гробиштата и гробовите на борци, можат според 
принципот на реципроцитет да се решаваат и на 
друг начин, ако е тоа утврдено со меѓудржавна спо-
годба." 

Член 4 
Во членот 5 зборовите: „општинските народни 

одбори се должни на подрачјето на општината" се 
заменуваат со зборовите: „општинските собранија 
се должни на територијата на општината". 

Член 5 
Во членот 7 став 1 зборовите: „народниот одбор 

на општината на чие подрачје" се заменуваат со 
зборовите: „собранието на општината на чија те-
риторија". 

Член 6 
1 По членот 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 

„Гробиштата и гробовите на борци на сојузни-
чките и странски армии не можат да се прекопу-
ваат ниту пренесуваат, ниту може да им се менува 
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изгледот, без претходна согласност од Сојузниот 
секретаријат за здравство и социјална политика." 

Член 7 
Во членот 8 ставот 2 се менува и гласи: 
„Евиденцијата за гробиштата и гробовите на 

борци од членот 2 на овој закон ја води Сојузниот 
секретаријат за здравство и социјална политика." 

Ставот 3 се брише. 

Член 8 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Југословенските дипломатски претставн-иштва 

и конзулати, како и надлежните општински орга-
ни на управата, се должни на Сојузниот секретари-
јат за здравство и социјална политика да му ги дос-
тавуваат на негово барање податоците потребни за 
водење на евиденцијата за гробиштата и гробовите 
на борците од членот 2 на овој закон." 

Член 9 
Во членот 10 зборовите: „точ. 2, 3 и 4" се бри-

шат. 

Член 10 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Се овластува Сојузниот 'секретаријат за здрав-

ство и социјална политика да го пропише, во спо-
годба со државниот секретар за надворешни ра-
боти, начинот за уредување и одржување на гроби-
штата и гробовите на борците, како и начинот за 
водење евиденција за гробиштата и гробовите на 
борците." 

Член 11 
Членот 13 се брише. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за заштита на гробо-
вите од борците паднати во Народноослободителната 
војна и жртвите на фашистичкиот терор („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/54). I 

Член 13 1 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

123. 

Врз основа на членот 174 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
јузната скупштина, на седницата на Сојузниот со-
бор од 25 февруари 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор од 26 февруари 1965 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА КА-
ПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЃУБРИЊА 

1. Југословенската инвестициона банка може во 
финансирањето на изградбата на капацитети за 
производство на вештачки ѓубриња до вкупната 
количина од 3 милиони тона годишно, а по потре-
ба, и на изградбата на соодветни капацитети за 
производство на гас и сулфурна и фосфорна кисе-
лина, да учествува со средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството до вкупниот износ од 
60 милијарди динари. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука можат 
да се користат за кредитирање: 

1) на вложувања во трајни обртни средства -
до износот од 30,5 милијарди динари; 

2) на плаќања царина на увезена опрема — до 
износот од 29,5 милијарди динари. 

Конечниот износ на средствата од одредбата 
под 2 на ставот 1 од оваа точка ќе го утврди Југо-
словенската инвестициона банка при утврдувањето 
на конечната количина на увозна опрема по оддел-
ни објекти, а врз основа на склучените странски 
комерцијални кредити. 

3. Југословенската инвестициона банка учес-
твува во финансирањето на изградбата на капаци-
тетите од точката 1 на оваа одлука и со обезбеду-
вање потребни девизни средства од странски кре-
дити. 

4. Средствата од точката 1 на оваа одлука мо-
жат да се користат под услов другите средства по-
требни за изградбата на капацитети која се финан-
сира според оваа одлука, да ги обезбедат инвести-
торите од други извори. 

5. Југословенската инвестициона банка ќе одо-
брува кредити според оваа одлука по пат на непо-
средна погодба со инвеститорите за кои, врз основа 
на своја одлука за условите и критериумите за одо-
брување на овие кредити, ќе утврди дека обезбеду-
ваат најповолен избор, и ќе ја утврди динамиката 
на кредитирањето во согласност со интенциите на 
оваа одлука. 

6. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за 
финансии. 

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

Сојузна скупштина 
АС бр. 290 

27 февруари 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател Претседател 
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор, 

Осман Карабеговиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

124. 
Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот 

на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/61, 
6/62, 11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Тарифата за данокот на промет („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 
46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 и „Службен Лист на СФРЈ", 
бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63, 7/64, 
10/64, 13/64, 24/64, 29/64, 30/64, 31/64, 48/64, 50/64, 
1/65 и 3/65) во делот II од Тарифата се вршат след-
ните измени: 

1) тар. бр. 4 се менува и гласи: 
„4 Валани и влачени производи од бакар 

и бакарни легури: 
бакарен лим, месинган лим; бакарни ленти; 
бронзени ленти; месингани ленти; бакарна 
жица пресувана; бакарни прачки, профили 
и цевки, пресувани и влечени; месингани 
прачки, профили и цевки; бронзени прачки 
и цевки, пресувани и влечени; рондели ба-
карни; рондели месингани; локомотивски ог-
ништа; бакарни прачки за заварување; месин-
гани прачки за заварување и сите видови 
фолии - - - - - - - - - —15%". 

Во забелешката ставот 2 се менува и гласи: 
„Не се плаќа данок на производите од овој тар. 

број. што им се продаваат на претпријатија за из-
работка на електрични кабли, спроводници и жица 
за намотки."; 
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2) во тар. број 9 стопата: „Динари 10" се замену-
ва со: „Динари 15"; 

3) тар. број 44 се менува и гласи: 
„44 Кабли и електро спроводници: 
1) кабли, голи бакарни јажиња, тролеј-

жица — — — — — — — — — — 6% 
2) изолирани спроводници — — — — 21% 
3) жица за намотки, па и изолирана со кој 

и да е материјал, кабловски гарнитури; при-
бор за слободни водови и кабли — — — — 10% 

Забелешка.-
н а прометот на голи бакарни јажиња не се 

плаќа данок според овој тар. број, ако се употре-
буваат за производство на кабли и изолирани 
спроводници."; 

4) во тар. број 57 точка 1 стопата: „25%" се за-
менува со стопата: „15%"; 

5) во тар. број 86 стопата: „51%" се заменува 
со стопата: „55%", 

Член 2 
Стопанските организации што се занимаваат со 

промет на сол на големо и на мало се должни на 
Службата на општественото книговодство да Ќ ги 
пријават според книговодствената состојба залихите 
на сол затечени ка ј нив на денот кога започнале 
да ја продаваат солта по новите цени. На затече-
ните залихи на сол стопанските организации се дол-
жни да платат на име разлика во цената, и тоа за: 

Дин./кѕ 
1) фина сол 29 
2) кујнска сол за јадење 13 
3) сол за добиток 10 

Стопанските организации што се занимаваат со 
промет на кибрит на големо и на мало се должни 
да уплатат 5 динари за една кутија кибрит на сите 
залихи кибрит според книговодствената состојба на 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да донесе поблиски прописи за начинот на пресме-
тувањето и уплатувањето на разликата во цената 
на солта и кибритот. 

Член 3 
Новите даночни стопи од членот 1 точ. 2 и 5 

на оваа уредба ќе се применуваат од денот од кој 
производителите, врз основа на известување до-
биено од Сојузниот завод за цени, ќе пристапат кон 
продожба на сол и кибрит по новата цена. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 28 
27 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

125. 

Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од За -
конот за стопанско-планските мерки во 1965 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр, 5/65), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за одделни производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/61, 12/61 и 53/62 и „Службен 

лист на СФРЈ", бр. 17/63, 23/63, 30/63 и 30/64) во 
точката 1 одредбите под 20 и 21 се бришат. 

