
СЛУЖБ 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Ф С А 1 . 

„ С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ" и з л е г у в а 
во и здание на с р п с к о х р в а т с к и однос-
но на х р в а т с к о с р п с к и , с л о в е н а ч к и и 
на м а к е д о н с к и ј а з и к . - Огласи според 
т а р и ф а т а - Ж и р о сметка к а ј С л у ж б а -
та на општествено книговодство за 
претплата , посебни и з д а н и ј а и огласи 

CM-2-291-2 

Среда, 7 јуни 1967 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 25 ГОД. XXIII 

Ц е н а н а о в о ј б р о ј е 1,20 (120) дин . -
А к о н т а ц и ј а т а на п р е т п л а т а т а за 1007 го-
дина и з н е с у в а 38 (3 800) дин - Р е д а к -
ц и ј а : Улица Ј о в а н а Р и с т и к а бр 1. 
Пошт. ф а х 220 - Т е л е ф о н и : ц е н т р а л а 
50-831, 50-832. 50-833 и 51-001; С л у ж б а за 
п р е т п л а т а 51-732, П рода Јна с л у ж б а 

51-071 

390. 
Врз основа на членот 4 став 4 од Законот за 

вкупниот износ на средствата со кои општествена-
та заедница учествува во обновата и изградбата на 
Скопје („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64 и 26/66), 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, со-
јузниот секретар за индустрија и трговија пропи-
шува ' 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕТО ОДНОСНО НАМАЛУВАЊЕТО НА ИЗНО-
СОТ НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ОПШТЕСТВЕНА. 
ТА ЗАЕДНИЦА УЧЕСТВУВА ВО ОБНОВАТА И 

ИЗГРАДБАТА НА СКОПЈЕ 

Член 1 
Зголемувањето односно намалувањето на изно-

сот на средствата предвидени во чл. 2 и 3 став 2 на 
Законот за вкупниот износ на средствата со кои 
општествената заедница учествува во обновата и 
изградбата на Скопје (во понатамошниот текст: З а -
конот) поради настанатото покачување односно на-
малување на цените на градежните работи и инвес-
тиционата опрема од 1 јануари 1965 година до извр-
шувањето на Програмата за употреба на средствата 
на Фондот за обнова и изградба на Скопје во пе-
риодот од 1963 до 1970 година (во понатамошниот 
текст: Програмата), ќе се утврдува на начинот оп-
ределен со овој правилник. 

Зголемувањето односно намалувањето на изно-
сот на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот 
се утврдува со примена на индексот на покачува-
њето односно намалувањето на просечните цени 
за градежни работи и инвестициона опрема утвр-
дени од Сојузниот завод за статистика. 

Член 2 
Зголемувањето односно намалувањето на изно-

сот на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот 
се утврдува за градежните работи со примена на 
просечните цени на тие работи утврдени за репуб-
личките центри, а за инвестиционата опрема — со 
примена на просечните цени на таа опрема утврдени 
за Југославија, во годината за која се утврдува тоа 
зголемување односно намалување — во однос на 
соодветните просечни цени од 1963 година. 

Член 3 
Зголемувањето односно намалувањето на изно-

сот на средствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот 
се утврдува за секоја година по истекот на годината, 
посебно за градежните работи а посебно за инвес-
тиционата опрема. 

Член 4 
Височината на разликата во цените на градеж-

ните работи и инвестиционата опрема се утврдува 
со примена на индексот на цените од членот 2 на 
овој правилник врз вредноста на извршените гра-
дежни работи и набавената инвестициона опрема по 
цените од 1963 година, по кои е составена Програ-
мата, во годината за која се утврдува зголемувањето 
односно намалувањето на цените, како и врз вред-
носта на преостанатите средства од чл. 2 и 3 став 

2 на Законот што ќе се потрошат за истите цели во 
наредните години до 1970 година. 

Височината на разликата во цените за увозна 
инвестициона опрема се утврдува посебно врз ос-
нова на примената на важечкиот паритет на дина-
рот. Ако е инвестициона опрема увезена врз основа 
на кредит кој се исплатува по 1 јануари 1965 годи-
на, се признава важечкиот паритет на динарот и 
врз износите на отплатите на тој кредит. 

Член 5 
Како средства од чл. 2 и 3 став 2 на Законот 

се подразбират средствата наменети за изградба на 
градежни објекти, за давање аванс на изведувачи-
те на работите и за другите исплати што се однесу-
ваат на проектирањето и подготвителните работи во 
врска со изградбата на градежните објекти, како и 
средствата за набавка на домашна и увозна инвес-
тициона опрема. 

Член б 
Барање за зголемување односно намалување на 

износот на средствата според одредбите од овој пра-
вилник поднесува Собранието на град Скопје до 
Сојузниот извршен совет преку Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

Кон барањето Собранието на град Скопје е дол-
жно да приложи: 

1) пресметка на зголемувањето односно намалу-
вањето на вредноста за извршените градежни рабо-
ти и набавената инвестициона опрема" во годината 
за која се утврдува зголемувањето односно намалу-
вањето на цените, како и за износот на преостана-
тите средства што за исти цели, според Програмата, 
ќе се потрошат во наредните години; 

2) годишен извештај за извршувањето на Про-
грамата, завршна сметка на Фондот за обнова и из-
градба на Скопје со решение од Службата на оп-
штественото книговодство за прегледот на таа смет-
ка, за годината за која се утврдува зголемувањето 
односно намалувањето на средствата од чл. 2 и 3 
став 2 на Законот; 

3) преглед со податоци за користењето на сред-
ствата од чл. 2 и 3 став 2 на Законот, за годината 
за која се утврдува зголемувањето односно нама-
лувањето, од завршните сметки на основните ко-
рисници на средствата на Фондот за обнова и из-
градба на Скопје за кои Службата на општестве-
ното книговодство со своето решение утврдила де-
ка се испразни; 

4) потврда на Сојузниот завод за статистика за 
индексите на цените на градежните работи и ин-
вестиционата опрема. 

Член 7 
Одредбите од овој правилник нема да се при-

менуваат на потрошените средства од чл, 2 и 3 став 
2 на Законот за извршените градежни работи и на-
бавената инвестициона опрема во 1963 и 1964 година. 

Член 8 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на градежните работи и инвестиционата опрема што 
не се опфатени со средствата од чл. 2 и 3 став 2 
на Законот односно Програмата. 
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' " Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 05-2705 
28 април 1967 година 

Белград Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, с. р. 

391. 
Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот за 

техничките мери („Службен лист на СФРЈ'', бр. 12/65), 
во согласност со сојузниот секретар за труд, соју-
зниот секретар за индустрија и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-
СКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ВО ПРОСТОРИИ СО СПЕ-

ЦИФИЧНИ УСЛОВИ 
Член 1 

При изведувањето на електроенергетски инста-
лации во простории со специфични услови ќе се 
применуваат техничките мерки содржани во Тех-
ничките прописи за електроенергетските инсталации 
во простории со специфични услови, што се отпе-
чатени во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/67, и се составен дел од овој правилник. 

Ако со техничките прописи од ставот 1 на овој 
член не е определено поинаку, при изведувањето 
на електроенергетски инсталации во простории со 
специфични услови ќе се применуваат и одредбите 
од Техничките прописи за изведување електроенер-
гетски инсталации во згради (Додаток на „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 43/66). 

Член 2 
Изведувањето на електроенергетски инсталации 

во простории со специфични услови започнато пред 
денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
може да продолжи односно да заврши според тех-
ничката документација за нивното изведување одо-
брена во согласност со до сега важечките прописи 
за изведување такви електроенергетски инсталации. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Бр. 945 
25 април 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар за индустрија 

и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

392. 
Врз основа на членот 76 став 4 од Основниот, 

закон за финансирање на општествено-политички-
те заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 
28/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВА-
ЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 
ФИНАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ И ЗА СОСТОЈБАТА 
НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
1. Фондот односно работната или друга самоу-

правна организација на која и е даден фондот н-а 
управување (БО понатамошниот текст: фондот) е 
должен, врз основа на податоците од евиденцијата 
што се води врз основа на членот 76 став 4 од Ос-
новниот закон за финансирање на општествено-по-
литичките заедници, да составува извештај за из-

вршувањето на финан-сискиот план и за состојбата 
на средствата на фондот за периодите: јануари^ 
-март, јануари-јуни и јануари-септември. 

2. Органот од членот 76 став 4 на Основниот 
закон за финансирање на општествено-политички-
те заедници што за врши сметководствената служ-
ба на фондот поднесува извештај за извршувањето 
на финансискиот план и за состодбата на средствата 
на фондот во два примерка до Службата на оп-
штественото книговодство кај која се води жиро-
сметката на фондот, во рок од 10 дена по истекот 
на пресметковниот период од точката 1 на ова 
упатство. Извештајот се составува на образецот 
Ф-1, кој е отпечатен кон ова упатство и е негов 
составен дел. 

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, во 
1967 година фондот нема да поднесува извештај 
за извршувањето на финансискиот план и за сос-
тојбата на средствата на фондот за периодот ја-
нуари-март 1967 година. 

За да се овозможи механографска обработка 
на податоците, работните организации што изда-
ваат обрасци можат образецот Ф-1 да го печатат 
според димензиите и други технички услови што 
ќе ги определи Службата на општественото книго-
водство 

3. Извештајот за извршувањето на финансис-
киот план и за состојбата на средствата на фондот 
ќе се смета непотполн ако податоците во тој из-
вештај не се искажани според образецот Ф-1. 

Непотполните извештаи, иако се поднесени во 
пропишаниот рок, ќе се сметаат хако да не се 
поднесени. Во тој случај Службата на општес-
твеното книговодство може спрема фондот да ги 
примени мерките предвидени во членот 76 став 5 
на Основниот закон за финансирање на Општес-
твено-политичките заедници. 

4. При изработката на извештајот за извршу-
вањето на финансискиот план или за состојбата 
на средствата на фондот, покрај објаснувањата 
дадени во точката 8 на Упатството за изработка 
на финансиските планови на фондовите на оп-
штествено-политичките заедници („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/64), за одделни видови приходи 
и за распоредот на средствата по намените иска-
жани во образецот Ф-1 треба да се има предвид и 
следното: 

1) под редниот број 3 се искажуваат вкупните 
средства на фондот на 31 декември на годината 
која и претходи на годината за која се составува 
извештајот за извршувањето на финансискиот 
план и за состојбата на средствата на фондот; 

2) под редниот број 9 се искажуваат средствата 
пренесени од буџетот на општествено-политичха-
та заедница што го основала фондот — во корист 
на односниот фонд, како и средствата што врз ос-
нова на важечките прописи се уплатени во корист 
на фондот на општествено-политичката заедница, 
како што се: уплатите на додатниот данок на про-
мет на стоки на мало извршени во фондот на во-
дите, ако е со закон на републиката пропишано 
приходите од додатниот данок на промет на стоки 
на мало во целина или во определен процент да 
се уплатуваат во фондот на водите; потоа прихо-
дите од членот 61 а на Основниот закон за јавни-
те патишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/65 
и 7/67), ако е со прописите на општествено-поли-
тичката заедница определено овие приходи да се 
уплатуваат во републичкиот односно општинскиот 
фонд за патишта, и др.; 

3) под редниот број 23 се искажуваат вкупно 
уплатените приходи во текуштата година (без 
пренесените средства од претходната година), до-
дека износот на средствата на жиро-сметката на 
фондот со состојбата на последниот ден на перио-
дот за кој се составува извештајот се искажува 
под редниот број 42 како разлика помеѓу потроше-
ните парични средства во текуштата година и зби-
рот на средствата на жиро-сметката на фондот на 
крајот на претходната година, и остварениот прилив 
на паричните средства во текуштата година; 
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4) приходите се искажуваат по видовите прихог 
ди Наведени во образецот Ф-1, со тоа што под ред-
ниот број 17 се искажуваат сите приходи на фондот 
што не можат да се искажат како приходи под 
редните бр. 9 до 16, како што се наплатените 
трошоци од спорови, враќањата по исплатите из-
вршени во поранешните? години и др.; 

5) под редниот број 24 се искажуваат испла-
тените лични доходи (заедно со придонесите што 
се исплатуваат од личните доходи и според лич-
ните доходи) на работниците на администрацијата 
на фондот, ако фондот има СВОЈ а администрација. 
Меѓутоа, ако за сметка на фондот неговите адми-
нистративни работи ги вршат работници запосле-
ни во орган на управата односно во работна или 
друга самоуправна организација, надоместоците 
исплатени на TOI орган односно работна или друга 
самоуправна организација на име извршени услу-
ги се/искажуваат под редниот број 25; 

6) под редниот број 43 се искажуваат побару-
вањата на фондот што не се наплатени до пос-
ледниот ден на периодот за кој се составува из-
вештајот, а под редниот број 44 — ненамирените 
обврски на фондот до последниот ден на периодот 
за кој се составува извештајот. 

5, Фондот односно работната или друга само-
управна организација што во текот на годината го 
преземала водењето на сметководствената служба 
на фондот, должна е во евиденцијата за извршу-
вањето на финансискиот план и за состојбата на 
средствата на фондот да ги спроведе сите промени 
во средствата на фондот од 1 јануари таа година, 
и во извештајот за извршувањето на финансис-
киот план и за состојбата на средствата на фон-
дот да го искаже извршувањето на финансискиот 
план од 1 јануари на годината за која се составува 
тој извештај. 

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот Јна објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 4-4961/1 
22 мај 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 
" за финансии, 

Јанко ' Смоле, с. р. 

