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8. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Неродна Репу блика Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за електростопанските органи-
зации, што го усвои Сојузната народна скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 
1957 година и на седницата на Соборот на произво-
дителите од 20 декември 1957 година. 

ПР бр. 34 
23 декември 19-57 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р< 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Претпријатијата за производство на електрична 
енергија, претпријатијата за пренос на електричне 
енергија и претпријатијата за дистрибуција на 
електрична енергија се самостојни стопански орга-
низации. 

Општите прописи за стопанските организации се 
однесуваат и на претпријатијата од претходниот 
став ако со одредбите од овој закон не е определено 
ПОРТИ а к у . 

Член 2 
Претпријатијата за производство на електрична 

енергија (производните претпријатија) што се вр-
зани за преносната мрежа и претпријатијата за пре-
нос на електрична енергија (претпријатијата за пре-, 
нос) се здружуваат во заедница на електростопан-
ските претпријатија (електростопанска заедница) на 
подрачјето кое е единствено од гледиштето на про-
изводството, преносот и потрошувачката на елек-
трична енергија. 

Во електростопаноката заедница се здружуваат 
и производните ирегпријатија во изградба чие вр-
зување з»а преноси ат а мрежа е предвидено со инве-
стиционата програма. 

Член 3 
На производните претпријатија што не се здру-

жени во електростопанските заедници се однесу-
ваат одредбите од овој закон само ако е тоа изреч-
но определено. 

Член 4 
Електростопанската заедница го усогласува про-

изводството на електрична енергија на здружените 
претпријатие, кЈуоува електрична енергија од 
производните претпријатија и ја продава т*аа енер,-
гија на мрежата на претпријатија за пренос 

електрична енергија (преносна мрежа) а врши и 
други работи определени со овој закон, со актот за 
основување на заедницата и со правилата на заед-
ницата. 

Член 5 
Со договорот склучен меѓу електростопанската 

заедница и здружените претпријатија врз заедни-
цата можат да се пренесат определени фондови, 
како и вршење на одделни работи на здружените 
претприј ати ј а. 

Договорите од претходниот став електростопан-
ската заедница може да ги склучи со сите или со 
одделни здружени претпријатија, 

Член 6 
Со електростопанската зедница управуваат 

претставници на здружените претпријатија и опре-
делени претставници на општествената заедница. 

Член 7 
Електростопанските заедници се здружуваат во 

заедница на југословенското електростопанство. 
Член 8 

Заедницата на југословенското електростопан-
ство се грижи за развивање единствен електросто-
пански систем и ги усогласува производството, пре-
носот, потрошувачката, како и размената на елек-: 
трична енергија меѓу електростопанските заедници. 

Заедницата има права и обврски утврдени со 
овој закон, со други прописи основани врз закон 
како и со статутот на Заедницата. 

Член 9 
Со договорот меѓу Заедницата на југословен-

ското електростопанство и електрсстопанските заед-
ници може врз Заедницата на југословенското 
електростопанство да се пренесе формирањето на 
заеднички фондови како и вршењето на одделни 
работи од делокругот на електростопанските заед-
ници. 

Член 10 
Со Заедницата на југословенското електросто-

панство управуваат претставници на електросто-
панските заедници и определени претставните на 
општествената заедница. 

Член 11 
Сојузната народна скупштина го определува 

општото ниво на цените на електричната енергија. 
Тарифата на електричната енергија по одделот 

групи потрошувачи, врз основа на општото ниво 
на цените на електричната енергија, ја пропишува 
Сојузниот извршен совет или органот што ќе го 
определи тој. 

Тарифите на електричната енергија во пренос 
сната мрежа се единствени за одделни групи потро-
шувачи. 

Член 12 
Претпријатијата за дистрибуција на електрична 

енергија (дистрибутивните претпријатија) им ја 
продаваат електричната енергија на потрошувачите 
што се врзани за мрежата на дистрибутивното 
претпријатие (дистрибутивната мрежа) по цените 
чија основа е пропишаната тарифа на електричната 
енергија во преносната мрежа. 

Општинскиот народен одбор, и тоа обата собара 
рамноправно, за потрошувачите на мало и за дру-' 
гата комунална потрошувачка, на електрична енер-
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гија на големо, може да пропише и п о в и с о к цени 
на електрична енергија од це*Ш¥е од претходниот 
став. 

Разликата меѓу цените што ќе пи определи на-
родниот одбор во смисла на одредбата од претход-
ниот став и цените од ставот 1 на овој член му при-
паѓа на општествениот инвестиционен фонд иа оп-
штината, и тоа исклучиво за развиток на дистрибу-
тивната мрежа. 

Член 13 
Продажбата на електрична енергија на потро-

шувачите се врши според општите услови за испо-
рака на електрична енергија. 

Општите услови за испорака на електрична 
енергија важат и за производните прегорилатија 
што не се здружени во електростопанските заед-
ници. 

Член 14 
Општите услови за испорака но електрична 

енергија ги пропишува, по предлог од Заедницата 
на југословенското електростопанството, Секретари-
јатот за индустрија на Сојузниот извршен совет во 
спогодба со сојузниот Државен секретаријат зе ра-
боти на финансиите. 

Со општите услови за испорака на електрична 
'енергија единствено се регулира начинот и времето 
за испорака на електрична енергија, ограничува-
њето на употребата на електрична енергија, мере-
њето, утврдувањето, пресметувањето и наплатата на 
потрошената електрична енергија и видовите на 
инсталациите и приклучоците. 