Точката 4 се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 25 
27 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

126. 

Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 0 -

ПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Одлуката за определување највисоките 
продажни цени за определени производи („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 8/56 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/63 и 30/64) во точката I одредбите 
под 7, 8, 10 и 11 се бришат. 

Во точката II ст. 2 и 3 се бришат. 
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука престанува да важи Решението за допла-
тоците за чистотија на алуминиум во блок („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 18/56). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 26 
27 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

127. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА 

СТАРИ ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

1. Одлуката за највисоките продажни цени за 
стари обоени метали (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/60), како и прописите донесени врз основа на 
таа одлука: Наредбата за определување на коефи-
циентите за утврдување на цените на одделни ви-
дови и класи отпадоци и остатоци од бакар и не-
гови легури („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/60), 
Наредбата за определување на коефициентите за 
утврдување на цените за одделни видови и класи 
отпадоци и остатоци од олово и негови легури 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/61), Наредбата 
за определување на коефициентите за утврдување 
на цените за одделни видови и класи отпадоци и 
остатоци од цинк и негови легури („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 50/61) и Наредбата за определува" 
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ње на коефициентите за утврдување на цените за 
одделни видови и класи отпадоци и остатоци од 
алуминиум и негови легури („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/61), престануваат да важат. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 27 
27 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

128. 

Врз основа на членот 3 точка 1 од Уредбата 
за организацијата и работата на Сојузниот завод 
за статистика („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57 
и 12/60), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПЛАНОТ НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУ-

ВАЊА ЗА 1965 ГОДИНА 

1. Во рамките на единствениот статистички сис-
тем на Југославија ќе Се извршат во 1965 година 
редовни статистички истражувања со дополнени-
јата и измените предвидени со ова решение. 

2. Заради дополнување на податоците што се 
собираат, во 1965 година ќе се извршат следните 
статистички истражувања: 

1) попис на занаетчиството; 
2) контрола на квалитетот на податоците за 

површините на кои е засеана пченица и пченка; 
3) контрола на квалитетот на податоците за 

превозот во друмскиот сообраќај; 
4) броење на возилата во друмскиот сообраќај; 
5) статистичка служба за научноистражувач-

ките установи. 
3. Заради приспособување на статистичкиот 

систем кон промените настанати во општествено-
-политичкото уредување и економскиот систем, во 
1965 година ќе се извршат измени во следните ре-
довни статистички служби: 

1) проширување на анкетата за селанските сто-
панства; 

2) дополнување на извештајот за земјоделските 
организации; 

3) ревизија на извештајот за хидротехничките 
мелиорации на земјишта; 

4) следење на изградбата на станови за пазар; 
5) следење на работите на југословенските гра-

дежни претпријатија во странство; 
6) измени во извештајот за производството и 

потрошувачката на градежен материјал; 
7) измени во извештајот за градежното занает-

чиство; 
8) измени во извештајот за друмскиот сообра-

ќај, заради разграничување на градскиот и меѓу-
градскиот сообраќај; 

9) ревизија на статистиката на нестоковниот 
прилив и одлив на девизи по основот на сообра-
ќајот; 

10) проширување на обработката на статисти-
ката на извозот и увозот за потребите на репуб-
личките органи; 

И) ревизија на номенклатурата на статистика-
та на надворешната трговија; 

12) обработка на податоците за увезените стоки 
по основни корисници; 

13) соединување на податоците за трговијата на 
мало и на големо; 

14) измени во годишниот извештај за тргови-
јата; 

15) пресметување на индексот на животните 
трошоци според височината на приходите на до-
маќинството. 

4. Во 1965 година ќе се извршат подготвителни 
дејствија во врска со статистичките истражувања 
што треба да се спроведат во 1966 година, и то^: 
краток попис на населението, пробен попис на 
земјоделството, снимање на шумскиот фонд, ста-
тистичка регистрација на моторните возила и ста-
тистички истражувања на социјалните грижи што 
Сојузниот завод за статистика ги презема од орга-
ните на социјалните грижи, 

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

Р. п. бр. 24 
22 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

129 

Врз основа на членот 49 став 4 од Уредбата за 
КНИГОВОДСТВОТО на стопанските организации („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/55) и членот 2 оддел I 
под а) точка 39 од Уредбата за пренесување ра-
ботите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во врска со членот 34 од Зако-
нот за придонесот од доходот на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 
12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/63 и 4/64), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПЕРИО-

ДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во правилникот за периодичната пресметка на 

стопанските организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 19/64) во членот 8 ставот 1 се менува и гласи: 

„Стопанските организации се должни да сос-
тавуваат периодична пресметка за периодите: ја-
нуари—јуни и јануари--септември (задолжителни 
пресметковни периоди)." 

Ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 2, 3 и 4. 

Член 2 -
Овој правилник влегува но сила осмиот ден 

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

Бр. 1-2533/1 
24 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии 
Киро Глигоров, с. р. 

130. 

Врз основа на членот 44 став 2 од Основниот 
закон за придонесите и даноците на граѓаните („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 32/64), сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА СТРАНСКА 
ВАЛУТА ОД КОЈ НЕ СЕ ПЛАЌА ПРИДОНЕС ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 

1. Придонес од личниот доход од работен од-
нос (во понатамошниот текст: придонес од работен 
однос) не се плаќа од износот на странска валута 
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кој му се исплатува на укрцаниот персонал во 
речниот и поморскиот сообраќај за време на прес-
тојување на пловниот објект надвор од границите 
на Југославија односно надвор од крајбрежното 
море на Југославија, како и на линискиот персонал 
на речниот сообраќај стациониран во странство — 
ако износот на странска валута но е поголем од 
износите определени со оваа наредба. 

2. Придонес од работен однос во смисла на 
точката 1 од оваа наредба, не се плаќа ако изно-
сот на странска валута врз база на пресметковниот 
курс не преминува дневно: 

1) во речниот сообраќај: 
а) за линиски персонал стациониран во стран-

ство — до 2.600 динари; 
б) за укрцан персонал за време на престојување 

на пловниот објект надвор од границите на Југо-
славија - до 900 динари; 

2) во поморскиот сообраќај: за укрцан персо-
нал за време на престојување на бродот надвор 
од крајбрежното море на Југославија и во речно-
-поморскиот сообраќај на речно-морски бродови 
за време на престојување на пловниот објект на 
реки надвор од границите на Југославија односно 
надвор од крајбрежното море на Југославија — 
до 1.125 динари, 

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

Бр. 1-3-2612/1 
26 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

131. 
Врз основа на членот 2 став 3 од Уредбата за 

измени на Тарифата за данокот на промет („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 9/65), сојузниот секретар за 
финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗ-

ЛИКАТА ВО ЦЕНАТА ЗА СОЛ И КИБРИТ 

1. Стопанските организации што се занимаваат 
со промет на сол на големо и на мало како и сто-
панските организации што се занимаваат со промет 
на кибрит на големо и на мало, се должни да ги 
утврдат залихите на сол односно кибрит затечени 
на денот на влегувањето во сила на оваа наредба, 
а за солта продадена по покачената цена пред вле-
гувањето во сила на оваа наредба — на денот на 
почетокот на продавањето на солта по покачената 
цена. 

Утврдувањето на залихите од ставот 1 на оваа 
точка ќе се изврши според книговодствените пода-
тоци, како во трговијата на големо така и во трго-
вијата на мало. 