Образец Ф-1 

Назив на фондот и седиште 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН И ЗА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ 19 

ДО ГОДИНА 

— во динари^ -

Реден О п и с Износ 
број 

1 2 3 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства од изминатата година 

1 Сопствени средства 
2 Средства на кредитите — туѓи средства 

3 Вкупно (ред. бр. 1 + 2) 

' Во овој образец износите се и с к а ж у в а а т во цели 
динари, а износите на пари c t з а н е м а р у в а а ^ 

од тоа: 
4 Салдо на жиро-сметката 
5 Состојба на кредитите дадени од фондот 
6 Состојба на орочените средства 
7 Состојба на издвоените средства на испла-

ти за инвестиции и гарантни износи 

8 Вкупно (ред. бр 4 до 7 = ред. бр. 3) 

2. Уплати на приходите во текуштата година 
а) Приходи од текуштата година t 

9 Средства примени од буџетот на општес-
твено-политичката заедница што го осно-
вала фондот 

10 Средства примени од фондовите на оп-
штествено-политичката заедница што го 
основала фондот 

11 Средства примени од буџетот и фондовите 
на други општествено-политички заедници 

12 Средства примени од стопанските работни 
организации 

13 Средства примени од други работни орга-
низации, општествени организации и оп-
штествени правни лица 

14 Средства примени од граѓани и граѓански 
правни лица 

15 Средства од примените кредити 
16 Средства од наплатени камати по креди-

тите, орочените и други средства 
17 Други приходи 

18 Вкупно приходите од текуштата година 
(ред. бр. 9 до 17) 

В; 
б) Ослободени средства во текуштата година 

19 Од наплатени отплати по кредитите даде-
ни од фондот 

20 Од вратени орочени депозити 
21 Од вратени издвоени средства на исплати 

за инвестиции и гарантни износи 

22 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 19 
до 21) 

23 Вкупно уплатата на приходите во текуш-
тата година (ред. бр. 18+22) 

II. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА (ВО 
ТЕКУШТАТА ГОДИНА) 

а) Расходи на фондот 
24 Лични расходи на администрацијата на 

фондот 
25 Материјални расходи на администрацијата 

на фондот 
26 Функционални расходи од материјален ка-

рактер непосредно од фондот 
27 Функционални расходи што имаат карак-

тер на лични примања непосредно од 
фондот 

28 Пренос на средства на другите корисници 
за функционални расходи (без обврска за 
враќање 

29 Вкупно функционалните расходи (ред. 
бр. 26 до 28) 

30 Инвестициони расходи непосредно од фон-
дот 

81 Пренос на средства на другите корисници 
за инвестициони расходи (без обврска за 
враќање) 
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82 Вкупно инвестиционите расходи (ред. бр. 
30 + 31) 

33 Други расходи 

34 Вкупно расходите на фондот (ред. бр. 
24 + 25 + 29 + 32 + 33) 
б) Пласман па средствата на фондот 

35 Кредити дадени од фондот за функцио-
нални расходи 

36 Кредити дадени од фондот за инв-естици-
они расходи 

37 Отплати по примените кредити 
33 Издвоени средства на сметка на орочените 

депозити 
39 Издвоени средства на исплати за инвести-

ции и гарантни износи 

40 Вкупно пласманите на средствата на фон-
дот (ред. бр. 35 до 39) 

41 Вкупно употребата на средствата (ред. бр. 
34 + 40) 

42 Износ на средствата на жиро-сметката на 
фондот со состојба на последниот ден на 
периодот за кој се поднесува извештајот 
(ред. бр. 4 + 23 минус ред. бр. 41) 

43 Стасани побарувања на фондот 
44 Стасани обврски на фондот 

45 Вкупно расположивите средства (ред. бр. 
42+43 минус ред. бр. 44) 

III. СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА НА 
ФОНДОТ (НА ПОСЛЕДНИОТ ДЕН НА ПЕ-
РИОДОТ ЗА КОЈ СЕ ПОДНЕСУВА ИЗ-

ВЕШТАЈОТ) 

46 Состојба на жиро-сметката (реден бр. 42) 
47 СостоЈба на кредитите дадени од фондот 

(ред. бр. 5+35+36 минус ред. бр. 19) 
48 Состојба на орочените средства (ред. бр. 

6+38 минус редниот бр, 20) 
49 Состојба на издвоените средства на ис-

п и т и за инвестиции и гарантни износи 
(ред. бр. 7 + 39 минус ред. бр. 21) 

50 Вкупни средства на фондот на 
(ред бр. 46 до 49) 
од тоа : 

51 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 50 
минус ред. бр. 52) 

52 Туѓи средства — состојба на примените 
кредити^ (ред. бр. 2+15 минус ред. бр. 37) 

(Место и датум) (Печат и потписи на 
овластените лица). 

393. 
Врз основа на членот 28 став 2 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), упра-
вниот одбор на Сојузната стопанска комора пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ВО СОЈУЗ-
НАТА СТОПАНСКА КОМОРА НА СПОГОДБА ЗА 
ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ 

Член 1 
Иницијатива за поведување постапка за склу-

чување спогодба за промена и усогласување на за-

течени цени за производи и услуги, што се под не-
посредна општествена контрола (во понатамошниот 
текст: спогодбата), можат да дадат: 

1) заинтересираната работна организација; 
2) деловно здружение односно заедница на ра-

ботни организации; 
3) групација на заинтересирани работни орга-

низации; 
4) заинтересираната стопанска комора. 

Член 2 
Кога работните организации, деловните здру-t 

жени ја односно заедниците на работни организации 
даваат предлог за склучување спогодба, тие тоа го 
прават во рамките на соодветните совети или гру-
пации на Сојузната стопанска комора. 

Кон предлогот за склучување спогодба се при-
лагаат образложение и документација со оценка на 
ефектите од предложената промена на затечените 
цени. 

Член 3 
Во спогодувањето за промена или усогласување 

на затечените цени учествуваат заинтересираните 
работни организации од областа на производството 
односно потрошувачката"^ производите и вршење-
то односно користењето на услуги (производители, 
продавачи и купувачи на производи односно врши-
тели и корисници на услуги) чии цени се предмет 
на спогодувањето. 

Спогодување може да се врши и кога во него 
учествуваат само претставници на сродни работни 
организации, производители на стоки или на врши-
тели на услуги, чии цени се предмет на спогодува-
њето. 

Член 4 
Спогодување на трговски работни организации 

за промена и усогласување за затечените продавни 
цени, маржи, како и други услови за формирање 
на разликите во цените за покривање на трошоците 
на трговијата, може да се врши и за одделни под-
рачја во рамките на Сојузната стопанска комора, 
ако се во прашање индустриски производи за кои 
е со закон предвидена надлежноста на органите на 
федерацијата во непосредната контрола на цените. 

Советите односно групациите на Сојузната сто-
панска комора можат да одлучуваат спогодување 
на работните организации и од други дејности да 
може да се врши за одделни подрачја. 

Член 5 
Производителските и потрошувачките работни 

организации ги за-стапуваат нивните овластени прет. 
ставници, кои од името на своите работни органи-
зации полноважно ја потпишуваат спогодбата за 
промена и усогласување на затечените цени. 

Трговските работни организации при спогодува-
њето за промена и усогласување на затечените цени 
односно маржи ги претставуваат овластените прет-
ставници од оние трговски работни организации за 
одделни групи производи, чиј избор се врши во ре-
публичките стопански комори. 

Советот на Сојузната стопанска комора зв трго-
вија во согласност со советите на републичките сто-
пански комори за трговија, го определува бројот на 
претставници што учествуваат во спогодувањето за 
затечените цени за одделни групи производи. 

Советите односно групациите на Сојузната сто-
панска комора можат да одлучат спогодување на 
работните организации и од други дејности да мо-
ж е полноважно да се врши преку овластени прет-
ставници избрани во смисла на ст, 2 и 3 на овој 
член. 
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t Член в 
Предлогот за склучување спогодба за промена и 

усогласување на затечените цени односно маржи го 
доставува Сојузната стопанска комора во рок од 
осум дена од денот на приемот до другите заинте-
ресирани работни организации, со покана за сос-
танок. 

Член 7 

Спогодбата за промена и усогласување на за-
течените цени односно маржи ги содржи, по прави-
ло, следните елементи: 

1) назив и вид на производот односно услугата, 
што се вообичаени при нивното пуштање во промет; 

2) причини што ја условуваат промената и усо-
гласувањето на затечените цени; 

3) податоци во смисла на членот 29 од Законот 
за формирањето и општествената контрола на цени-
те, како и документација што ја определува Сојуз-
ниот завод за цени. 

Член 8 
Спогодбата на работните организации за проме-

на и усогласување на затечените цени односно вар -
ден, со која се согласиле представниците на работните 
организации чие производство, промет односно пот-
рошувачка во претходната година вредносно прет-
ставува најмалку две третини од вкупното произ-
водство. промет односно потрошувачка на произво-
дите или услугите на кои се однесува спогодбата, 
Сојузната стопанска комора му ја доставува во рок 
од осум дена од денот на склучувањето на спогод-
бата l l a Сојузниот завод за цени на согласност. 

Члан 9 
Ако Сојузниот завод за цени се согласи со спо-

годбата на работните организации за промена и 
усогласување на затечените цени односно маржи, 
Сојузната стопанска комора го обезбедува објаву-
вањето на спогодбата во рок од осум дена од денот 
на добивањето на согласноста. 

Ако Сојузниот завод за цени одбие да даде со-
гласност на спогодбата, Сојузната стопанска комора 
во рок од осум дена од денот на приемот на таква 
одлука ги известува за тоа сите заинтересирани ра-
ботни организации — учесници во спогодувањето. 

Член 10 
Советите или групаџиите на Сојузната стопан-

ска комора може, во согласност со одредбите Од овој 
правилник, според своите специфични потреби да 
даваат поблиски упатства за начинот на примена на 
одделни членови на овој правилник. 

Член 11 
Овој правилник влегува в^ сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0801/15 ^ 
5 мај 1967 година 

Белград 

Сојузна стопанска комора 

Претседател, 
Липтов Воле, е. р. 

394. ч 
Врз основа на членот 08 став 2, членот 69 став 

3 и членот 70 ст. 1 и 2 од Основниот закон за из-
градбата на железниците, за сообраќајот л безбед-
носта на железниците („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/65 и членот 25 точка 25 од Статутот на Заедни-
цата на Југословенските железници, во согласност со 
сојузниот секретар за здравство и социјална поли-
тика и сојузниот оеркетар за труд, Собранието на 
Заедницата на Југословенските железници пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ И ЗА 
ПОСТАПКАТА ЗА НИВНОТО УТВРДУВАЊЕ КАЈ 
РАБОТНИЦИТЕ ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ВРШЕ-

ЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овоЈ правилник се пропишуваат посебни 

здравствени услови, во поглед на физичката и пси-
хичката способност, како и постапка за утврдување 
и проверување на тие услови: 

1) за лица што стапуваат на работа на работните 
места на кои непосредно се врши железничкиот 
сообраќај; 

2) за лица што се упатуваат на школување во 
железнички училишта заради стручно оспособува-
ње за работа на работните места на кои непосредно 
се врши железничкиот сообраќај; 

3) за работници што веќе работат на работните 
места на кои непосредно ое врши железничкиот 
сообраќај и се обезбедува неговата сигурност. 

Член 2 
Со овој правилник се пропишуваат и посебни 

здравствени услови, во поглед на физичката и пси-
хичката способност, за лица што стапуваат на ра-
бота на работните места на кои се вршат други работи 
во врска со сигурноста на железничкиот сообраќај, 
на железнички колосек, покрај колосек и во возила 
во движење. -

Член 3 
Одредбите од овој правилник се задолжителни 

за сите работни организации здружени во Заедни-
цата на Југословенските железници и нивните ра-
ботни единици што запослуваат работници на ра-
ботните места опфатени со овој правилник. 

II. РАБОТНИ МЕСТА НА КОИ СЕ УЧЕСТВУВА 
ВО ВРШЕЊЕТО НА СООБРАЌАЈОТ И РАБОТНИ 
МЕСТА НА КОИ СЕ ВРШАТ ДРУГИ РАБОТИ ВО 
ВРСКА СО СИГУРНОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 

СООБРАЌАЈ 

Член -4 
Како работни места од членот 1 на овој пра-

вилник се сметаат: 
1) работните места на кои работниците непос-

редно и во целост учествуваат во вршењето на соо-
браќајот, и тоа; 
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а) во сообраќајната служба: 

Здравствена група при 
примање на работа 

Здравствена група при 
периодични прегледи 

о Qt 

i 
Занимање односно работно место В н 

V К о е,н) н С (X и с о о 

б 

i f П О 2 w 
О О В в lO =2 о пз а си Z а к со 

И О g К 
ч и pa о а п н о ао в н о 

ѓ о л к т о 
2 v 
8 Н ћЛ И 5 И Ѕ О ѕ С lO ЈЗ О "-1 
в Св 3 е. ж сл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 изведувач на локомотиви I I I да II I I да 
2 кочничар I I I да I I I да 
3 маневрист I I I да I I I да 
4 сообраќајно-транспортен техничар (отправник 

на возови) I I I да I I I да 
5 одјавничар (пружен блокар) I I I да I I I да 
6 приправник за сообраќај но-транспортен техни-

чар I I I да I I I да 
7 скретничар I I I да I I I да 
8 возовоѓа (и пописен возовоѓа) I I I да II II I да 
9 инженер и работник на управата на претпри-

јатие, што вршат внатрешна контрола — — — — II II II да 
10 надзорен скретничар — — — — II I I да 
И помошник шеф на станица оперативен — — - — I I I да 
12 помошник шеф на станица што ја надзира 

службата — — — — II II II да 
13 ракувач на маневра - - — - I I I да 
14 сообраќајно-транспортен отпремник - - - I I I да 
15 возен диспечер на пруги снабдени со телекому-

никации — — II I I да 
16 сообраќаен, возен, јазолен, станичев и лучки 

III диспечер — —- — 1 III II I да 
17 работник што го надзира вршењето на сообра-

ќајната служба (сообраќаен контролор, шеф на 
сообраќајна секција, шеф на сообраќаен тран-