2. Разликата помеѓу новите продажни цени за 
одделни видови сол и продажните цени по кои се 
продавала солта на големо и на мало до измената 
на продажните цени, изнесува: 

дин./кѕ 
1) за фина сол - — - — - — — 29 
2) за кујнска сол — — — — — — 13 
3) за сол за добиток — — — — — 10 
Утврдените залихи на сол по видови изразени 

во килограми, стопанските организации од точката 
1 на оваа наредба ќе ги помножат со разликата во 
цената од ставот 1 на оваа точка. Вака добиениот 
износ претставува вкупна разлика во, цената. 

Стопанските организации се должни во рок од 
10 дена по секоја продажба на сол извршена во 
текот на еден ден од утврдените залихи да го 
уплатат износот на разликата во цената во корист 
на сметка бр. 841-95 — Разлика во цената за сол 
и кибрит. 

3. Разликата помеѓу новите продажни цени за 
кибрит и продажните цени по кои се продавал ки-
брит о г на големо и на мало до измената на про-
дажните цени, изнесува 5 динари за кутија кибрит. 

Утврдените залихи на кибрит изразени во кутии, 
стопанските организации од точката 1 на оваа на-
редба ќе ги помножат со разликата во цената од 
5 динари. Вака добиениот износ претставува вкупна 
разлика во цената. 

Стопанските организации се должни во рок од 
10 дана по секоја продажба на кибрит извршена во 
текот на еден ден од утврдените залихи да го уп-
латат износот на разликата во цената во корист на 
сметка бр. 841-95 — Разлика во цената за сол и 
кибрит. 

4. За количините на сол односно за количините 
на кибрит, кои на денот на влегувањето во сила на 
оваа наредба се затекнале на пат, пресметувањето 
на разликата во цената според одредбите на оваа 
наредба е должна да го изврши стопанската органи-
зација од точката 1 на ова наредба во рок од 3 
дена по приемот на стоките. Уплатувањето на раз-
ликата во цената се врши на начинот и во роко-
вите од точ. 2 и 3 на оваџ наредба. 

5. Стопанските организации од точката 1 на 
оваа наредба се должни еден примерок од прес-
метката на разликата во цената на утврдените за-
лихи на сол односно кибрит, како и на количините 
на тие производи од точката 4 на оваа наредба, да 
и достават на надлежната организациона единица 
на Службата на општественото книговодство заради 
контрола на пресметувањето и уплатувањето на раз-
ликата во цената во смисла на точ. 2, 3 или 4 од 
оваа наредба. 

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-2756/1 
1 март 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар' ' 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

132. 

Врз основа на членот 109 став 2 од Законот за про-
метот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62) и членот 66 од Уредбата 
за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), со-
јузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКА-
ТА РАЗМЕНА КОИ ЌЕ РАБОТАТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПАЗАРИ 

1. Претпријатијата за унапредување на надво-
решнотрговската размена можат да вршат работи 
од својот делокруг на пазарите наведени во точката 
2 од оваа наредба само преку она претпријатие за 
унапредување на надворешнотрговската размена кое 
во таа точка е определено за работење на односниот 
пазар. 

Одредбите од ставот 1 на оваа точка се одне-
суваат и на преземање претходни и подготвителни 
дејствија во врска со вршењето на односните работи 
(барање и давање понуди, праќање мостри, започну-
вање и водење преговори и сл.). 

2. За работење на долу наведените пазари се 
определуваат следните претпријатија за унапреду-
вање на надворешнотрговската размена, и тоа: 

1) Претпријатието „Генералекспорт", Белград, 
ќе работи на пазарот на СССР; 

2) Претпријатието „Прогрес", Белград, ќе работи 
на пазарот на НР Полска; 

3) Претпријатието „Интерекспорт", Белград, ќе 
работи на пазарот на НР Унгарија и НР Романија; 
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4) Претпријатието „Интертраде", Љубљана, ќе 
работи на пазарот на ЧСР; 

5) Претпријатието „Астра", Загреб, ќе работи на 
пазарот на ДР Германија; 

6) Претпријатието „Интеримпекс", Скопје, ќе 
работи на пазарот на НР Бугарија. 

3. Претпријатијата од точката 2 на оваа наредба 
определени за работење на односните пазари се 
должни да се придржуваат кон заклучоците што ќе 
се донесат во секцијата на Сојузната стопанска ко-
мора за односниот пазар и својата деловна актив-
ност да ја вршат преку комерцијално-техничкото 
биро што извозниците односно увозниците во рам-
ките на наведената комора ќе го организираат за 
тој пазар. 

4. Југословенската банка за надворешна тр-
говија и други банки се должни давањето на кре-
дити и гаранции и продажбата на девизи на прет-
пријатијата за унапредување на надворешнотргов-
ската размена да ги обусловат со остварување со-
работка во согласност со одредбите на оваа наредба. 

5. Одредбите од точката 1 на оваа наредба не 
се однесуваат на работите кои претпријатијата 
за унапредување на надворешнотрговската разме-
на ги вршат во застапување на странски фирми. 

6. Непридржувањето кон одредбите на оваа на-
редба претставуваат стопански престап од членот 
139 став 1 точка 6 на Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата на Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија за о-
пределување на претпријатијата што ќе вршат ра-
боти на унапредување на надворешнотрговската 
размена со одделни земји, П. бр. 5030 од 30 мај 
1964 година. 

Претпријатијата за унапредување на надворе-
шнотрговската размена можат да ги довршат ра-
ботите што до 30 мај 1964 година, како ден на 
влегувањето во сила на наредбата спомената во 
ставот 1 на оваа точка, ги склучиле непосредно со 
препријатие од оние земји за кои, во смисла на 
точката 2 од оваа наредба, не се определени за 
непосредно работење, и кои работи во пропишаниот 
рок и ги пријавиле на Народната банка на Југо-
славија. 

8. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба донесува, по потреба, Народната банка на 
Југославија. 

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

П. бр. 5051 
23 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуверовиќ, с. р. 

133. 

Врз основа на точката 3 од Одлука за давање 
регрес за рото-хартија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/65), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, сојузниот секретар за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА-

ЊЕ НА РЕГРЕСОТ ЗА РОТО-ХАРТИЈА 

1. Претпријатијата за производство на хартија 
(во понатамошниот текст: корисниците на регре-
сот) го остваруваат регресот од точката 1 на Одлу-
ката за давање регрес за рото-хартија (во поната-
мошниот текст: Одлуката) со поднесување барање 
за регрес до филијалата на Народната банка како 
основна организациона единица на Службата на оп-
штественото книговодство к а ј која имаат жиро-
сметка. 

2 Кон барањето за регрес корисникот на рег-
ресот прилага: 

1) фактура односно копија од фактура за про-
дажба на рото-хартија на новинско-издавачки прет-
пријатија и новински установи, а ако испораката 
е извршена преку трговската мрежа — фактура од-
носно копија од фактура на трговското претприја-
тие за продажба на рото-хартијата на новинско-
издавачко претпријатие односно новинска уста-
нова; 

2) доказ за извршената испорака на рото-хар-
тија (товарен лист, отпремница и сл.) од кој мора 
да се гледа дека е испораката извршена од 1 ја-
нуари 1965 година; 

3) потврда, потпишана од директорот, дека ро-
то-хартијата за која се бара регрес е од сопстве-
но производство; 

4) пресметка на износот на регресот со подато-
ци за испорачаните количини на рото-хартија из-
разени во килограми и износ на регресот за 1 ки-
лограм и за вкупната количина. 

3. Кон барањето за регрес за рото-хартијата 
што ја испорачал почнувајќи од 1 јануари 1965 го-
дина до денот на влегувањето во сила на Одлуката 
корисникот на регресот наместо документацијата од 
точката 2 под 1 и 2 на оваа наредба прилага: 

1) спецификација на фактурата во која се наз-
начени: бројот и датумот на фактурата, називот и 
седиштето на купувачот и количината на рото-хар-
тија изразена во килограми, а ако е испораката из-
вршена преку трговската мрежа — спецификација 
на својата фактура и спецификација на фактурата 
на трговското претпријатие преку кое е извршена 
испораката на рото-хартијата за продажба на рото-
хартија на новинско-издавачко претпријатие однос-
но новинска установа; 

2) спецификација на исправите (доказите) за 
извршената испорака на рото-хартија (товарен лист, 
отпремница и сл.) во која се назначени: бројот и 
датумот на исправата, датумот на испораката на 
рото-хартијата и количината на рото-хартија из-
разена во килограми. 

Покрај спецификацијата од ставот 1 на оваа то-
чка, корисникот на регресот ја прилага и доку-
ментацијата од точката 2 под 3 и 4 на оваа наредба. 

Корисникот на регресот е должен на Служба-
та на општественото книговодство да и ги поднесе 
на увид оригиналните документи врз основа на кои 
се составени спецификациите. 

За рото-хартијата од ставот 1 на оваа точка ко-
рисникот на регресот ќе изврши со купувачите ко-
нечна пресметка земајќи го предвид износот на ос-
тварениот регрес од 32 динари за 1 килограм ро-
то-хартија. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за регрес за испора-
чана рото-хартија во поглед на пресметувањето на 
регресот и документацијата е исправно, таа го одо-
брува износот на регресот во корист на жиро-сме-
тката на корисникот на регресот, а на товар на сме-
тката бр. 630-39 — Регрес за рото-хартија. 

5. Исплатата на регресот од точката 1 на оваа 
наредба ќе се врши во смисла на точката 2 од Од-
луката, на товар на средствата на сојузниот бу-
џет за 1965 година. 

6. Корисникот на регресот е должен во своето 
книговодство да води уредна и ажурна евиденција 
за остварениот регрес за рото-хартија. 

7. Ако кон барањето за регрес се прилагаат 
преписи од оригинални документи (фактура, товарен 
лист и др), тие преписи морат да бидат заверени 
со потпис од овластеното лице и на нив мора да 
има втиснат печат на корисникот на регресот, а 
оригиналните документи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секој оригинален документ што се подне-
сува на увид а по кој е одобрен регрес, да наз-
начи дека регресот за рсто-хартијата е исплатен. 
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8. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

, 05 - Бр. 443/10-65 
11 февруари 1965 година 

Белград 
- Заменик 

на сојузниот секретар 
за индустрија, 

Винко Хафнер, с .р. 

134. 

Врз основа на членот 8 од Законот за опште-
ствената контрола на цените („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 30/62), сојузниот секретар за општи 
стопански работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАЌААТ СО 

КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 
1. Во Списокот на производите и услугите што 

се опфаќаат со контролата на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63, 2/64, 12/64, 16/64, 25/64, 
39/64, 43/64, 47/64, 52/64 и 1/65) зо одделот I во гран-
ката 115 по одредбата под 9 се додаваат шест нови 
одредби, кои гласат: 

,110) бакар: топилнички е електролитен (ка-
тоден) 

11) олово: рафинирано и рафинирано меко 
12) цинк: топилнички и електролитен 
13) алуминиум: валачнички (гредички, трупци, 

кекси) и во блок — инготи 
14) стари обоени метали и отпадоци и сл. од„ 

обоени метали и од нивни легури 
15) концентрат на олово". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 248/1 
3 март 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за општи стопански работи, 
Хакија Поздерац, с. р. 

135. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДРАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Каделно влакно — Општи услови и 
класификација — — — — - JUS FBL031 
Памучна чешлана преѓа за шивачки 
конец - - - - - - - - JUS F.B2 027 
Текстилна амбалажа, Јутени вреќи 
за жито и слични производи — — . JUS F.G4 021 
Ткаенини од ацетатен рејон за тр-
говија. Општи услови - - - - JUS F. СО.090 
Ткаенини од ацетатен рејон за кон-
фекција. Општи услови - - JUS F.C0.091 
Јутени амбалажни ткаенини, Асорти-
ман и технички услови — — - JUS F.C3.041 

' 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 1965 година. 

4. Југословенскиот стандард Кадела. Каделно 
влакно JUS F.B1.031, што е донесен со Решението 
за донесување југословенски стандарди за каделно 
влакно, преѓа, канап, ј ажарија и тканини („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 47/52), престанува да важи 
на 1 јули 1965 година. 

Бр. 10-1165/1 
16 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

136. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МАНГАНОВИ 
РУДИ 

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

Методи на хемиски испитувања на' манганови 
руди: 
Определување на олово — — — JUS B.G8.216 
Определување на титан — — — JUS B.G8.217 
Определување на цинк — — — — JUS B.G8.218 
Определување на ванадиум г - — JUS B.G8.21J 

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

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

Бр. 03-1163/1 
16 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

137. 

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 ГРА-

ДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Шупливи ѕидни блокови од глина. 
Модуларни блокови - - - - JUS B.D1.020 
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Шупливи блокови од глина за меѓу-
катни конструкции. Модуларни бло-
кови - - - - - - - - JUS В.D 1,033 

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

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

Бр. 17-1166/1 
16 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Бранести украсни лимови од алу-
миниум и алуминиумски легури - JUS С.С4.062 

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 задолжнителни и влегуваат во сила 
на 1 јули 1965 година. . 

Бр. 05-1247 
20 февруари 1965 година 

Белград 

Директор 
. на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

138. 

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 ЗА 

МЕТАЛНИ БОИ 

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

услови за изработка и испорака JUS Н.С1.300 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 

оваа решение е објавен вo посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен' дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 јули 1965 година. 

Бр. 05-1164/1 
16 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

139. 
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-
ректорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

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

МИНИУМ И АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ 

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

Технички услови за изработка и испорака: ' 
Алуминиум во прав и гранули JUS С.С1.081 
Ребрести и гасеничести лимови 

од алуминиум и алуминиумски ле-
гури - - - - - - JUS С.С4.060 

Бранести покривни лимови од а-
луминиум и алуминиумски легури JUS С.С4.Ш 

140. 

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 ОЛОВО 

И ЦИНК И НИВНИ ЛЕГУРИ 

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

Цинк во прав. Технички услови за 
изработака и испорака - - - - JUS С.Е1.080 

Жица од олово и оловни легури. 
Технички услови за изработка и ис-
порака - - - - JUS С.Е6 050 

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 1965 година. 

Бр. 05-1246 
20 февруа,ри 1965 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

141. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ХЕМИСКОТО ИСПИТУВАЊЕ НА ОБОЕНА 

МЕТАЛИ 

1. Во издание , на, Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесуваат следните југосло-
венски стандарди: 
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Методи за испитување на хемискиот состав на 
олово и оловни легури: 

Определување нечистотија во ра-
финирано олово во блок — — — JUS С.А1.100 

Електролитско определување на 
бакар - - - - - - - - JUS С.А1.101 

Колориметриско определување 
на бакар - - - - - - - JUS С.А1.102 

Поларографско определувале на 
бакар - - - - - - - - JUS С.А1.103 

Волуметриско определување на 
антимон - - - - - - - JUS С.А1.104 

Колориметриско определување 
на антимон - - - - - - - JUS С.А1.105 

Волуметриско определување на 
калај — — — — — — — — JUS С.А1.106 

Колориметрмско определување 
на калај - - - - - - - JUS С.А1.107 

Волуметриско определување на 
арсен - - - - - - - - JUS С.А1.108 

Колориметриско определување 
на арсен - - - - - - - JUS С.А1.100 

Определување на сребро со екс-
тракција со дитизон — - - — JUS С.А1.110 

Определување на сребро и зла-
то со купелација — — — — — JUS С.А1.111 

Колориметриско определување 
на бизмут - - - - - - - JUS С.А1.112 

Колориметриско определување на 
железо - - - - - - - JUS C.A1.113 

Поларографско определување на 
цинк - - - - - - - - JUS С .АМИ 

Гравиметриско определување на 
калциум и магнезиум — — — — JUS С.А1.115 

Гравиметриско определување на 
сулфур - - - - - - - JUS С.А1.116 

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 1965 година. 