ч 

спортен отсек во секција и нивни помошници, 
референт на внатрешната контрола) — — II И II Да 

18 шеф на станица што врши должност на отправ-
I ник на возови — — — I I I да 

19 шеф на станица што врши само надзорна слу-
жба III II II да 

20 шеф на маневра (работоводител) - - - II II I Ла 

б) во службата за влеча: 

1 огнар на парна локомотива I I I да I I I да 
2 машиноводач, моторвоѓа на влечни шински 

средства и нивни помошници и машиноводачи 
на маневра I I I да I I I да 

3 прегледувач на коли I I I да I I I да 
4 скретничар во ложилница I I Г да II II I да 
5 работник што врши надзор и инструктажа на 

машинската служба (машински инструктор, ре-
ферент за влеча и за техничко-прегледна слу-
жба) — — — — II II II да 

6 надзорник на локомотиви - - - II II II да 
7 предогнар - II I I да 
8 помошник шеф на ложилница - - - — II II II да 
9 ракувач на помошен воз, коли и дигалка - - — II III II не 

10 шеф на секција за влеча III II II да 
-11 шеф на обртна ложилница - III II II да 
12 шеф на електродепо - - - — III II II Да 

в) во службата за одржување пруга: 

1 работоводител на одржување пруга 
II II (десетар на пруга и десетар на косини) I I I да II II II да 

2 техничар на одржување пруга и ракувач на 
II II П пружна делница I I I да II II П да 

3 чувар на пруга — обиколувач I I I да II I I I да 
4 чувар на тунели — косини, премини и мостови X I I Да IH п I да 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 возач (шофер на моторна дрес ина и други мо-
торни шински возила) I I I да II I I да 

2) работните места на кои работниците делумно учествуваат во вршењето на сообраќајот, и тоа: 

а) во сообраќајната служба: 
1 цедулар и пломбирер I I I да III II П да 
2 кондуктер I I I да II II I да 
3 магационер II II II не III II II не 
4 попишувач на коли II I I да III П ) II да 
5 радио-телеграфист II II I да III И I да 
6 телеграфист I I I да II II I не 
7 телефонист на пруга II II I не v III I I I не 
8 транзитер II II II да III II II да 
9 возен магационер на денчар-воз I I I да II I I I ^не 

10 манипулант на воз - - - II П II да 
И транспортен отпремник - - - III II II да 
12 работник што ја надзира Транспортната служба 

(транспортен контролор) 

б) во службата за влеча: 

- - - - III II II да 

1 инженер во ложилница I I I да III II I I да 
2 машински техничар во ложилница I I I да III II II да 
3 надзорник на возен вод на електрична потста-

ница I I да III II I I да 
4 надзорник на електронапојна станица I I I да III II II да 
5 работник на возен вод и на електрични потста-

ници I I I 
/ 

да III II I I да 
6 ракувач на електрично колско осветление I I I да III II II да 
7 техничар на влеча I I I да III II II да 
8 ракувач на електровлечна потстаница - - - III II II да 
9 ^ракувач на возен вод — - - II I I да 

10 огнар на парни котли во кола за парно греење - - - - III II II да 
11 надзорник на контактна мрежа - - - III II II не 
12 монтер на контактна мрежа 

в) во службата за одржување пруга: 

III II II не 

1 градежен техничар на пруга I I I да II I I да 
2 надзорник на тунели I I I да II П II да 
3 надзорник на мостови I I I да II П II да 
4 шеф на секција за одржување пруга, шеф на 

секција и директор на претпријатие за главна 
поправка и нивни помошници, шеф на секција 
и директор на претпријатие за регенерација на 
пружни постројки и инженери во овие секции, 
референти на горни и долни строј II II I 

V 

да III I I I I да 

г) во службата на телеграфско-телефонските и сигвално-сигурносните постројки: 
1 бравар на СС постројки I I I да II II I да 
2 механичар на ТТ и СС постројки I I I да II II I да 
3 ракувач на ТТ и СС постројки I I I да II II I да 
4 референт за ТТ и СС постројки на терен I I I да II II I да 
5 чувар на ТТ и СС постројки I I I да II II I да 
6 шеф на секција на ТТ и СС постројки II I I I да I I I II I I да 
7 техничар на ТТ и СС постројки I I II I да III I I I да 
а надзорник на ТТ и СС постројки - . - . - 1П II I да 
9 работоводител на ТТ и СС постројки III I I X да 
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Член 5 
Како работни места од членот 2 на овој правил-

ник се сметаат работните места на: 
1) бравар на електрично претпријатие, 
2) електричар. 
3) електромонтер на електрично претпријатие, 
4) истражувач на бруто, 
5) измивач на котли, 
6) инженер и техничар на електрично претпри-

јатие, 
7) издувувач на цевки, 
8) инженер и техничар на железничко транспорт-

но претпријатие, ако не врши работи на вна-
трешна контрола, 

9) геометар, 
10) колски службеник, 
11) кондуктер на спална кола, 
12) огнар на стабилни парни котли, 
13) лампист, 
14) магацински манипулант, 
15) подмачкувач на кола, 
16) магацински работник, 
17) надзорник на ваги, 
18) надзорник за чистота, 
19) службеник за потраги, 
20) багажар, 
21) потпалувач на локомотиви, 
22) работоводител и шеф на работилиште на елек-

трично претпријатие, 
23) придружник на салонска кола, 
24) работник на денчар-воз, 
25) работник на истовар и претовар, 
26) работник на хигиенско-техничка заштита, 
27) работник во ресторан-вагон и продавач во воз, 
28) работник на изградба и одржување на контак-

тна мрежа и возен вод, 
29) ревизор на возови, 
30) ракувач на дигалка за натовар и истовар на 

јаглен, 
31) ракувач на дигалка — кран, 
32) ракувач на машини за поправка и одржување 

на пруга, 
33) работник на редовно одржување и изградба 

на ТТ и СС постројки, 
34) работник на одржување пруга, 
35) работник на колско гасно осветление, 

^36) работник на давање вода на патничките возила, 
37) работник на намирување локомотиви, чистење 

канали, шлака и димници, 
38) работник на технички поправки на влечни 

средства на отворен простор и на јами за спу-
штање оски, 

39) работник на поправка на мостови и скретници, 
40) работник и работоводител на претпријатие за 

сигнални средства, 
41) санитарен техничар и хигиеничар во работни 

единици на пруга, """ 
42) снимач на работите на текушта поправка на 

вагони и локомотиви, 
43) стеничен контролор и патнички инструктор на 

коли за спиење и ручање, 
44) јагленарски работник, 
45) водач на електро-реон и на бригада на јака 

струја, 
46) варилец на возен вод, 
47) термотехничар, 
48) чистач на скретници, 
49) чистач на локомотиви, 
50) чистач на коли, 
51) чистач на станични перони, 
52) шеф на колски уред. 

III. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ 

Член 6 
На работник на работното место од членот 4 на 

овој правилник не смее да му се дозволи да врши 
работи ако при приемот на работа или при прове-
рување на здравствените, физичките и психичките 
способности во текот на работниот век се утврди 
дека не ги исполнува условите пропишани со овој 
правилник, или ако се утврди дека е склон кон 
употреба на алкохол пред почетокот или за време 
на работата на своето работно место, односно ако 
се утврди дека употребува опојни дроги. 

Член 7 
На работник на работното место од членот 4 на 

овој правилник не смее да му се дозволи да врши 
работи ако според прописите за здравствено осигу-
рување со лекарски преглед се утврди привреме-
на неспособност за работа поради болест или повре-
да, додека трае таа неспособност. 

На работникот од ставот 1 на овој член исто 
така не смее да му се дозволи вршење работи ако 
не се извршени лекарските и психолошки прегледи 
пропишани во чл. 37 и 50 став 2 на овој правилник. 

Член 8 
Ако се посомнева во здравствената физичка 

или психичка способност на работникот за време 
на работата или ако самиот работник изјави дека 
е болен и дека привремено не се чувствува спосо-
бен зќ својата работа, раководителот на работната 
единица или негов заменик, отправникот на возови, 
надзорникот на локомотиви или друго одговорно 
лице веднаш ќе го замени таквиот работник со 
друг здрав работник, а болниот по најкраток пат 
ќе го упати на преглед до најблискиот лекар или 
психолог заради утврдување работната и здрав-
ствената способност односно привремената неспо-
собност за работа. Потоа, ако состојбата на болниот 
работник го бара тоа, во се 1к.е се постапи според 
чл. 46 и 47 од овој правилник. 

Член 9 
Ако органот на внатрешната контрола на же-

лезничкото транспортно претпријатие што врши 
надзор над безбедното вршење на железничкиот 
сообраќај биде известен или добие впечаток дека 
работникот на работното место од членот 4 на овој 
правилник не ја врши - или не може да ја врши 
работата на своето работно место поради здравстве-
на, физичка или психичка неспособност, привреме-
но или постојано, веднаш ќе го извести за тоа ра-
ководителот на работната единица или негов заме-
ник, дежурниот отправник на возови, надзорникот 
на локомотиви или друго одговорно лице, за да се 
замени тој работник и да се упати на соодветен 
лекарски или психолошки преглед. 

Лекарот, психологот, работникот одговорен за 
заштитата при работата или специјалниот работник, 
надлежни за односната работна единица, во случај 
на потреба ќе постапат на начинот од ставот 1 на 
овој, член. На ист начин ќе постапи и Комисијата 
за работи на здравствена и социјална заштита при 
Заедницата на Југословенските железници во вр-
шењето на задачите од членот 68 на овој правил-
ник. 

Член 10 
Ако лекарот на здравствената установа што го 

лекува заболениот работник на работното место од 
членот 4 на овој правилник, по завршено лекување 
утврди дека настанале промени во здравствената 
состојба што го исклучуваат вршењето на работите 
на работното место на тој работник, ќе го упати 
работникот до определен лекар од членот 20 на 
овој правилник на вонреден лекарски преглед 'вед-
наш по заклучувањето на боледувањето и оспосо-
бувањето за редовна работа. 



Среда, 7 јун 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 25 - Страна 777 

Член И 
На работникот не смее да му се дозволи да 

врши работи на работните места од членот 4 на 
овој правилник (машиноводач, огнар помошник ма-
шиноводач, кочничар, возовоѓа, отправник на возо-
ви, сообраќај но-транопортен отправник, одјавничар, 
изведувач на локомотиви, маневрист, скретничар) 
ако за својата работа не е доволно одморен, односно 
ако по работата во претходната смена не го поми-
нал во одмарање времето пропишано за минимален 
одмор помеѓу две смени. 

Поблиски одредби за работното време и за од-
морот при работата во смени донесува железничкото 
транспортно претпријатие во смисла на Основниот 
закон за работните односи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 43/66 и 52/66). 

Член 12 
На работните места од членот 4 на овој пра-

вилник не можат да се распоредат работници по-
млади од 18 години. 

По исклучок, на работното место огнар на пар-
на локомотива не може да се распореди работник 
помлад од 20 години. 

Член 13 
Прашањето за поднесување трошоци за лекар-

ски, психолошки и други прегледи што се вршат 
според овој правилник, ќе го регулираат желез-
ничките работни организации со свои прописи, во 
согласност со општите прописи за плаќање трошо-
ци за здравствени услуги. 

Трошоците за работата на комисиите според 
овој правилник ги поднесува работната организа-
ција што ја именувала комисијата. 

IV. ЛЕКАРСКИ И ПСИХОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ 
Член 14 

Посебните здравствени услови односно здрав-
ствената, физичката и психичката состојба на ра-
ботникот се утврдува: 

1) со лекарски и психолошки преглед пред 
стапување на работа во работната организација (во 
понатамошниот текст: првиот преглед) или пред 
упатување на школување во железнички училишта; 

2) со редовно периодично проверување на здрав-
ствената состојба на работникот (во понатамошниот 
текст: периодичен преглед) во текот на траењето 
на работниот век, заради оценување на преостана-
тата здравствена способност, како услов за поната-
мошна работа на истата или друга работа; 

3) со вонреден лекарски или психолошки пре-
глед (во понатамошниот текст: вонреден преглед) 
во случај на потреба односно во случај на вонредни 
настани на железницата. 

1. За лекарските и психолошките прегледи воопшто 
Член 15 

Лекарскиот преглед на кандидатите за работно 
место од членот 4 на овој правилник се врши по 
методите на современата медицинска наука, со ко-
ристење на соодветните помошни средства, и според 
определени признаени современи методи на приме-
нетата психологија. 

При првиот преглед од членот 14 точка 1 на 
овој правилник задолжително се вршат: 

1) антропометриски мерења; 
2у клинички преглед; 
3) рендгенолошки преглед или флуорографски 

преглед; 
4) серолошки преглед на луес; 
5) лабораториски преглед на крвта и преглед 

на мочта; 
6) оценување острината на видот и преглед на 

очите; 
7) оценување на распознавањето на боите; 
8) оценување на острината на слухот, со преглед 

на ушите; 

9) EKG-преглед; 
10) оценување на менталната и психофизичката 

способност (развиеност). 

Член 16 
Рендгенолошки преглед на белите дробови и 

срцето се врши кај сите лица упатени на прв пре-
глед. 

Елехтрокардиографски преглед и рендгено-
скопија на желудникот и рендгенографија на 
'рбетниот столб, како и прегледи на крвта заради 
утврдување на нивото на шеќерот, се вршат само 
ка ј лица што треба да бидат распоредени на работ-
ните места на машиноводач и моторовође на сите 
влечни шински возила и нивни помошници, како и 
на огнар на парна локомотива, хочничар и манев-
рист. 

Член 17 
Ка ј кандидатите за работните места од членонт 

4 на овој пра,вилник при првиот преглед на сети-
лото на видот се врши преглед на: 

1) визусот, 
2) корекцијата, 
3) кампусот, 
4) адаптометријата, 
Способноста за распознавање на боите се утвр-

дува со помошта на таблицата според Stilling, Ishiaii 
или Полак 

За работните места на моигиноводач и моторово-
ѓа на сите влечни шински возила и нивни помошници, 
и за огнар на парна локомотива способноста за 
распознавање на боите се утврдува, освен на на-
чинот од ставот 2 на овој член, и со аномалоскоп. 