Бр. 05-1162/1 
16 февруари 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

142. 

Врз основа на членот 3 точк,а 3 и членот 21 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот завод за статистика („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/57 и 12/60), заменикот-директор на 
Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОБНИТЕ ИСПИТУВАЊА ЗА ПОПИС НА 
НАСЕЛЕНИЕТО. СО АНКЕТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ДОМАЌИНСТВАТА 

1. Во 1965 година ќе се извршат пробни испиту-
вања на територијата на Југославија односно на 
одделни делови на републиките во врска со подго-
товките за попис на населението, со анкета за насе-
лението и домаќинствата. 

2. Во текот на испитувањата ќе се соберат од 
домаќинства и граѓани податоци за економските, 
биолошките, општествените и другите обележи, 
како и податоци за општествената и професионал-
ната подвижливост, за миграциите и за општестве-
ната активност на населението. 

3. Со подготвителните дејствија, организација-
та и спроведувањето на овој попис ќе раководи 
Сојузниот завод за статистика, преку републич-
ките, покраинските и околиските заводи за ста-
тистика и општинските органи за статистика. 

4. Републичките, покраинските, околиските и 
општинските статистички органи ќе обезбедат по-
требен број попишувачи, анкетари и други лица 
за спроведување на овие испитувања. 

5. Граѓаните од кои ќе се бараат податоци се 
должни во смисла на членот 21 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот завод за 
статистика да даваат точни и целосни одговори на 
сите прашања поставени во обрасците и да им 
овозможат на овластените лица да ја проверат 
точноста на дадените податоци. 

6. Податоците собрани со овие пробни испиту-
вања ќе служат исклучиво за статистички цели. 

7. Учесниците во овие пробни испитувања се 
должни да го чуваат како службена тајна сето 
она што ќе го узнаат при собирањето на пода-
тоците. 

8. Трошоците за спроведување на овие испи-
тувања паѓаат на товар на средствата на Сојузниот 
завод за статистика за 1965 година. 

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

Бр. 95-1090/1 
13 февруари 1965 година 

Белград 
Заменик директор 

на Сојузниот завод за статистика^ 
Ибрахим Латифиќ, с. р. 

143. 

Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна 
комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ 
КОМИСИИ 

1. Во решението за именување членови на 
општинските изборни комисии („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 14/63 и 6/65) во точката 1 оддел Ѓ. текстот 
под 105 алинејата 3 се менува и гласи: 

„член Вукашиновиќ Иван Душан, управник на 
филијалата на Комуналниот завод за социјално 
осигурување во Приепоље, а за заменик Иглица 
Незир Пашо, службеник од Приепољз." 

Во текстот под 106 алинејата 1 се менува и 
гласи: 

„претседател Дивац Милоица Петко, судија на 
Општинскиот суд во Приепоље, а за заменик Па-
уновиќ Обрад Владимир, судија на Окружниот суд 
во Титово Ужице;". 

Во текстот под 112 алинеите 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„претседател Тодоровиќ Јеленко Илија, судија 
на Окружниот суд во Заечар, а за заменик Радо-
сављевиќ Љубомир Бора, судија на Општинскиот 
суд во Књажевац; 

секретар ѓорѓевиќ Божидар Станое, началник 
на Одделението за комунални и станбени работи 
на Собранието на општината Заечар, а за заменик 
Ивковиќ Милисав Наталија, службеник на Собра-
нието на општината Заечар;". 

Во текстот под 119 алинеите 1 и 2 се менуваат 
и гласат: 

„претседател Љумези Џон Ник, судија на Оп-
штинскиот суд во Призрен, а за заменик Штаткиќ 
Тодор Живко, судија на Општинскиот суд во 
Призрен; 
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секретар Фишиќ Спасое Живко, секретар на 
Индустријата на свилени и трикотажни производи 
„Призренка", Призрен, а за заменик Димиќ Станко 
Момчило, стужбеник на Општинскиот одбор на 
ССРН во Призрен;". 

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

Бр. 4 
26 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Мирко Гвоздедовиќ, с. р. др Дражен Сесардиќ, с. р. 

144. 

Врз основа на членот 136 од Законот за изборот 
на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна комисија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ГЛАСАЊЕ 
НА ЛИЦАТА ШТО СЕ НАОЃААТ НА ОТСЛУЖУ-
ВАЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК ОДНОСНО НА ВОЕНА 
ВЕЖБА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДАТА НА 
ПОМОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ БРОДОВИ НА ТРГОВ-
СКАТА МОРНАРИЦА ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗ-

НИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Лицата што се наоѓаат на отслужување на 
воениот рок односно на воена вежба, како и чле-
новите на посадата на поморските и речните бро-
дови на трговската морнарица кои на денот на из-
борите се наоѓат надвор од територијалните води 
на Југославија, ќе гласаат на изборите за прате-
ници 'за СоЈуз^сИг собор на Сојузната скупшти-
на што се избираат во изборните единици и опре-
делени со Одлуката за распишување избори на пра-
теници за Сојузната скупштина („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/65), на 14 април 1965 година. 

2. За непосредното спроведување на ова реше-
ние ќе се грижи Посебната изборна комисија за 
раководење определени работи во врска со спро-
ведувањето на изборите во воените единици и во-
ените установи, односно општинската изборна ко-
мисија на чие подрачје се наоѓа седиштето на ра-
ботната организација на која и припаѓа бродот кој 
на денот на изборите се наоѓа надвор од територи-
јалните води на Југославија. 

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

Бр. 30 
26 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сееардиќ, с. р. 

145. 

Врз основа на членот 35 став 2 од Законот за 
изборот на сојузните пратеници (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63 и 46/64), Сојузната изборна ко-
мисија пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ 
ДЕЈСТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРОТ 

НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ 

1. Во Упатството за обрасците за вршење од-
делни дејствија според Законот за изборот на со-
јузните пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/63), во Изборниот образец бр. 12 во УБОДОТ на 

решението зборовите: „ што опфаќаат најмалку 
една петина од вкупниот број на избирачите што 
се запишани во избирачкиот список на подрачјето 
на изборната единица" се заменуваат со зборовите: 
„што опфаќаат најмалку една десетина од вкуп-
ниот број на избирачите запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица". 

2. Во Изборниот образец бр. 14 во ст. 1 и 3 на 
образложението на решението зборовите: „што оп-
фаќаат најмалку една петина од вкупниот број 
на избирачите што се запишани во избирачките 
списоци на подрачјето на изборната единица" се 
заменуваат со зборовите: „што опфаќаат најмалку 
една десетина од вкупниот број на избирачите за-
пишани во избирачките списоци на подрачјето на 
изборната единица", 

3. Во Изборниот образец бр. 19 во точката 4 
зборовите: „а врз основа на одредбите од чл. 98 
и 99 на Законот за изборот на сојузните пратеници" 
се заменуваат со зборовите: „а врз основа на од-
редбите од чл. 98, 98а и 99 на Законот за изборот 
на сојузните пратеници". 

4. По Изборниот образец бр. 24 се додава нов 
Изборен образец бр. 24а, кој гласи: 

,,Изборен образец бр. 24а 
Записник за работата на избирач-
киот одбор на денот на гласањето 
во воени единици односно воени 
установи и на речни и поморски 
бродови на трговската морнарица 
(член 135 став 1 во врска со чле-
нот 124 став 1 од Законот за избо-
рот на сојузните пратеници) 

З А П И С Н И К 
за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото 
место бр. во Воената пошта бр. 
на поморски, речен брод на трговската морнарица 

, за избор на пратеник 
(назив на бродот) 

за Сојузниот собор. 
Присутни се членовите на избирачкиот одбор: 

претседател — заменик претседател 
, член — заменик? член , 

член — заменик член . 
Записникот го води 

(презиме и име на членот на 

избирачкиот одбор ЛЕТО ГО води записникот) 

I. Пред почетокот на гласањето 
Точно во 7 часот пред просторијата за гласање 

се состанаа горе именуваните членови на избирач-
киот одбор. Откако избирачкиот одбор утврди де-
ка просторијата за гласање, гласачките ливчиња и 
друг материјал се во исправна состојба, објави 
дека се пристапува кон гласање. 

II. Гласање 
Избирачите се пуштени во просторијата во ко-

ја се гласа. 
За сето време на гласањето членовите на изби-

рачкиот одбор му објаснуваа на секој избирач како 
се гласа, а на неписмените избирачи што тоа го 
бараат, им се прочитани имињата на кандидатите 
во нивната изборна единица. Гласањето за сето 
време е вршено во потполн ред. 

Гласањето траеше до часот и тогаш 
избирачкиот одбор нареди да се затвори избира-
лиштето. 

III. Доставување на гласачките ливчиња до оп-
штинските изборни комисии 

Откако гласањето се заврши, избирачкиот од-
бор пристапи кон отворање на кутијата за гла-
сање. 

По ова избирачкиот одбор утврди: 
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дека во избирачкиот список за воената единица 
односно воената установа се запишани 
избирачи, а дека од тоа гласале избирачи; 

дека во изводот од избирачкиот список за из-
бирачкото место на беа 

(назив на бродот) 
избирачи, а дека од тоа гласале уведени 

избирачи. 
Обвивките со гласачките ливчиња што се адре-

сирани на иста општинска изборна комисија, се 
ставени во една поголема обвивка и и се доставе-
ни на надлежната општинска изборна комисија. 

Избирачкиот одбор го определи -
(презиме 

, претседател на избирачкиот одбор, 
и име) 
(член на избирачкиот одбор) лично да ги предаде 
на поштата сите обвивки со гласачките ливчиња, 
и тоа како препорачани пратки. 

Во текот на работата на избирачкиот одбор не 
се случи никаква неправилност. 

(ако се случила некоја 

неправилност тоа овде к'е се внесе во записникот) 
Работата на избирачкиот одбор е заклучена во 

часот. 

Записничар Претседател 
член на избирачкиот одбор', на избирачкиот одбор, 

Член на избирачкиот одбор,". 
5. Во Изборниот образец бр. 25 по точката 3 

се додава нова точка За, која гласи: 
,,За. Комисијата ги прими гласачките ливчиња 

на воените лица што се наоѓаат на отслужување 
на воениот рок односно на воена вежба и гласач-
ките ливчиња на членовите на посадата на помор-
ските и речните бродови на трговската морнарица, 
па по пребројувањето утврди дека има вкупно 

гласачки ливчиња, а од тоа дека гласа-
ле за: 

I кандидат , 
II кандидат — ; , 

III кандидат 
6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 35 
26 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Мирко Гвозденовиќ, с. р. др Дражен Сесардик, с. р. 

146. 

Врз основа на членот 3 ст. 2 и 7 од Законот за 
организацијата на Југословенските железници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/63 и 17/64), во вр-
ска со членот 6 од Законот за општествената кон-
трола на цените („Службен лист на ФНРЈ", број 
30/62), во согласност со Сојузниот завод за цени. За -
едницата на Југословенските железници донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТ-
НИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ НА ПРУ-

ГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Се донесува Тарифа за превоз на патници, 
багаж и експресни стоки на пругите на Југосло-
венските железници, Свеска I — Одредби за пре-
возот и Свеска 2 - Превозни цени. 

2. Тарифата од точката 1 на ова решение е от-
печатена во посебно издание на Заедницата на Ју -
гословенските железници и е составен дел од ова 
решение. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Тарифата за превоз на 
патници, багаж и експресни стоки на пругите на 
Југословенски железници, Свеска 1 — Одредби за 
превоз и Свеска 2 — Превозни цени, која важи 
од 1 април 1961 година, која е отпечатена во посе-
бно издание на Заедницата на Југословенските ж е -
лезници и е составен дел од Решението за доне-
сување нови тарифи за превоз на патници, багаж, 
експресни стоки и стоки на пругите на Југосло-
венските железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/61). 

4. Ова решение влегува во сила на 1 април 
1965 година. 

З Ј Ж бр. 73/65-3 
19 февруари 1965 година 

Белград 

Заедница на Југословенските железници 

Претседател 
на Собранието, 

Владимир Дуиќ, с. р. 

147. 

Врз основа на членот 218 став 2 од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64), Сојузниот завод за социјално 
осигурување утврдува 

Т А Б Е Л А 
НА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА УТВР-

ДУВАЊЕ НОВ ПЕНЗИСКИ ОСНОВ 

1. Личните доходи остварени пред влегувањето 
во сила на Основниот закон за пензиското осигу-
рување, што се земени за утврдување на пензис-
киот основ при преведување по службена должност 
на личните, инвалидските и семејните пензии, се 
пресметуваат со применување на следните валори-
зациона! фактори: 

1) ако за утврдување на пензискиот основ 
служел едногодишен просек на личните доходи: 
а) за лични доходи остварени во 1960/1961 година: 

Број месеци за 
кои е остварен 

личен доход 
во 1960 во 1961 

Валоризационен фактор 
за осигуренички разред 

1а—V VI—X Х1—XV X V I " X X 
година година 

12 — 137 146 156 167 
11 1 136 145 155 166 
10 2 136 144 154 164 
9 3 135 143 153 163 
8 4 134 142 152 162 
7 5 133 141 151 160 
6 6 133 141 150 159 
5 7 132 140 148 158 
4 8 131 139 147 156 
3 9 130 138 14-6 155 
2 10 130 137 145 154 
1 11 129 136 144 152 

— 12 128 135 143 151 



Среда, 3 март 1865^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 9 - Страна 245 

б) за лични доходи остварени во 1961/1962 година: 
Број месеци за 
кои е остварен Валоризационен фактор 

личен доход за осигуренине разред 
во 1961 во 1962 1 а - V У1—X Х1—XV ХУ1—XX 
година година 

12 - 128 135 143 151 
11 1 127 134 142 150 
10 2 127 ' 133 141 149 
9 3 126 133 140 147 
8 4 125 132 139 146 
7 5 125 131 138 145 
6 6 124 130 137 144 
5 7 123 , , 129 135 142 
4 8 123 128 134 141 
3 9 122 128 133 140 
2 10 121 127 132 139 
1 11 121 126 131 137 

12 120 125 130 136 

в) за лични доходи остварени во 1962/1963 година: 
Број месеци за 
кои е остварен Валоризационен фактор 

личен доход за осигуренички разред 
во 1962 во 1963 1 а - V У1—X Х1—XV ХУ1—XX 
година година 