Член 18 
При првиот преглед на сетилото за слух на 

кандидатите за работните места од членот 4 на 
овој правилник се врши потполн оториноларинго-
лошки преглед. 

Покрај прегледот наведен во ставот 1 на овој 
член, за^машиноводачи и моторвоѓи на сите влечни 
шински возила, нивни помошници и огнари на пар-
на локомотива, задолжително се врши аудиомет-
риски преглед на слухот и испитување на состојбата 
на вестибуларниот апарат. За другите работни места 
аудиометриски преглед на слухот се врши само во 
случај на потреба и ако тоа посебно го бара лекар 
специјалист. Прегледите од ставот 1 на овој член 
ги врши лекар специјалист за уво, грло и нос. 

Член 19 
Менталната и психофизичката развиеност на 

кандидатите што стапуваат на работа или на шко-
лување за определени работни места, при првиот 
преглед се оценуваат со психолошки прегледи, 
психометриско мерење и по други признаени ме-
тоди на применетата, психологија според еднообра-
зни нормативи што се во практика проверени на 
персоналот на Југословенските железници, а што 
ги пропишал управниот одбор на Заедницата на 
Југословенските железници. 

Член 20 
Прегледите од чл. 14 и 15 од овој правилник 

ги врши определен лекар на здравствената уста-
нова што е специјализирана и овластена да ги врши 
овие прегледи, хако и психолог, што ќе го определи 
железничкото транспортно претпријатие за своето 
подрачје. 

При првиот преглед определениот лекар од ста-
вот 1 на овој член задолжително прибавува кон-
султативни мислења од лекарот специјалист на 
специјализираните и овластена здравствена уста-
нова, и тоа од: офталмологот, оториноларингологот, 
невропсихијатарот, интернатот, — а по потреба 
и од други специјалисти, со соодветни помошни 
наоди и испитувања, како и од психологот. 

Член 21 
По завршениот преглед од членот 20 на овоЈ 

правилник определениот лекар ќ предлага на ко-
мисијата за оценување на посебните здравствени 
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услови на работниците при железничкото транспор-
тно претпријатие работно место од членот 4 на овој 
правилник, за кое прегледаното лице според него-
вата здравствена состојба може да се прими на 
работа, односно за кое работно место тоа може да 
се школува. 

Комисијата од ставот 1 на овој член врз основа 
на сите специјалистички наоди и предлогот од 
определениот лекар донесува одлука за оцена на 
здравствената способност, определувајќи го работ-
ното место за кое е способно прегледаното лице, и 
за истата го известува определениот лекар односно 
преку него работната единица што барала оцена 
на здравствената способност на односното лице. 

Извештајот се доставува на за тоа посебно про-
пишаниот образец. 

Член 22 
Извештајот за здравствената способност на ли-

цето од членот 21 на овој правилник е задолжи-
телен за работната единица на која Л е доставен, 
ако наодите на лекарскиот преглед не се постари од 
3 месеци и ако во тој период не настанале промени 
во здравствената состојба на прегледаното лице. 

Лицето на кое се однесува извештајот за здрав-
ствената способност може да се распореди само на 
работно место што и одговара на неговата здрав-
ствена група, и не може да врши работа на други 
работни места од членот 4 на овој ^правилник, за 
што се грижи раководителот на работната единица. 

Член 23 
Определениот лекар што ги врши прегледите 

од членот 14 на овој правилник, покрај задоволи-
телната острина на видот, мора да ги распознава 
боите, да има нормален слух и да биде ментално 
здрав. 

Покрај исполнувањето на условите од ставот 
1 на овој член, определениот лекар мора да биде 
запознаен со природата на работата, со процесот 
на работата и со професионалните штетности на 
сите работни места од чл. 4 и 5 на овој правилник, 
и мора да има најмалку 5 години работен стаж, по-
ложен стручен испит и завршен постдипломски 
курс од медицината на трудот. 

Железничкото транспортно претпријатие ќе им 
овозможи на определените лекари од своето под-
рачје во тримесечен период да се запознаат во ра-
ботните ,единици со процесот на работата на сите 
работни места од чл. 4 и 5 на овој правилник. 

Познавањето на процесот на работата и профе-
сионалните штетности на наведените работни места 
го проверува Комисијата за работи на здравствена-
та и социјалната заштита при Заедницата на Југо-
словенските железници со испитување на опреде-
лените лекари на начинот што ќе го определи За-
едницата на Југословенските железници, и по тоа 
тие можат да се овластат да ги вршат лекарските 
прегледи пропишани со овој правилник. 

Член 24 
Лекарите специјалисти — консултанти, оторино-

ларинголог и офталмолог од специјализираните и 
овластените здравствени установи исто така мораат 
да ги исполнуваат здравствените услови од членот 
23 став 1 на овој правилник, за да можат да вршат 
консултативни прегледи од својата специјалност 
според овој правилник 

Член -25 
Оценувањето на здравствената состојба на ле-

карите од членот 23 на овој правилник го врши 
комисијата за оценување на посебните здравствени 
услови на работниците при железничкото транс-
портно претпријатие, со претходно прибавување на 
Цонсултативно мислење од лекарите специјалисти 
За очи, за уши и за невропсихијатри ја од специја-
лизираните и овластените здравствени установи, 
додека оценувањето на лекарите од членот 24 на 
Јшој правилник го врши Комисијата на лекари спе-
цијалисти при Заедницата на Југословенските же-
лезници. 

Член 26 
Определениот психолог за вршење прегледи 

според овој правилник мора да ги исполнува оп-
штите здравствени услови и да има задоволителна 
острина на видот и јачина на слухот, додека спо-
собноста за распознавање на боите мора да му биде 
нормална. 

Оценувањето на здравствената состојба на опре-
делениот психолог го врши комисијата за оценува-
ње на посебните здравствени услови на работниците 
при железничкото транспортно претпријатие. 

Покрај исполнувањето на условите од ст. 1 и 2 
на овој член, определениот психолог мора да биде" 
запознаен со процесот на работата и со прописите 
за вршењето на работите на работните места од 
чл. 4 и 5 на овој правилник. 

Познавањето на процесот на работата и на про-
писите за вршењето на работите на наведените ра-
ботни места ка ј определениот психолог мора да се 
проверува на начинот што ќе го определи Заедни-
цата на Југословенските железници. 

Член 27 
Лекарски и психолошки прегледи според овој 

правилник не можат да се вршат ако лицето што се 
упатува на преглед боледува од некое акутно за-
болување или е повредено, односно ако е привре-
мено неспособно за работа — додека трае таа не-
способност, 

Член 28 
Работниците според здравствената способност се 

распоредуваат во I, II и III здравствена група на 
општа здравствена состојба, вид и слух, со конста-
тација за способноста за распознавање на боите. 

Член 29 
При прегледите за стапување на работа на кан-

дидатот му се определува здравствена група според 
општите и посебни здравствени услови потребни за 
вршење на работите на одделни работни места, ут-
врдени при првиот преглед. 

При периодичните лекарски прегледи на работ-
ниците, здравствените групи се определуваат врз 
основа на општата здравствена состојба и посебните 
здравствени услови утврдени врз основа на прео-
станатата работеа способност, односно според сте-
пенот на евентуално намалената здравствена спо-
собност и посебните здравствени услови со кои ра-
ботникот може да ја врши својата работа без 
опасност за безбедноста на сообраќајот и својата 
лична сигурност. 

џ 
Z . Прв преглед за утврдување на општата здрав-
ствена состојба и посебните здравствени услови 

Член 30 
На работните места од членот 4 на овој пра-

вилник не може да стапи на работа ниту може за 
работи на такви работни места да се прими на шко-
лување во железнички училишта или да се стипен-
дира лице ка ј кого со лекарски преглед ќе се 
утврди дека постојат: 

1) особена телесна неразвиеност или телесни 
недостатоци што би ја намалувале функционалната 
способност на работното место (долната граница на 
височината не може да биде помала од 150 cm); 

2) какви и да било душевни растројства или 
недостатоци или последици од овие состојби, а осо-
бено ако се изразуваат со губење рамнотежа или 
губење свест, како и потешки форми на невраме-
ни ја; 

3) срцеви мани, хако и органски заболувања на 
срцето и крвните садови; 

4) изразена фиксира на хипертензија над 150 mm 
Hg при повторено мерење, како и изразита хипо-
т е з и ја под 100 mm Hg (само за работните места 
од членот 4 оддел 1); 

5) активна туберкулоза, или непотполно са-
ниран туберкулозен процес, или преостанати из-
разени секвели, што го намалуваат виталниот ка-

ч 
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пацигет, како и потешки хронични белодробни за-
болувања; 

6) знаци на манифестно луетично заболување, 
Како и знаци на оштетување на кардио-васкулар-
ниот и нервниот систем настанати како последици 
од луетична афекција; 

7) кожни рецидивирачхи заболувања: псори-
јазис, лупус и други; 

8) изразени улкусни болести или состојби по 
операција од улкусот, жолчниот меур, ресекција на 
цревата или други потешки абдоминални интер-
венции, ако би ја попречувале нормалната работа 
на односното работно место; 

9) состојби по нефректомија, нефротомија или 
пиелотомија, или хронични заболувања на уроге-
ниталните органи; 

10) промени во крвната слика што би укажу-
вале на потешко акутно или хронично заболување 
на хематопоетичниот апарат; 

И) латентен или манифестен дијабет или други 
ендокринолошки заболувања, склоност кон алкохо-
лизам или други хронични интоксикации; 

12) акутни или изразити хронични ревматски 
инфекции; 

13) кое не ги исполнува општите и посебните 
Психолошки услови. 

Член 31 
За работите на работните места од членот 4 на 

овој правилни^, покрај условите од чл. 30 и 33 на 
овој правилник, кандидатите мораат да ги испол-
нуваат за I здравствена група на вид и следните 
посебни услови: 

1) за работите на работните места од членот 4 
оддел 1: острината на видот мора да биде на обете 
очи 1,0; 

2) за работите на работните места од членот 4 
оддел 2: острината на видот мора да биде на едното 
око 1,0, а на другото најмалку 0,8, т. е. мора да биде 
еметроп, а е дозволен физиолошки астигматизам. 

Ка ј сите кандидати од точ. 1 и 2 на ставот 1 од 
овој член надворешната и внатрешната состојба на 
органите за вид мора да биде нормална — оптич-
ките медии нормално провидни, очното дно и солз-
ниот апарат во нормална состојба и без хронични 
заболувања на аднексот на органите за вид (клепки, 
врзници, солзен систем). 

Видното поле на обете очи не смее да има ни-
какво растројство ниту дефект, полето на погледот 
мора да биде во нормални граници. Внатрешната 
очна мускулатура мора да има нормална функција 
и рамнотежа на надворешните очни мускули. Не 
смее да постои птоза на очните клепки. 

Способноста за распознавање на боите за сите 
кандидати од ст. 1 до 3 на овој член мора да биде 
наполно нормална. 

Член 32 
За работите на работните места од членот 4 на 

овој правилник, покрај условите од чл. 30 и 34 на 
овој правилник, кандидатите мораат да ги испол-
нуваат за II здравствена група на вид и следните 
посебни услови: 

1) острината на видот мора да биде на обете очи 
0,7 без корекција, а со корекција мора да биде на 
едното око 0,9 а на другото око 0,8; 

2) надворешната и внатрешната состојба на 
окото мора да биде нормална; 

3) распознавањето на боите и адаптацијата мо-
раат да бидат нормални, ако со овој правилник за 
одделни работни места не е предвидено поинаку. 

Член 33 
За работите од членот 4 на овој правилник, по-

крај условите од чл. 30 и 31 на овој правилник, кан-
дидатите мораат да ги исполнуваат за I здравствена 
група на слух и следните посебни услови: 

1) состојбата на надворешното, средното и вна-
трешното уво да е нормална и без патолошки про-
мени; 

2) да слуша шепот на 5 m на секое уво; 
3) кривулката на квалитетот на слухот при 

аудиометриски преглед не смее да покажува пад 
поголем од 10 децибели на фреквенција од 8.000 
херца; 

4) озената, силно изразениот атрофичен рини-
тид, потоа полипозата и посилни говорни мани ја 
исклучуваат I здравствена група на слух. При пре-
гледот на слухот на кандидатот за прием на работа 
на работно место со I здравствена група на слух, 
мора да се врши испитување на вестибуларниот 
апарат по ротациона и други методи што се во при-
мена. Кандидатот треба да има зачуван вестибу-
ларви апарат. 

Член 34 
За работите од членот 4 на овој правилник, по-

кра ј општата здравствена способност и посебните 
здравствени услови од чл 30 и 32 на овој правил-
ник, кандидатите мораат да ги исполнуваат за II 
здравствена група на слух и следните посебни 
услови: 

1) да немаат тешки патолошки промени на ни-
едно уво; 

2) да слушаат шепот на обете уши на 4 метра; 
3) кривулката на квалитетот на слухот при 

аудиометрисхи преглед да не преминува ниво од 
30 децибели губење на слух. 

Аудиометриски преглед на кандидати за работни 
места со II здравствена група на слух при првиот 
преглед се врши само ако тоа го бара лекар спе-
цијалист за уво, грло и нос. 