12 - 120 125 130 136 
11 1 120^ 124 129 135 
10 2 Н-'

 
СО

 

124 128 134 
9 3 119 123 128 133 
8 4 118 122 ' 127 132 
7 5 118 122 126 131 

, 6 6 117 121 126 130 
5 7 117 120 124 129 
4 8 116 120 123 128 
3 9 116 119 123 127 
2 10 115 118 122 126 
1 11 115 118 121 125 

— 12 114 117 120 124 

г) за лични доходи остварени во 1963/1964 година: 
Број месеци за 
кои е остварен Валоризационен фактор 

личен доход - за осигуренички разред 
во 1963 во 1964 1 а - V У1—X Х1—XV ХУ1—XX 
година година 

12 - 114 117 120 124 
11 1 113 116 118 122 
10 2 112 114 117 120 
9 3 111 113 115 118 
8 4 109 111 113 116 
7 5 108 НО 112 114 
6 6 107 109 НО 112 
5 7 106 107 108 НО 
4 8 105 105 107 108 
3 9 104 104 105 106 
2 го 102 103 103 104 
1 11 101 101 102 102 

— 12 — — — — 

2) ако за утврдување на пензискиот основ слу-
жел тригодишен просек на Личните доходи: 
а) за лични доходи остварени од 1958 до 1961 го-
дина: 
Број месеци за 
кои е остварен Валоризационен фактор 

личен доход за ' осигуренички разред 
во во во ВО 1 

158 1959 1960 19о1 1а—V VI—X XI—XV XVI—3 
12 12 12 — 137 146 156 167 
11 12 12 1 137 146 156 167 
10 12 12 2 137 145 155 166 
9 12 12 3 136 145 155 166 
8 12 12 4 136 145 155 165 
7 12 12 5 136 144 154 165 
6 12 12 6 136 144 154 164 
5 12 12 7 135 144 153 164 
4 12 12 8 135 144 153 163 
3 12 12 9 135 143 153 163 
2 12 12 10 135 143 152 163 
1 12 12 и 134 143 152 162 

12 12 12 134 142 152 162 

б) за лични доходи остварени од 1959 до 1962 го-
дина: 
Број месеци за 
кои е остварен Валоризациоиен фактор 

личен доход за о с и г у р е н и н е разред 
во во во во 
)59 1960 1961 1962 1а—V VI—X Х1—XV XVI—3 
12 12 12 . 134 142 152 162 
11 12 12 1 134 142 151 161 
10 12 12 2 133 141 150 160 
9 12 12 3 133 141 150 159 
8 12 12 4 132 140 149 158 
7 12 12 5 132 139 148 157 
6 12 12 6 131 139 147 157 
5 12 12 7 131 138 147 156 
4 12 12 8 130 138 146 155 
3 12 12 9 130 137 145 154 
2 12 12 10 129 137 144 153 
1 12 12 11 129 136 144 152 

— 12 12 12 128 135 143 151 

в) за лични доходи остварени од 1960 до 1963 го-
дина: 
БРОЈ месеци З^ 
кои е остварен Валоризационен фактор 

личен доход за осигуренине разред 
во 

1960 
во 

1961 
во 

1962 
во 

1963 1а—V VI—X ХГ—XV XVI—У. 
12 12 12 - 128 135 143 151 

И 12 12 1 128 135' 142 150 
10 12 12 2 127 134 141 149 

9 12 12 3 126 133 140 148 
8 12 12 4 126 132 139 147 
7 12 12 5 125 131 138 145 
6 12 12 6 125 131 137 144 
5 12 12 7 124 130 136 143 
4 12 12 8 123 129 135 142 

3 12 12 9 123 128 134 141 
2 12 12 10 122 127 133 139 
1 12 12 11 121 126 132 138 

— 12 12 12 121 126 131 137 
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г) за лични доходи остварени од 1961 до 1964 го-
дина: 
Број месеци за 4 

кои е остварен Валоризационен фактор 
личен доход за осигуренички разред 

во во во во 
1961 1962 1963 1964 1а—V VI—X Х1—XV XVI-О 

12 12 12 — 121 126 131 137 
11 12 12 1 120 126 130 136 
10 12 12 2 119 124 129 134 
9 12 12 3 118 123 127 133 
8 12 12 4 118 122 126 131 
7 12 12 5 117 121 125 130 
6 12 12 6 116 120 124 129 
5 12 12 7 115 119 123 127 
4 12 12 8 114 118 121 126 
3 12 12 9 114 117 120 124 
2 12 12 10 113 116 119 123 
1 12 12 11 112 115 118 121 

— 12 12 12 111 114 117 120 

2. Личниот доход остварен за повеќе од 15 де-
на во одделен месец се смета како да е остварен за 
цел месец. Личниот доход остварен за 15 или по-
малку денови не се зема предвид за валоризација. 

Бр. 01-447 
15 јануари 1965 година 

Белград 

Управен одбор 
на Сојузниот завод за социјално осигурување 

Директор, Претседател, 
Милорад Зориќ, с. р Милева Планоевиќ, с р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СИРИСКАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се назначува 
Мустафа Видовиќ за извонреден и ополномош-

тен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Сириската Арапска Репуб-
лика. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр, 2 
12 февруари 1965 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за основу-

вањето и работата на Музејот на револуцијата на 
народите на Југославија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/60) во врска со членот 15 од Законот за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МУ-
ЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈТА НА НАРОДИТЕ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1. За членови на Советот на Музејот на рево-
луцијата на народите на Југославија, како прет-
ставници на општествената заедница, се именуваат: 

1) Филип Бајковиќ, член на Сојузниот одбор 
на ССРНЈ и сојузен секретар за идустрија; 

2) Петар Бра јовиќ, генерал-потполковник на 
ЈНА; 

3) Идриз Чејван, полковник на ЈНА; 
4) Вељко Дракулиќ, член на ЦК СК на Хрвата 

ска и потпретседател на Саборот на СР Хрватска; 
5) Мони Финци, директор на Музејот на народ-

ната револуција, Сараево; 
6) Мато Хорватиќ, секретар на Сојузниот од-

бор на Сојузот на здруженијата на борците на 
НОВ на Југославија; 

7) Перо Морача, управник на Одделението за 
историја на работничкото движење на народите на 
Југославија во Институтот за изучување на работ-
ничкото движење; 

8) Елисие Поповски, потпретседател на Глав-
ниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците 
од НОВ на Македонија; 

9) Станислав Рунко, претседател на Комисијата 
за бивши интернирци И ' д е п о р т и р а при С б ј ^ о т на 
здруженијата на борците од НОВ на Словенија; 

10) Василие Смаевиќ, претседател на Комиси-
јата на ЦК СК на Србија за историја на СК на 
Југославија; 

11) Ѓоко Стојчиќ, член на ЦК на Сојузот на мла-
дината на Југославија и претседател на Универзи-
тетскиот комитет на СКЈ во Белград; и 

12) Живко Ж и ж и ќ , член на ЦК СК на Црна 
Гора и претседател на Врховниот суд на Црна Гора. 

2. Функцијата на членови на Советот, како 
претставници на општествената заедница, им пре-
станува на досегашните членови што не се имену-
вани со ова решение. 

Б. бр. 25 
6 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 47 од Општиот закон за 
организацијата на здравствената служба („Слу-
бен лист на ФНРЈ", бр. 45/60) во врска со членот 15 
од Законот за организацијата и работата на Соту-
зниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/63), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А И М Е Н У В А Њ Е П Р Е Т С Т А В Н И Ц И Н А О П Ш Т Е -
С Т В Е Н А Т А З А Е Д Н И Ц А В О С О В Е Т О Т Н А С О Ј У З . 