Член 35 
За работите на работните места од членот 5 на 

овој правилник може да се прими на работа или да 
се упати на школување и да се стипендира лице 
што ги исполнува следните услови: 

1) општата здравствена физичка и психичка 
состојба да му овозможува да ги врши работите 
на односното работно место (III здравствена група 
на општа здравствена состојб,а); 

2) острината на видот, со или без корекција, 
да му изнесува на обете очи 0,3, а при тоа кусо-
гледост, далекугледоста и астигматизмот да не би-
дат поголеми од 6 диоптрии; 

3) распознавање на боите не е задолжително; 
4) да слуша тивок говор на обете уши на 3 ме-

тра и острината на слухот да му овозможува соци-
јален контакт. ^ 

Здравствената состојба на работниците од чле-
нот 5 на овој правилник во текот на нивниот ра-
ботен век се оценува според општите здравствени 
услови потребни за вршење на односните работи. 

Оценувањето на здравствената способност на 
лицата од ставот 1 на овој член го врши лекарот 
од членот 20 на овој правилник Тој наедно го опре-
делува и работното место за кое прегледаното лице 
е способно. При тоа, според потребата, ги користи 
консултативна^ мислења на специјалисти, а осо-
бено на психологот според членот 49 на овој пра-
вилник. 

Извештајот за оцената на здравствената спо-
собност и за определувањето на работното место 
на прегледаното лице определениот лекар го доста-
вува до надлежната работна единица на за тоа 
пропишаниот образец. 

Редовно периодично проверување на здравстве-
ната состојба на работниците 

Член 36 
Со периодично лекарско проверување на здрав-

ствената состојба на работниците што непосредно 
учествуваат во вршењето на железничкиот сообра-
ќа ј се утврдува нивната работна и здравствена спо-
собност односно посебни здравствени услови за 
понатамошно вршење на тие работи или евентуално 
намалување на здравствената способност заради 
распоредување на друга соодветна работа и за по-
натамошна постапка во смисла на прописите за 
инвалидското осигурување. 
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При периодичен лекарски преглед на работни-
ците, консултативни — специјалистички прегледи, 
рендгенолошки и електрокардиолошки прегледи и 
лабораториски испитувања се вршат само хоѓа тоа 
го бара определениот лекар, ако со овој правилник 
за одделни работни места не е пропишано поинаку. 

Консултативни прегледи, покрај специјализи-
раните и овластените установи, можат да вршат и 
истакнати стручњаци, клинички и други здрав-
ствени и научни институции. 

Член 37 
Проверување на здравствената состојба на ра-

ботниците по пат на периодични лекарски прегледи 
се врши: 

1) секоја втора година за работниците на работ-
ните места: машиноводач на парна локомотива, ди-
зел" локомотива, електрична локомотива и моторна 
локомотива и нивни помошници, огнар на парна ло-
комотива и возач на моторна дресина, кочничар, 
маневрист и схретничар; 

2) секоја трета година за работниците на работ-
ните места: ракувач на маневра, надзорен скретни-
чар, изведувач на локомотиви, отправник на возови, 
одјавничар (пружен блокар), сообраќај ̂ -транспор-
тен отпремник, возовоѓа, кондуктер и чувар на 
пруга; 

3) секои 5 години за работниците на другите 
работни места од членот 4, како и за лекарите од 
чл. 23 и 24 на Овој правилник. 

Ако комисијата и определениот лекар што вр-
шат периодични прегледи, при прегледите забеле-
жат одделни заболувања што би можеле да ја на-
малат работната способност на работниците и пред 
истекот на горе наведените рокови, тие задолжи-
телно определуваат друг рох за вонреден лекарски 
преглед во смисла на чл 46 и 47 на овој правилник 

Член 38 
Раководителот на работната единица односно 

лице што тој ќе го овласти, должен е на 30 дена 
пред истекот на роковите од членот 37 на овој пра-
вилник, да го упати работникот на периодичен ле-
карски преглед, на кој работникот е должен да се 
подложи. 

Во истиот рок должен е и работникот да бара 
да биде упатен на периодичен лекарски преглед 
заради оценување на својата здравствена состојба 
како услов за понатамошна работа на своето или 
друго работно место. 

Член 39 
Периодично проверување на здравствената сос-

тојба на работник со III здравствена група на општа 
здравствена состо,јба, вид и слух, според овој пра-
вилник, се врши по потреба односно по барање на 
лекар, на старешината на работната единица или 
самиот работник. 

Член 40 
Работникот може да се задржи да ги врши ра-

ботите на своето работно место, ако при периодич-
ниот или вонреден лекарски преглед се утврди де-
ка здравствената состојба, видот и степенот на 
заболувањето или способноста за распознавање на 
боите му овозможува да ја врши работата на тоа 
работно место. Во противно, работникот мора да се 
премести на соодветно работно место и на работа 
што и одговара на утврдената преостаната здрав-
ствена способност. 

Здравствената група на општа здравствена сос-
тојба се определува според степенот на здравјето, 
односно состојбата на хроничното заболување, од-
носно индивидуалната состојба на работникот, врз 
основа на што се распоредува во I, II или III здрав-
ствена група на општа здравствена состојба. 

Болестите и состојбите треба да cfe определуваат 
според југословенската класификација на болести-
те, по групи и шифри на болестите, и тоа под шиф-
рата: 
01-08 — работници што имаат белодробна тубер-

кулоза со заостанати санирани парен-

химатозни промени во вид на помали 
сенки, добро ограничени, цврсти и кал-
цифицирани, и кои не ќ припаѓаат на 
туморалната форма на туберкулоза е-
тиологија, способни се за работните мес-
та од членот 4 на овој правилник. 

Работници со санирана белодробна 
туберкулоза се оспособуваат според 
претходната оцена и мислење од ф и -
зиолог, и: 
а) можат да останат на работните мес-

та на: отправник на возови и прип-
равник за ова работно место, помош-
ник шеф на станица за оперативна 
служба, сообраќај но-транспортел от-
премнина машиноводач и моторвсѓа 
HIv дизел-локомотива или електрична 
и парна локомотива и шинобус, бра-
вар на СС постројки, изведувач на 
локомотиви, ракувач на маневра, 
чувар на пруга-обиколувач; 

б) не можат да останат на работните 
места, кочничар, маневрист, огнар; 

010 — работници со прележан белодробен ме-
нингит способни се за работа на работ-
ните места од членот 4 на овој правил-
ник, ако Kaj нив нема испад на функ-
циите на централниот нервен систем, у-
порни главоболка; како и други рас-
тројства; 

011 — работници со Прележан туберкулозен 
перитонит можат да останат на своите 
работни места ако нема никакви кли-
нички и лабораториски знаци на актив-
ност или рендгенолошки знаци на сме-
ќавање во цревната пасажа; 

012-013 - работници по санирана туберкулоза на 
коските и зглобовите со анкилози или 
други промени што условуваат ограни-
чени движења не се способни за работа 
на работните места на: огнар, манев-
рист, кочничар, скретничар и изведувач 
на локомотиви. На другите места можат 
да останат ако тоа, според мислењето и 
оцената на специ ја листот за ортопедија, 
го дозволува степеност на одржаноста 
на функцијата на зглобовите; 

014 — работници со туберкулоза на кожата на 
лицето (лупус) можат да останат на сите 
работни места, освен на оние на кои ра-
ботниците редовно доаѓаат во допир со 
патници, како што се: шеф на станица 
и негов помошник, отправник на возови, 
кондуктер, манипулант, магационер, во-
зовоѓа и сл.; 

016 — работници што боледуваат од туберку-
лоза на бубрезите не можат да останат 
на работните места од членот 4 на овој 
правилник; 

017 — работници што боледуваат од туберку-
лоза на надбубрежните жлезди со рас-
тројство на функцијата, не можат да 
останат на работните места од членот-4 
на овој правилник: 

021 — работници по саниран примарен и се-
кундарен луес можат да останат на сите 
работни места, при потребна контрола; 

022 — работници што боледуваат од луетична 
анеуризма на аортата неспособни се за 
работа на сите работни места од членот 
4 на овој правилник; 

024-028 — работници што боледуваат од табес дор-
залис, прогресивна парализа, луес на 
централниот нервен систем, терцијален 
луес и луес латенс не се способни за 
работа на работните места од членот 4 
на овој правилник; ^ 

03 — работници по прележан ексудативен 
плевритис можат да се вратат на сво-
ите работни места по една година под 
услов да не дошло до фиброторакс со 
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ретрахциЈа на медиЈастинумот и со ре-
перкусија на срцето; 

040-049 — кај работници по прележани заразни 
заболовуња на трактот за варење пре-
дизвикани со бактерии нема причина за 
промена на работното место, ако од бо-
лестите органски или функционално не 
е видно оштетен организмот. Работници 
што прележале амебијаза, ако нема пос-
ледици во вид на хроничен улцерозен 
колит со изразена потхранетост, спо-
собни се за сите работни места од чле-
нот 4 на овој правилник: 

050-064 — работници што прележале други болести 
предизвикани со бактерии, способни се 
за сите работни места ако не останале 
видни органски или функционални ош-
тетувања на организмот; 

080-095 — кај работници по прележани болести пре-
дизвикани со вируси нема причина за 
промена на здравствената група и работ-
ното место ако не останале видни ор-
гански или функционални оштетувања 
на ' организмот. 

Работници по прележан инфехтивен 
хепатит, со изразени знаци на тенденци-
ја кон хроничен хепатит или цироза на 
црниот дроб, неспособни се за работа на 
работните места од членот 4 оддел 1 на 
овој правилник, а во поглед на другите 
работни места од членот 4 способноста 
се цени според тежината на случајот; 

100-108 — работници што преболеле болести пре-
дизвикани со рикециози способни се 
за работните места од членот 4 на овој 
правилник, ако болестите органски или 
функционално не го оштетиле организ-
мот; 

110-117 — работници што боледуваат од хронична 
форма на маларија со хепатоспленоме-
галија .и нефрит, неспособни се за ра-
бота на работните места од членот 4 на 
овој правилник: 

125 - работници со ехинококус способни се 
за сите работни места од членот 4 на 
овој правилник се дотогаш додека не 
дојде до растројство и функционални 
смеќавања на органите во кои е тој 
локализиран, т. е. до оперативен зафат. 
Постоперативната состојба или мулти-
локуларната ехинококоза се ценат пое-
динечно; 

140-149 — работници што боледуваат од малигни 
неоплазми не се способни за работните 
места врзани за безбедно вршење на 
сообраќајот од членот 4 на овој правил-
ник, освен во случај на успешно изве-
ден оперативен зафат без потешки 
функционални растројства, или во слу-
чај на неоплазми на кожата; 

200-207 — работници што боледуваат од малигни 
неоплазми на хематопоетично и лим-
фатично ткиво не се способни за работа 
на работните места од членот 4 на овој 
правилник; 

210-229 — работници што боледуваат од бенигни 
неоплазми способни се за работа на си-
те работни места, освен кога бенигните 
тумори со својата големина и локализа-
ција ја оштетуваат функцијата на о-
дделни органи (мозокот, менингот, итн.); 

241 — работници што боледуваат од бронхи-
јална астма, еластичен бронхитис и хро-
ничен бронхити-с со емфизем на белите 
дробови, неспособни се за работа на ра-
ботните места од членот 4 оддел 1 на о-
вој правилник. Во поглед на другите 
места од членот 4 способноста треба да 
се цени врз основа на наодот од испи-
тувањето на белодробната функција; 

244 — работници што боледуваат од обична 
гушавост, нодуларна и нетоксична стру-
ма, способни се за работа на сите ра-
ботни места; 

252 — работници што боледуваат од тиреото-
ксикоза, со или без струма, ако е болеста 
клинички јасно изразена, не се способ-
ни за работа на работните места од чле-
нот 4 оддел 1 на овој правилник. Во 
поглед на другите места од членот 4 спо-
собноста треба да се цени според тежи-

, ната на случајот; 
260 — работници што боледуваат од дијабетес 

мелитус со хипергликемија и ацетоне-
мија, не се способни за работа на работ-
ните места од членот 4 на овој правил-
ник, додека оние што боледуваат од ди-
јабетес мелитус при кој рамнотежа на 
метаболизмот на шеќерот може да се 
воспостави со диета и перорално зема-
ње лекови можат да работат на сите 
работни места од членот 4 на овој пра-
вилник, освен на работните места: ма-
шиноводач, моторвоѓа- на шински вле-
чни средства, нивни помошници, огнар 
на парна локомотива и маневрист; 

271-272 - работници што боледуваат од болестите 
паратиреоидеа и хипофиза, не се спо-
собни за работа на работните места во 
врска со безбедноста на сообраќајот од 
членот 4 на овој правилник; 

275-276 — работници што боледуваат од дисфунк-
ција на половите органи способни се за 
сите работни места, освен ако не посто-
јат тешки растројувања на метаболизмот 
или на психичката алтерација; 

290-293 — работници што боледуваат од тешки а -
немии од сите форми не се способни за 
работа на работните места од членот 4 
наѓ овој правилник; 

296 - работници што боледуваат од тешки 
форми на пурпури и други хеморагич-
ни дијатези не! се способни за работа на 
работните места во врска со безбедноста 
на сообраќајот од членот 4 на овој пра-
вилник; 

298 - работници што боледуваат од сплено-
мегалија, како и оние кај кои е изврше-
на спленектомија, ако постојат потешки 
хематолошки промени, не се способни 
за работа на работните места од членот 
4 на овој правилник; 

300-309 — работници што боледуваат од психози 
неспособни се за работа на работните 
места од членот 4 на овој правилник. 
Меѓутоа, работниците со психоневротич-
ни тешкотии треба индивидуално да се 
оценат; 

312-326 — работници што боледуваат од фобии, оп-
сесии, конвулзивни реакции, депресивни 
реакции, психоневрози со соматски син-
дроми, растројувања на карактерот, об-
есувањето, интелигенцијата и друго, не 
се способни за работа на работните ме-
ста од членот 4 на овој правилник; 

330-334 — работници по прележани хрвавења во 
мозокот, емболии и тромбози, со после-
дици, не се способни за работа на ра-
ботните места од членот 4 оддел 1 на о-
вој правилник Во поглед на другите ра-
ботни места од членот 4 способноста 
треба да се цени според тежината на 
случајот; 