Н И О Т И Н С Т И Т У Т З А Р Е Х А Б И Л И Т А Ц И Ј А 

1. За членови на Советот на Сојузниот институт 
за рехабилитација, како претставници на опште-
ствената заедница, се именуваат: 

1) проф др Вукан Чупиќ, директор на Институ-
тот за заштита на мајката и детзто на СР Србија; 
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2) доцент др Владан Јосиповиќ, кардиолог на 
Интерната ,,В" "клиника на Медицинскиот ф а к у л -
тет во Белград; 

3) проф. др Јован Ристиќ, неуропсихијатер — 
професор на Медицинскиот факултет во Белград; и 

4) Светозар Симовиќ, советник во Сојузниот се-
кретаријат за здравство и социјална политика. 

2. Функцијата на членови на Советот, како 
претставници на општествената заедница, им пре-
станува на досегашните членови што не се имену-
вани со ова решение. 

В. бр. 24 
6 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југосло-
венскиот завод за стандардизација („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/62) во врска со членот 15 од За-
конот за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/63), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ И ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-

ВЕТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

1. За членови на Советот на Југословенскиот 
завод за стандардизација, како претставници на 
општествената заедница, се именуваат: 
,,и , Д ѕ к д ^ к и ^ г л д в е н сојузен пазарен ин-

спектор; 
2) инж. Душан 3отовиќ, самостоен истражувач 

на Југословенскиот завод за продуктивност на тру-
дот; 

3) инж. Чедомир Јениќ, виш советник во Сојуз-
ниот секретаријат за индустрија; 

4) Воислав Јововиќ, генерал мајор на ЈНА : 
5) Роберт Крамер, секретар на Сојузниот одбор 

на „Семејство и домаќинство"; 
6) др инж. Божидар Стефанини, професор на 

Електротехничкиот факултет во Загреб. 
2. Во Советот на Југословенскиот завод за стан-

дардизација за членови на Советот, како претстав-
ници на општествената заедница, делегираат свои 
претставници: 

1) Заедницата на Југословенските железници; 
2) Заедницата на Југословенските пошти, теле-

графи и телефони; 
3) Деловното здружение на југословенските ж е -

лезарници; 
4) Советот за метали и електроиндустрија на 

Сојузната стопанска комора; 
5) Советот за шумарство, дрвна индустрија и 

хартија на Сојузната стопанска комора; 
6) Советот за градежништво на Сојузната сто-

панска комора. 
3. Функцијата на членови на Советот, како 

претставници на општествената заедница што ги 
именува Сојузниот извршен совет, им престанува на 
досегашните членови што не се именувани со ова 
решение. 

Б. бр. 27 
10 февруари 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 11 од Уредбата за Ин-
ститутот за изучување на работничкото движење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/61) во врска со 
членот 15 од Законот за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/63), СОЈУЗНИОТ извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИН-
СТИТУТОТ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА РАБОТНИЧКО-

ТО ДВИЖЕЊЕ 
1. За членови на Советот на Институтот за 

изучување на работничкото движење, како прет-
ставници на општествената заедница, се имену-
ваат: 

1) Анка Верус, член на Централниот комитет на 
СК на Хрватска и член на ЦК СК на Југославија; 

2) Саво Брковиќ, сојузен пратеник и член на 
ЦК е к на Црна Гора; 

3) Родољуб Чолаковиќ, сојузен пратеник; 
4) Јосип ѓерѓа, сојузен пратеник — член на 

Одборот за надворешни работи и меѓународни од-
носи на Сојузниот собор на Сојузната скупштина; 

5) Александар Краиновиќ, ПОЛКОВНИК на ЈНА 
— на работа во Политичката управа на ЈНА; 

6) Душан Кведер, помошник државен секретар 
за надворешни работи; 

7) Љубисав Марковиќ, шеф на набавното под-
рачје на Високата школа за политички науки; 

8) Боривое Мирковиќ, член на Претседателство-
то на Централниот комитет на Сојузот на млади-
ната на Југославија; 

9) Јакша Петриќ, секретар на Комисијата за 
меѓународна соработка и врски на Сојузниот одбор 
на ССРНЈ; 

10) Андрија Стојковиќ, вонреден професор на 
Филозофскиот факултет во Белград; 

11) Бошко Шиљеговиќ, претседател на Комиси-
јата за меѓународни врски на ЦК СК на Југосла-
вија; 

12) др Јулие Титл, вонреден професор на Ви-
соката школа за политички науки во Љубљана; 

13) Миле Тодоровски, асистент во Одделението 
за изучување на работничкото движење на Инсти-
тутот за национална историја во Скопје; 

14) Илија Топалоски, претседател на Централ-
ниот одбор на Синдикатот на општествените деј-
ности на Југославија. 

2. Функцијата на член на Советот, како прет-
ставник на општествената заедница, им престанува 
на досегашните членови кои не се именувани со 
ова решение. 

Б. бр. 29 
10 февруари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
„Службени гласник Социјалистичке Републике 

Србије" во бројот 2 од 16 јануари 1965 година обја-
вува: 

Препорака за мерките за унапредување на ре-
продуктивната кинематографија; 

Наредба за дополнение на Наредбата за елемен-
тите на договорите за давање здравствени услуги 
на осигурени лица; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за испитите за здобивање со степен на стручното 
образование на возач на моторни возила на прак-
тична работа. 
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С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

114. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за изградбата на железниците, за 
сообраќајот и безбедноста на железни-
ците — — — — — — — — — 205 
Основен закон за изградбата на желез-
ниците, за сообраќајот и безбедноста на 

' железниците — — — — — — — 205 
115. Указ за прогласување на Законот за из-

мени и дополненија на Основниот закон 
за јавните патишта — — — — — — 221 
Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за јавните патишта — — — 221 

116. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Основниот закон 
за организацијата на превозот со моторни 
возила во друмскиот сообраќај — — — 225 
Закон за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за организацијата на прево-
зот со моторни возила во друмскиот со-
обраќај - - - - - - - - - 225 

117. Указ за прогласување на Законот за ф и -
нансирање на инвестиционите работи за 
регулација на Дунав од Белград до југо-
словенско-унгарската граница — — — 227 
Закон за финансирање на инвестициони-
те работи за регулација на Дунав од Бел-
град до југословенско-унгарската граница 227 

118. Указ за прогласување на Законот за про-
должување во 1965 година на роковите 
за пропишување на основиците и стопи-
те на придонесите и даноците на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 228 
Закон за продолжување во 1965 година на 
роковите за пропишување на основиците 
и стопите на придонесите и даноците на 
граѓаните — — — — — — — — 228 

119. Указ за прогласување на Законот за из-
мени на Основниот закон за привреме-
ниот начин на плаќање на придонесите 
и даноците на граѓаните — — — — 228 
Закон за измени на Основниот закон за 
привремениот начин на плаќање на при-
донесите и даноците на граѓаните — — 228 

х20. Указ за прогласување на Општиот закон 
за здравствената заштита и здравствена-
та служба — — — — — — — — 229 
Општ закон за здравствената заштита и 
здравствената служба — — — — — 229 

121. Указ за прогласување на Основниот за-
кон за здравствениот надзор над члено-
вите на посадата на бродовите на Југо-
словенската трговска морнарица — — 233 
Основен закон за здрав-ствениот надзор 
над членовите на посадата на бродовите 
на Југословенската трговска морнарица 233 

122. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за гроби-
штата на борците — — — — — — 234 
Закон за измени и дополненија на За-
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