340-344 — работници што преболеле менингитис, 
флебитис, тромбофлебитис, интракрани-
јален венозен синузит, апсцес на цен-
тралниот нервен систем, енцефалитис, 
миелитис и енцефаломиелитис, се пос-
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ледици, неспособни се за работа на ра-
ботните места од членот 4 оддел 1 на 
овој правилник. Во поглед на другите 
работни места од членот 4 способноста 
треба да се цени според тежината на 
случајот; 

345-257 — работници што боледуваат од мултипла 
склероза и други воспалени!а на цен-
тралниот нервен систем не се способни 
за работа на работните места од членот 
4 на овој правилник, Работниците што 
боледуваат од кој и де а вид епилепси-
ја неспособни се за работа на работните 
места од членот 4 на овој правилник. 
Неспособни се и кога случаите не се си-
гурно утврдени, туку се сомнева на е-
пилепсија; 

350 — работници што боледуваат од периферна 
парализа на нервусот фацијалис (ош-
тетувања на функцијата на очните 
клешти — лагофталмус паралитикус) не 
се способни за работа на работните ме-
ста од членот 4 оддел 1 на овој правил-
ник. Во поглед на другите работни ме-
ста од членот 4 способноста треба да се 
цени според тежината на случајот; 

361 — работници што боледуваат од невралги-
ја на неврусот тригеминус не се спо-
собни за работа на работните места: 
огнар, маневрист, изведувач на локомо-
тиви, скретничар, кочничар, машиново-
дач, возовоѓа, чувар на пруга, отправ-
ник на возови, десетар на пруга и чувар 
на косини, мостови и тунели, како и ма-
гационер. Во случај на заболување на 
периферните гранки на нервусот триге-
минус, промена на работното место и на 
здравствената група на работникот се 
врши според случајот; 

362-364 — работници што боледуваат од невритис 
брахијалис, ишијас, полиневритис и па-
лир адикулитис, ако не постои изразена 
атрофија на мускулатурата, способни 
се за работа на работните места од чле-
нот 4 на овој правилник; 

373-376 — работници што боледуваат од иритис, 
иридоциклитис, хориоидигис и керати-
тис, неспособни се за работа на работ-
ните места од членот 4 оддел 1 на овој 
правилник. Во поглед на другите работ-
ни места од членот 4 способноста треба 
да се цени според тежина на на случа-
јот; 

377 — промена на работното место и на здрав-
ствената група на работници што боле-
дуваат од воспаление на нервусот опти-
кус се врши според наодот за состој-
бата на видот (острина на видот и со-
стојба на видното поле); 

378 — огнар, машиноводач, кочничар, манев-
рист и изведувач на локомотиви не мо-
жат да останат на своите работни места 
ако боледуваат од воспаление на солз-
ните жлезди, со воспаление на солзните 
канали; 

381 — работната способност на работници што 
боледуваат од заматување на рожницата 
се оценува според состојбата на видот; 

384 — работници ка ј кои постои страбизам со 
диплопија или со нистагмус, не можат 
да останат на работните места од членот 
4 на овој правилник; 

385 — работници со катаракт се оценуваат спо-
ред состојбата на видот; 

386-387 — работници што имаат аб л аци ја на ре-
тина та или глауком не можат да оста-
нат на работните места од членот 4 на 
овој правилник; 

391 — работници што боледуваат од негнојно 
(суво) воспаление на средното уво без 
последици, способни се за работа на ра -
ботните места од членот 4 на овој пра-
вилник, а оцените се даваат според со-
стојбата на слухот; 

395-396 — работници што боледуваат од Мениеро-
вата болест не се способни за работа на 
работните места од членот 4 на овој 
правилник; 

393 — работници со изразена глувота не се 
способни за работа на работните места 
од членот 4 на овој правилник. 

Работниците ка ј кои е отежнат соци-
јалниот контакт не се способни за ра-
бота на работните места од членот 4 на 
овој Оправил ник; 

410 — работници што имаат изразит а органска 
мана на митралните поклопки, со знаци 
на оштетување на миокардот, не се спо-
собни за работа на работните места од 
членот 4 на овој правилник; 

411 — работници со аортални мани се ценат 
според тежината на случајот и работ-
ното место на кое работат; 

415 - работници со атриовентрикуларен блок 
на левата гранка не се способни за ра-
бота на работните места од членот 4 на 
овој правилник. Блокот на десната гран-
ка не ги прави неспособни ако нема дру-
ги знаци на оштетување на миокардот; 

420 - работници што имаат изразени артери-
осклеротични и дегенеративни промени 
на срцето не се способни за работа на 
работните места од членот 4 оддел 1 на 
овој правилник. Во поглед на другите 
работни места од членот 4 способноста 
треба да се цени според тежината на о-
дделен случај; 

433 — работници што имаат пароксизмална 
тахикардија со почести напади, апсолут-
на аритмија, брадикардија под 50 во ми-
нута во спроводниот систем, постојана 
екстрасистолија и други потешки забо-
лувања на спроводниот систем на срцето, 
не се способни за работните места од 
членот 4 на овој правилник; 

440 — работници со есеоцијална хипертензија 
до 180 mm и со дијастоличен притисок 
под 100 mm, без знаци на оштетување 
на миокардот, способни се за сите ра-
ботни места; 

442-451 — работници што имаат хипертензија 
со нефросклероза и анеуризма на аор-
тата (нелуетична), не се способни за ра-
бота на работно место од членот 4 на о-
вој правилник; 

453 — работници што боледуваат од периферни 
крвни садови — М. Buerger — како и од 
други ангиопатии, не се способни за ра-
ботните места на кои работата е усло-
вена со долго одење или стоење, како и 
на работните места каде што не е мож-
но прописно загревање; 

460 — работници што имаат проширени вени 
на долните екстремитети, со потешко 
растројство на циркулацијата, со еде-
ми и улкуси, не се способни за работа 
на работните места од членот 4 на овој 
правилник што е сврзана за долго сто-
ење и одење; 

461 — работници со некомплицирани хеморо-
иди способни се за сите работни места; 

463-464 — работници со флебитис и тромбофлеби-
тис, по санација, ако не постојат знаци 
на елефантијаза способни се за сите ра-
ботни места; 

465 — работници со инфаркт на белите дро-
бови и со емболија на белите дробови, 
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по санација способни се за сите работни 
места, ако нема значително оштетување 
на функцијата на дишењето; 

518-521 — работници со прележан емпием на пле-
врата и со апсцес на белите дробови не 
се способни за работа на работните мес-
та од членот 4 оддели 1 и 2 на овој пра-
вилник, ако дошло до изразито оштету-
вање на кардиопулмоналните функции; 

523 - работници што боледуваат од професи-
онални пиеумокониози мораат да се пре-
местат на работни места каде што не по-
стои опасност од натамошно дејствување 
на правот од кој е предизвикана пнеу-
мокониозата; 

525-526 — работници што боледуваат од хронична . 
интерстицијална пнеумонија и бронхи-
ектазии, како и од хронични прогреди-
ентни заболувања на белите дробови, 
не се способни за работа на работните 
места од членот 4 на овој правилник; 

540-542 - работници што боледуваат од чир на 
желудникот и на дванаесеттопрсното 
црево, способни се за сите работни мес-
та. Во случај на потешки форми (пене-
трирачки халозен улкус и улкус пеп-
тикум) работниците не се способни за 
работа на работните места од членот 4 
оддел 1 на овој правилник; 

560-561 — работници што имаат хернии способни се 
за сите работни места по успешно из-
ведениот оперативен зафат, освен во 
случај на хернија рецидивирачка и 
склона кон. вклештување; 

571-572 — работници што боледуваат од хроничен 
улцерозен колит, со изразито растрој-
ство на исхраната и со чести проливи, 
не се способни за работните места од 
членот 4 оддел 1 на овој правилник; 

676-577 — работници што преболеле перитонитис 
и имаат перитонеални атхезии, ако не 
прават пречки пасажите на цревата, 
способни се за сите работни места; 

681 - работници што боледуваат од декомпен-
зирана цироза на црниот дроб не се 
способни за работа на работните места 
од членот 4 на овој правилник; 

594 - работници што боледуваат од калкуло-
за на жолчниот меур, по успешно из- , 
вршена холецистектомија способни се 
за работа на сите работни места; 

592 - работници што боледуваат од хронично 
воспаление на бубрезите, со знаци на 
инсуфициенција, не се способни за рабо-
та на работните места од членот 4 на 
овој правилник; 

594-600 — работници што боледуваат од склероза 
на бубрезите, пиелонефритис и хидро-
нефроза неспособни се за работа на сите 
работни места; 

602l - работници што боледуваат од нефроли-
тијаза со хидронефроза неспособни се 
за работа на сите работни места; 

702 работници што боледуваат од професи-
онални дерматози треба да се отстранат 
од алергогеното работно место; 

723-727 - работници што боледуваат од артрит и 
ревматизам (освен акутниот) способни 
се за сите работни места, освен во слу-
ча ј на тежок артритис деформанс како 
и потешки деформативни спондилози и 
анкилопоетични спондилоартрози, во кој 
случај се неспособни за работа на ра-
ботните места од членот 4 оддел 1 на 
овој правилник: Во поглед на другите 
работни места од членот 4 способноста 
треба да се цени според тежината на 
случајот; 

730 - работници што боледувале од остеоми-
елитис и периоститис, по излекување 
способни се за работа на сите работни 
места; 

735 - работници што боледуваат од дислока-
ција на интервертебралните дискуси, со 
знаци на атрофија на мускулатурата и 
со болки, не се способни за работа на 
работните места од членот 4 оддел 1 на 
овој правилник, а во поглед на другите 
работни места од членот 4 способноста 
треба да се цени според тежината на 
случајот; 

737 — работници со анкилоза на рамениот 
зглоб не се способни за работните места: 
огнар, машиноводќч на парна локомо-
тива, маневрист, изведувач на локомо-
тиви, кочничар, а со анкилоза на лакот-
ниот зглоб — за работните места: огнар 
и маневрист. Во поглед на другите ра-
ботни места, ако е положбата на анки-
лозата на зглобот, со консултативно мис-
лење на хирургот, добра, им се опре-
делува способноста за работното место; 

744 - — работници што боледуваат од миј а сте-
ни ја и амиотрофија не се способни за 
работа на работните места од членот 4 
на овој правилник; 

746 — работници што имаат педес на планот 
се способни за сите работни места, со 
носење на ортопедски влошки; 

N-820 — работници со саниран прелом на бут-
ната коска, ако скратувањето на ногата 
не е поголемо од 3 cm, способни се за 
сите работни места; 

N-886 — работници со ампуптиран палец се спо-
собни за сите работни места, освен за: 
маневрист, изведувач на локомотиви, 
кочничар, машиноводач и огнар на пар-
на локомотива; 

N-887 - работници со ампутиран (еден од прсти-
те, освен палецот) II, III, IV или V прст, 
способни се за сите работни места, ос-
вен за работното место на маневрист. 
Во овие случаи оцена на работната спо-
собност за работното место на изведувач 
на локомотиви, огнар, кочничар, возово-
ѓа, машиноводач, моторводач и ракувач 
на маневра, врши комисијата за оцену-
вање на посебните здравствени услови 
при железниччкото транспортно прет-
пријатие; 

N-888 - работници на кои им е ампутирана ша-
ка не се способни за работа на работни-
те места од членот 4 оддел 1 на овој 
правилник. Во поглед на другите ра-
ботни места од членот 4 способноста тре-
ба да се цени според тежината на слу-
чајот; 

N-897 - работници на кои им е ампутирано ста-
пало способни се за работните места на: 
телеграфист, магационер, шеф на ста-
ница што не дежура, помошник шеф на 
станица што не дежура, додека за дру-
гите работни места од членот 4 оддел 1 
на овој правилник не се способни, а во 
поглед на другите работни места спо-
собноста треба да се цени според тежи-
ната на случајот; 

N-898 - работници на кои им е ампутирана пот-
коленица не се способни за работните 
места од членот 4 оддел 1 на овој пра-
вилник, освен за работното место на те-
леграфист кој не врши никакви работи 
надвор од канцеларија, а во поглед на 
другите работни места од членот 4 спо-
собноста треба да се цени според тежи-
ната на случајот; 
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N-940-949 — способноста на работници што имаат " 
лузни потем опекотини, што ја намалу-
ваат функцијата на зглобот, се оценува 
како и кај анкилозите; 

N-950 — кај работници ка ј кои постојат повреди 
на нервусот оптикус способноста се оце-
нува според состојбата на видот; 

N-951 — кај работници со повредени други крани-
јални нерви, здравствената способност се 
оценува според растројството на функ-
циите на органите што од тие нерви се 
инервираат; 

N-952 957 — кај работници со повреда на перифер-
ните нерви на рацете и нозете способ-
носта се оценува според наодат на испа-
дот на функциите, како во случаите на 
анкилози и змпутации; 

N-958 - повредите на 'рбетната мозочница на ра-
ботници се оценуваат според наодот на 
испадот на моторните и сензитивните 
функции; 

N-960-979 — труењата на работници се оценува-ат 
според наодот на испадот на функциите 
на централниот нервен систем, пери-
ферните нерви и внатрешните органи. 

Работниците што работат на работните места на: 
цедулар и пломбирер, кондуктер, транзитер, теле-
графист, возен манипулант, инженер во ложилница, 
машински техничар во ложилница, прегледувач на 
коли и парни котли, термотехничар, пружен рабо-
товодител (десетар на пруга), градежен техничар, 
шеф на секција за одржување пруга, шеф на сек-
ција и директор на претпријатие за главна поправка 
на пруги и нивн,и помошници, бравар на СС построј-
ки, чувар на СС и ТТ ПОСТРОЈКИ, инженер и техни-
чар на железнички електрични претпријатија, при 
периодични или вонредни лекарски прегледи мо-
раат да ги распознаваат четирите бои што се ко-
ристат ка ј видните сигнали во железничкиот сооб-
раќај, и тоа: црвената, зелената, сината и жолтата 
боја. 

На сите други работни места од членот 4 на 
овој правилник работниците мораат да ги распозна-
ваат сите бои според Stilling. 

Ако работниците наведени во ставот 4 на овој 
член го менуваат работното место и одат на други 
работни места од членот 4 на овој правилник, мо-
раат да ги распознаваат сите бои според Stilling. 

Член 41 
Работник може да се задржи на исто работно 

место и во I здравствена група на вид, ако при 
периодичен лекарски преглед се утврди дека остри-
ната на видот на секое око му изнесува без корек-
ција најмалку 0,2, а со корекција на обете очи 0,7. 

Распознавањето на боите мора да им одговара 
на одредбите на членот 4 од овој правилник. 

При корекција, јачината на стаклата е дозво-
лена до ± 5 диоптрии, а јачината на стаклата за 
корекции на астигматизмот — до ± 3 диоптрии. 

Астигматизмус микстус не е дозволен на ра-
ботните места на машиноводач, моторвоѓа на шин-
ски влечни возила, нивни помошници, огнар на пар-
на локомотива, возач на мотбрнва дресина и старав-
ина на возов-и. 

При овие прегледи се врши, по потреба, кампи-
метрија, скотометрија и адаптација. 

Член 42 
Работник може да се задржи на исто работно 

место и во II здравствена група на вид, ако при 
периодичен лекарски преглед се утврди дека има 
острина на видот со корекција на подоброто око 
0,5, а на послабото око 0,3. 

Видното поле, адаптацијата и солзниот апарат 
мораат да бидат во нормална состојба. 

Распознавањето на боите мора да биде норма тгнз 
еко за некои работни места со II здравствена гру-
па на вид не е определено поинаку. 

Член 43 
Работник на кој при периодичните прегледи му 

е утврдено намалување на јачината на видот и по-
треба од зголемување на работната способност со 
корекција на видот со стакла, мора за време на ра-
ботата да ги носи пропишаните очила, за што води 
надзор неговиот непосреден старешина. 

По исклучок, работник на работното место: ма-
не ври-е т, кочничар и изведувач на локомотиви не 
може да ги врши тие работи со очила. 

Член 44 
Работник може да остане на исто работно место 

и во I здравствена група на слух ако при периодич-
ниот лекарски преглед се утврди дека слуша тивок 
говор на 4 метра на секое уво. 

За потребата од прибавување специјалистички 
наод и од аудиометриснзи преглед во секој конкре-
тен случај одлучува определениот лекар. 

\ 
Член 45 

Работни-кот останува на своето работно место, 
односно во II здравствена група на слух ако при 
периодичниот лекарски преглед се утврди дека 
слуша тивок говор на 2 метра. 

4. Вонредни лекарски прегледи 

Член 46 
Вонреден лекарски преглед за работниците што 

работат на работните ^1еста од членот 4 на овој пра-
вилник се врши во следните случаи: 

1) кога работникот ќе почувствува и ќе изјави 
дека не е здравствено способен да ја врши својата 
работа на своето работно место или ако тоа го сме-
таат надлежниот раководител и лекарот што го ле-
кува работникот, или комисијата за оценување на 
посебните здравствени услови на работниците при 
железничкото транспортно претпријатие; 

2) потем несреќа — судирање на возови, слиз-
нување со потешки последици, одбегнати несреќи, 
потем потешки повреди при работата, потешки кон-
тузии, ампутации, заради утврдување на физичката 
и психичката способност за продолжување на ра-
ботата на исто работно место; ̂  

3) кога работникот се враќа на работа по пре-
лежана потешка болест односно повреда, особено на 
главата, очите, ушите, потрес на мозокот и слично, 
и ако болната состојба односно -лекување на 
болниот траело подолго од 30 дена; 

4) при промена на занимањето односно здрав-
ствената група заради преминување на работно ме-
сто за кое се потребни поостри критериуми за оце-
нување на здравствените, физичките и психичките 
услови од оние што ги имал работникот дотогаш; 

5) кога работникот повторно се враќ^ на работа 
односно на работното место на кое непосредно се 
врши железничкиот сообраќај, а пред тоа поминал 
на друга работа подолго од 6 месеци; 

6) кога ученикот на железничко училиште ќе 
заврши школување, односно пред распоредувањето 
на соодветно работно место; 

7) пред упатување на работникот на курс, по-
лагање стручен испит, дописно школување и сл. 
заради стручно оспособување за работа на некое 
друго работно место од членот 4 на овој п/равилник, 
за да се утврди претходно дали има соодветни по-
себни здравствени услови; 

8) по враќањето на работа по отслужување на 
задолжителниот воен рок: 

9) по евентуално враќање на работа од инва-
лидска пензија; 

10) кога лекарот што го лекува заболеаниот ра-
ботник, ќе го упати работникот на работа со скра-
тено работно време на исто односно друго работно 
место од членот 4 на овој правилник. 

Вонредните прегледи можат да се вршат Jt 
групно, во случај на позначителен пораст на изо-
станоците од (работа во одделни работни единици 
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или во случај на масовна појава на општи или про-
фесионални 'заболувања. 

Член 47 
Вонреден лекарски преглед ЕО смисла на чле-

нот 46 од овој правилник можат да бараат: работ-
никот, раководителот на работната единица, над-
лежниот лекар и психолог, комисијата за оценување 
на посебните здравствени услови на работниците 
при железничкото транспортно претпријатие, ,Ко-
мисијата на лекари специјалисти при Заедницата 
на Југословенските железници и органите на вна-
трешната контрола на железничкото транспортно 
претпријатие. 

Раководителот на работната единица е должен 
да бара вонреден лекарски преглед на работниците 
во сите случаи наведени во членот. 46 на овој пра-
вилник. 

Член 48 ^ 
Вонредните лекарски прегледи на работниците 

се вршат по критериумите и на начинот пропишан 
за периодичн-ите прегледи. 

Определениот лекар односно комисиите од чле-
нот 47 став 1 на овој правилник се должни бараниот 
вонреден лекарски преглед да го започнат веднаш 
и да го извршат во рок од 7 дена, ако за тоа не по-
стојат оправдани пречки. . 

Работникот може да бара вонреден лекарски 
преглед само преку надлежниот раководител на ра-
ботната единица, лекарот, психологот или социјал-
ниот работник. 

5. Психолошки прегледи 

Член 49 
Прегледот и оценувањето на менталните и пси-

хофизичките способности и развиеноста на канди-
датите за примање на работа или на школување во 
железнички училишта односно за упатување на 
курсеви или полагање нови стручни испити, се вр-
шат според методите на применетата психологија 
врз основа на проверени психолошки тестови за 
следните работни места: 

1) манев рист, 
2) окретничар, 
3) машиноводач на парни локомотиви, 
4) машиноводач и моторвоѓа на сите други шин-

ски влечни возила, 
5) помошници на машиноводач и моторвоѓа на 

дизел-локомотиви и електро локомотиви, 
6) отправник на возови — приправник, 
7) одјавничар, 
8) сообраќаен диспечер на телекомуникации, 
9) возач на пружни моторна возила, 

10) ракувач на дигалки (кранови), 
11) ракувач на машини за поправка и одржува-

ње на пруги. 

Член 50 
Првиот психолошки преглед се врши пред при-

мањето на работа односно пред упатувањето на 
школување (професионална ориентација и селек-
ција) или на стручни курсеви за оспособување ца 
работникот за работа на работните места од чле-
нот 49 на овој правилник. 

Вонредните психолошки прегледи се вршат ако 
работниците на работните места од членот 49 на 
овој правилник покажуваат недоволен успех во ра-
ботата на своето работно место и ако не ги оства-
руваат определените^задачи, или во случај на не-
среќа, вонредни настани на железницата, промена 
на работното место, повреда при работата и сл., што 
би можело да влијае врз менталните и психофизич-
ките способности на работникот, како услов за на-
тамошно безбедно вршење на работите на нивните 
работни места. 

Според укажаната потреба, психолошки прегле-
ди можат да се вршат и Kaj други работници на 
други' работни места, ако тоа го бара безбедноста 
на железничкиот сообраќај. Потребата од вршење 
на овие прегледи ја оценува комисијата за оцену-
вање на посебните здравствени услови на. работни-
ците при железничково транспортно претпријатие. 

Член 51 
Поблиски упатства за психолошките прегледи 

дава, на предлог од стр-учната служба за работите 
на здравствената и социјалната заштита, управниот 
одбор на Заедницата на Југословенските железници. 

V. СОСТАВ И РАБОТА НА КОМИСИИТЕ 

Член 52 
Комисиски прегледа, во смисла на овој правил-

ник, вршат: 
1) комисијата за оценување на посебните здрав-

ствени услови на работниците при железничкото 
транспортно претпријатие (во понатомошниот текст' 
комисијата); 

2) Комисијата на лекари специјалисти при За-
едницата на Југословенските железници. 

Член 53 
Комисијата се состои од три лекари, од кои на ј -

малку еден е специјалист за медицина на трудот, од 
еден психолог, од советодавен за определување на 
работното место и занимање и од социјален ра-
ботник. 

Комисијата ја образува органот на управување-
то на железничкото транспортно претпријатие кој е 
овластен за тоа, од редовите на железничките ле -
кари, психолози, социјални работници и други стру-
чни работници. 

Претседател на комисијата е лекар работник на 
железничкото транспортно претприј ати е пред кое 
тој за својата работа и за работата на комисијата е 
одговорен. 

Членовите на комисијата имаат свои заменици. 
Лекарот од членот 20 и психологот од членот 26 

на овој правилник не можат да бидат членови на 
комисијата. 

Комисијата донесува одлуки на свои седници, 
врз основа на обработени предлози или по извршен 
преглед на работници " 

Психологот учествува во работата не комисија-
та само во случаите кога се во прашање психолош-
ки наоди и прегледи. 

Записничарот на комисијата го определува ж е -
лезничкото транспортно претпријатие. 

Железничкото транспортно претпријатие може 
за свои потреби да формира повеќе комисии. 

Член 54 
Комисијата на лекари специјалисти при Заед-

ницата на Југословенските железници ја образува 
управниот одбор на Заедницата на Југословенските 
железници од редовите на лекарите специјалисти, 4 
на предлог од стручната служба за здравствени и 
социјални работи на Заедницата на Југословенски-
те железници. — ^ 

Комисијата на лекари специјалисти од ставот 1 
на овој член ја сочинуваат: лекари специјалисти — 
интернист, офталмолог, оторииоларинголог, невро-
,психијатар и специјалист за медицина на трудот, 
како и психолог. По потреба, оваа комисија може 
да бара консултативни мислења и од други лекари 
специјалисти и истакнати психолози. Наедно, мо-
же да бара мислење и од стручните железнички 
служби во Заедницата на Југословенск,ите желез-
ници, заради одлучување за работното место и за-
нимањето на кое може според утврдената здрав-
ствена состојба да се распореди работникот што е во 
прашање. Таа може за работникот да бара претход-
но мислење и од раководителот на неговата работна 
единица. 
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Комисијата не лек-ари специјалисти има прет-
седател, членови и секретар. Членовите на комиси-
јата имаат свои заменици. Претседател на комиси-
јата е еден од лекарите членови на комисијата, а 
секретар на комисијата — еден од работниците на 
стручната служба за здравствени и социјални ра-
боти на Заедницата на Југословенските железници. 

Комисијата на лекари специјалисти донесува од-
луки само на седници, според обработени предмети 
или по извршен преглед на работници. 

Член 55 
Ако при периодичен или вонреден преглед ле-

карот од членот 20 на овој правилник најде дека 
ка ј работникот настанала промена во општите или 
посебните здравствени услови, поради која работ-
никот не може да остане на своето работно место, 
и дека треба да му се промени здравствената група, 
ќе и предложи на комисијата да донесе за тоа сво-
ја одлука. Наедно ќе ја извести надлежната работ-
на единица за својот предлог упатен до комисијата. 

Одлука по предлозите на лекарот комисијата 
донесува во рок од 15 дена од денот на приемот на 
предлогот. 

До донесувањето на одлуката од ставот 1 на 
ОВОЈ член работникот не може да се задржи на сво-
ето работно место ако лекарот предложил промена 
на здравствената група. 

Ако комисијата по предлогот од ставот 1 на овој 
член не го усвои предлогот на лекарот за промена 
на здравствената група, таа во рок од 7 дена ќе го 
извести за тоа лекарот, а тој за оваа одлука на ко-
мисијата ќе го извести веднаш раководителот на ра-
ботната единица. 

Работникот мора да се премести на друго ра-
ботно место веднаш по примениот извештај за пред-
логот на лекарот од ставот 1 на овој член. 

Ако комисијата не го усвои предлогот на лека-
рот или донесе одлука спротивна на тој предлог, 
работникот треба да се распореди на своето прво-
битно или друго соодветно работно место. 

Ако се оцени дека работникот е неспособен за 
некое од работните места од членот 4 на овој пра-
вилник по кој и да е основ, комисијата нема да му го 
определува работното место за кое е способен, туку 
натаму ќе се постапи според прописите за инва-
лидското осигурување. 

Член 56 
Ако работникот, лекарот од членот 20 или пси-

хологот од членот 26 на овој правилник не е задо-
волен со одлуката на комисијата според членот 55 
на овој правилник, има право на приговор до Коми-
сијата на лекари специјалисти при Заедницата на 
Југословенските железници во рок од 15 дена од 
денот на доставувањето на одлуката. Приговорот 
го доставува лекарот од членот 20 на овој правил-
ник, кој кон приговорот ја прилага целокупната ме-
дицинска документација. 

Работникот може да изјави устен приговор на 
седницата на комисијата, во кој случај предметот 
со забелешката за изјавениот приговор веднаш ќе се 
доставува на Комисијата на лекари специјалисти. 

Приговорот ве го задржува извршувањето на од-
луката не комисијата. 

Одлука по приговорот треба да се донесе во рон: 
од 30 дена од денот на приемот на приговорот. ^ 

Комисијата на лекари специјалисти и ја доста-
вува својата одлука на комисијата, која за истата' 
го известува лекарот од членот 20 на овој правил-
ник заради увид и известување на работната еди-
ница и работникот што е во прашање. 

Член 57 
Ако при периодичен или вонреден лекарски пре-

глед се утврди дека ка ј работникот настанала тра ј -
на промена во здравствената состојба во смисла на 
општите прописи за инвалидското осигурување, а 
особено промена на посебните здравствени услови 
за работа во смисла на овој правилник, и во врска 

со тоа се донесе одлука за промена на здравстве-
ната група и работното место, треба да се постапи 
според општите прописи за инвалидското односно 
пензиското осигурување. 

Член 58 
При донесувањето на конечна одлука за здрав-

ствената состојба односно за посебните здравствени 
услови комисијата дава препорака за потребата од 
професионална рехабилитација односно преквали-
фикација на работникот за работа која им одгова-
ра на неговите здравствени способности. 

Член 59 
Со општиот акт на Заедницата на Југословен-

ските железници се утврдуваат работите и составот 
на Комисијата за работите на здравствената и соци-
јалната заштита при Заедницата на Југословенски-
те железници. 

VI. ОБРАСЦИ И ЕВИДЕНЦИЈА 

Член 60 
Оцената на здравствената способност при првиот 

преглед на работникот се внесува во картонот за 
здравствената состојба на работникот при стапување 
на работа, а оцената на здравствената способност на 
работникот при периодични и вонредни лекарски и 
психолошки прегледи се внесува во картонот за 
периодични и вонредни лекарски прегледи — чии 
обрасци ги пропишува органот на Југословенските 
железници определен со статутот на Заедницата на 
Југословенските железници. 

Извештајот за здравствената состојба на работ-
никот утврдена при првиот, периодичните или вон-
редните прегле,ди, џ се доставуа на работната еди-
ница на која и припаѓа работникот. 

Член 61 
Наодите и оцената на здравствената способност 

на работниците при стапување на работата или при 
упатување на школување, како и при периодичните 
и вонредните лекарски прегледи, односно исполне-
тите картони од членот 60 став 1 на овој правилник 
остануваат ка ј лекарот што ги врши прегледите и 
служат за следење на здравствената состојба на 
работниците и нивната способност за работа на од-
носните работни места. 

Член 62 
Врз основа на извештајот за здравствената со-

стојба на работниците работната единица води ро-
ковник за периодичните прегледи на работниците 
во смисла на членот 37 од овој правилник, со след-
ните податоци: 

1) презиме и име на работн.икот; 
2) работа што ја врши; 
3) работно место за кое со последниот преглед е 

оспособен; 
4) месец и година на претходниот лекарски пре-

глед; 
5) месец и година на наредниот лекарски прег-

лед; 
6) здравствена група: 

а) на општа здравствена состојба, 
б) на вид, 
в) на способност за распознавање на боите, 
г) на слух. 

Според податоците од овој роковник работната 
единица доставува списоци на работниците до ов-
ластената здравствена установа односно до опреде-
лениот лекар со назначување на денот во кој може 
да го упати работникот на периодичен преглед. 

Списоците се доставуваат до овластената здрав-
ствена установа односно определениот лекар најдоц-
на на 30 дена пред истекот на рокот за периодичен 
преглед на работниците што се во прашање. 
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Определениот лекар, откако ќе ги прими списо-
ците од ставот 2 на овој член, ги повикува работ-
ниците на преглед, водејќи сметка за можностите 
за нивното благовремено упатување на преглед од 
страна на работната единица. 

За точноста на придржувањето кон роковите за 
периодични лекарски прегледи е одговорен рако-
водителот на работната единица односио^лицето што 
ТОЈ ќе го овласти за тоа. 

Член 63 
Заради следење на здравствената состојба и 

способноста за работа на работниците на работните 
места од членот 4 на овој правилник железничките 
транспортни претпријатија и доставуваат потребни 
податоци на Заедницата на Југословенските желез-
ници. 

VIL ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 64 
Железничките транспортни претпријатија, се-

кое на своето подрачје, според своите потреби и 
според, потребите од заеднички интерес за Југосло-
венските железници — се грижат за примената џа 
одредбите од овој правилник. 

Член 65 
Со денот на влегувањето во силе на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за посеб-
ните здравствени услови за вршење на работите на 
работните места сврзани за безбедноста на сообра-
ќајот на Југословенските желез1шци, бр. 144 од 19 
февруари 1963 година. 

Член 66 
Овој правилник влегува во сила по истекот 

на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ" 

Бр. 3290/66 
17 април 1967 година 

Белград f 

Собрание на Заедницата на Југословенските желез-
ници 

Претседател, 
Јоже Преданата, с. р. 

395. 
Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за 

југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југосло-
венскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ХРАНАТА ЗА ДОБИТОК 

РК-Е4 

1. Во Прописите за квалитетот на храната за 
добиток РК-Е4 објавени во посебно издание на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на Решението за Прописите за квалите-
тот на храната за добиток („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/64 и 57/65) во членот 19 точка 
3 на крајот по зборовите: „за раж" се додаваат за-
пирка и зборовите: „а да за кукуруз у клипу однос 
зрна и окласка не сме бити мањи од 78:22". 

Во точката 4 по зборот: „кукуруз" се додаваат 
зборовите: „и кукуруз у клипу". 

Во членот 155 точката 2 се менува и гласи: 
„2) физика лно-хемијски састав крмне смеше из-

ражен у процентима у односу на нето-количину 
производа (само минимални садржај протечена и ма-

сти а максимални садржај воде, целулозе и лепе-
ла).". 

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

Бр. 07-2882/1 
10 мај 1967 година 

Белград ^ 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб В добровиќ, с. р. 

По споредување со изворниот текст се утврди 
дека во текстот на Деловникот на Сојузната скуп-
штина кој е објавен во изданието на „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 21/67, на македонски јазик, се 
покраднаа долу наведените грешки, та според тоа, 
врз основа на членот 250 став 3 на Деловникот на 
Сојузната скупштина, се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Во членот 198 став 1 наместо зборовите: „ги 
разгледуваат прашањата" треба да стои: „го раз-
гледуваат прашањето". 

2. Во членот 252 став 1 по зборот: „скупштина" 
се брише зборот: „не". 

АС бр. 700 
2 јуни 1967 година 

Белград 
Генерален секретар 

на Сојузната скупштина, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА У-
КИНУВАЊЕ НА ТОН. 1а И За ОД НАРЕДБАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

СУРОВА КОЖА И ВОЛНА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја за-
конитоста и уставноста на точ. 1а и За на Наредбата 
за формирање на продажните цени за сурова кожа 
и волна („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 25/66, 
39/66 и 41/66), врз основа на јавната расправа одр-
жана на 26 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинуваат точ. 1а и За на Наредбата за 
формирање на продажните цени на сурова кожа 
и волна („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 
25/66, 39/66 и 41/66). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

3. Причинте поради кои Уставниот суд на Ју -
гославија ја донесе својата одлука се следните: 

Со одредбите од точ. 1а и За на Наредбата за 
формирање на продажните цени за сурова кожа 
и волна ( во понатамошниот текст: Наредбата) се 
пропишува дека работните организации што про-
изведуваат сурова кожа и волна сами или во коо-
перација со индивидуални земјоделски произво-
дители, по исклучок од одредбите на точ. 1, 2 и 3 
на Наредбата со кои се определува нивото на це-
ните, можат со претпријатијата на индустријата 
за кожа и обувки и со претпријатијата на текстил-
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ната индустрија да ги договараат продавните цени 
според условите на пазарот, ако со тие претприја-
тија договорат и остварат производствено-технич-
ка соработка за производство на сурова кожа и 
волна. Според тоа Наредбата содржи одредби врз 
основа на кои, под определени услови, одделни 
работни организации можат да ги формираат це-
ните на наведените стоки и над нивото пропиша-
но во тон. 1, 2 и 3 на Наредбата. 

Работничките совети на ,,Котекс" импорт-експорт 
Сплит и „Котекс-Тобус" импорт-експорт Љубљана, 
сметајќи дека се незаконити и неуста^ни наведе-
ните одредби од Наредбата, поднесоа предлози да 
се оцени согласноста на тие одредби со одредбите 
од законот и Уставот на Југославија. 

Оценувајќи ги одредбите од Наредбата чија 
законитост и уставност се оспорува, од значење е 
прашањето дали е Сојузниот завод за цени ов-
ластен да пропишува одредби според кои, по ис-
клучок, им се дозволува на одделни работни ор-
ганизации под наведените услови да продаваат 
сурови кожи и волна по пазарните цени, а не по 
цените чие ниво е определено со Уредбата за на-
чинот на формирање на цените и за пресметува-
ње на разликата во цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65, 11/66 22/66) 
односно со Наредбата. Имено, со одредбите од точ. 
1а и За на Наредбата, кон важечките одредби на тон. 
1, 2 и 3 од Наредбата, се установува двојак режим 
на цените за сурова кожа и волна со цел да се 
поттикне производствено-техничка соработка по-
меѓу заинтересираните работни организации и на 
ТОЈ начин да се оствари определена стопанска по-
л и ч н а . 

Од одредбата на членот 31 а на Законот за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист 
к а ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр 15 65 и 57/65) кој беше во сила до 14 април оваа 
п дина и од одредбата на членот 2 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот завод за 
ие::и („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/66) произле-
гува дека Законот за општествената контрола на 
цзчите, покрај другото, му става во должност на 
Сојузниот завод за цени да го следи и анализира 
движењето на цените на производите и услугите 
и влијанието на цените врз производството и про-
метот на стоки во земјата и врз надворешно-тр-
говската размена. Со оглед на таквата функција 
Не' Сојузниот завод за цени, со Законот натаму се -
определува Сојузниот завод за цени, ако врз ос-
нова на своите анализи утврди дека би било пот-
ребно преземање на определени мерки во областа 
на цените, да им дава предлози и свои мислења 
н? надлежните сојузни органи за преземање на 
потребните мерки. Значи, Сојузниот завод за цени 
врз основа на наведениот закон и уредба не е ов-

, л а стен да донесува сам Прописи заради утанову-
вање стопанска политика во областа на цените, 
туку само да ја спроведува политиката на цените 
утврдена со актите на Сојузната скупштина и Со-
јузниот извршен совет. 

Со денот на влегувањето во сила на Законот 
за формирањето и општествената контрола па це-
ните („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67) надлеж-
носта на Сојузниот завод за цени во однос на раз-
гледуваното прашање не се измени во основата. 

Натаму, Сојузниот завод за цени не беше ов-
ластен да ги пропише наведените одредби ниту со 
оглед на посебните овластувања содржани во У-
ре^бата за начинот на формирање на цените и за 
пресметување на разликата во цените, т. е. во нор-
мативниот акт што е донесен заради спроведува-
вме потребните промени во односите на цените 
предвидени со стопанската реформа. Со одредбите 
од членот 11 на Уредбата е пропишано дека работ-
ните организации ги формираат продажните цени 
за сурова кожа и волна до нивото што е во пари-

тет со цените на соодветните производи од чл. 2 
и 3 на Уредбата со тоа што се овластува Сојузниот 
завод за цени да ги утврди тие паритети, што е 
пропишано во точ. 1, 2 и 3 на Наредбата. Според 
тоа наведениот член на Уредбата го определува 
начинот на кој се формира продавната цена за 
сурова кожа и волна и се овластува Сојузниот за-
вод за цени само да го утврди нивото на цените а 
не и да донесува прописи за кои станува збор во 
точ. 1а и За на Наредбата. Членот 6 од Уредбата 
со кој се овластува Сојузниот завод за цени да мо-
же за одделни производи што се од помало зна-
чење за движењето на цените на пазарот да одобри 
формирање на ,цените според условите на пазарот 
не му дава исто така, според сфаќањето на Судот, 
можност на Сојузниот завод за цени да дозволи, 
под условите предвидени во оспорените одредби на 
Наредбата, за сите видови сурови кожи и волна 
да се формираат цените според условите на пазарот, 
со што е воспоставен со оглед на пропишаните 
услови дво јак режим на цените 

Според тоа, одредбите од точ. 1а и За на Наред-
бата не се во согласност ниту со Законот за опште-
свената контрола за цените односно со Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
ниту со одредбите од Уредбата за начинот на фор-
мирање на цените и за пресметување на разли-
ката во цените. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на 
Уставниот суд на Југославија одржана на 26 мај 
1967 година. 

У бр. 511/66 
23 мај 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

390. Правилник за начинот на утврдување на 
зголемувањето односно намалувањето на 
износот на средствата со кои општестве-
ната заедница учествува во обновата и 
изградбата на Скопје — — — — — 769 

391. Правилник за техничките мерки за елек-
троенергетските инсталации во просто-
рии со специфични услови — — — — 770 

392. Упатство за начинот на изработка и дос-
тавување на извештајот за извршувањето 
на финансиските планови и за состојбата 
на средствата на фондовите на општес-
твено-политичките заедници — — — 770 

393. Правилник за постапката за склучување 
во Сојузната стопанска комора на спо-
годба за промена на затечени цени за 
производи и услуги — — — — — — 772 

394. Правилник за посебните здравствени ус-
лови и за постапката за нивното утврду-
вање ка ј работниците што учествуваат во 
вршењето на железничкиот сообраќај — 773 

395. Решение за измена и дополнение на Про-
писите за квалитетот на храната за до-
биток РК-Е4 - - - - - - - 787 

Исправка на Деловникот на Сојузната скуп-
штина — — — — — — — — - 787 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
укинување на точ. 1а и За од Наредбата 
за формирање на продажните цени за 
сурова кожа и волна — — — — — 787 
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