Член 15 
Производството, преносот и дистрибуцијата на 

електричната енергија се в-рши според техничките 
услови и нормативите што ги пропишува Заедни-
цата на југословенското електростопанство, со со-
гласност од Секретаријатот за индустрија на Соју-
зниот извршен совет. 

Член 16 
Општиот ред на првенство според кој во слу-

чај на недостаток на електрична енергија се врши 
испораката на електрична енергија на потрошу-
вачите го пропишува Секретаријатот за индустрија 
на Сојузниот извршен совет по предлог од Заедни-
цата на југословенското електростопанство. 

Редот на првенство според кој се врши испо-
раката на електрична енергија на потрошувачите 
го пропишува секретаријатот за индустрија на ре-
публичкиот извршен совет, по предлог од електро-
стопанската заедница, врз основа на општиот ред 
на првенство 

Во рамките на редот на првенство од претход-
ниот став советот на околискиот народен одбор, на-
длежен за работите на соодветната стопанска гран-
ка, донесува, по потреба, ред на првенство за оддел-
ни потрошувачи за своето подрачје. 

Член 17 
* Во рамките на Заедницата на југословенското 

електростопанство и на електростопанските заедни-
ци се организира лиспечерска служба како mi вен 
орган. 

Диспечерската служба го врши текуштото усо-
гласување на производството и потрошувачката на 
електрична енергија заради економично искористу-
вање на електростопанските капацитети за прои-
зводство и пренос На електрична енергија. 

На диспечерската служба и се доверува спро-
ведувањето на прописите за редот на првенство. 

Член 18 
Дејностите што ги вршат претпријатијата здру-

жени во електростопакските заедници, дистрибу-
тивните претпријатија, електростопанските заедни-
ци и Заедницата на југословенското електростопан-
ство се сметаат како работи на јавната служба. 

Член 19 
Електростопанските заедници и Заедницата на 

југословенското електростопанство со правни лица. 

II. ПРОИЗВОДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 20 

Производно претпријатие до 10 MW инсталира-
на сила не може да врши намалување на енергет-
ските капацитети без согласност од електростопан-
ската заедница, а производно претпријатие над 10 
MW — без согласност од Заедницата на југословен-
ското електростопанство, 

Член 21 
Производно претпријатие здружено во електро-

стопанска заедница и ја испорачува произведената 
електрична енергија на електростопанската заед-
ница врз основа на договор склучен со неа. 

Со договорот од претходниот став особено се 
регулираат обемот и начинот за користење на по-
тонатите постројки на здружените претпријатија, 
цените и условите за испорака на електрична енер-
гија, како и другите прашања во поглед на произ-
водството и испораката на електрична енергија. 

Член 22 
Здружените претпријатија кои во свој состав 

имаат високоакумулациони х ид ро е л е к тр а ни склучу-
ваат договори за производството и испораката на 
електрична енергија под условите и според посе-
бните цени што ги определува Заедницата на ју-
гос л ов енското е л ект росто па н ств о. 

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот 
извршен совет определува кои хидроелектрани се 
сметаат за високоакумулациони електрани во сми-
сла на претходниот став. 

Член 23 
Споровите настанати меѓу здружените претпри-

јатија и електростопанските заедници во поглед на 
склучувањето и извршувањето на договорот за про-
изводство и испорака на електрична енергија ги 
решава избраниот суд при Заедницата на југосло-
венското електростопанство. 

Член 24 
Производните претпријатија што не се здруже-

ни во електростопански заедници и претпријати-
јата од други стопански гранки кои во свој состав 
имаат електрани, електричната енергија ја прода-
ваат по цените и условите за испораката што се 
утврдени со договор. 

III. ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРЕНОС 
Член 25 

Претпријатијата за пренос ги основува репу-
бличкиот извршен совет. 

Ако претпријатието за пренос ќе врши дејност 
на територија од повеќе народни републики, прет-
пријатието за пренос го основува Сојузниот извр-
шен совет. 

Пред донесувањето на актот за ословување на. 
.претпријатието од ставот 1, републичкиот извр-
шен совет ќе прибави мислење од Заедницата на 
југословенското електростопанство. 

Пред донесувањето на актот за оспорување на 
претпријатието од ставот 2 Сојузниот извршен со-
вет ќе прибави мислење од републичките извршни 
совети на чија територија претпријатието за пренос 
ќе ја врши својата дејност и мислење од Заедни-
цата на југословенското електростопанство. 

Член 26 
Постројките за пренос на електрична енергија 

на подрачјето за кое е основано претпријатието за 
пренос се основни средства на тоа претпријатие. 

Како постројки за пренос на електрична енер-
гија се подразбираат далекуводите и трафостани-
ците од НО и над 110 KV, како и далекувод ите и 
^радиостаниците • под 110 KV, ко не помели од 30 
KV, ако вршат пренос на електрична енергија. 

Кои далекућоди и трафостаници под НО KV 
спаѓаат во системот на процесната мрежи опреде-
лува Заедницата на југословенското електросто-
панство1. 
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Член 27 
Претпријатието за пренос го врши преносот на 

електрична енергија врз основа на договор со 
електростопанската заедница. 

Со договорот од претходниот став особено се 
регулираат обемот и начинот на користење на пре-
носните постројки, цените за вршење пренос на 
електрична енергија, како и другите услови под 
кои се врши пренос на електрична енергија. 

Член 28 
Изградбата на мрежата со која стопанската ор-

ганизација, што троши електрична енергија на 
големо, се врзува за мрежата на која право на 
користење има претпријатие за пренос, ја врши 
стопанската организација од своите средства ако 
оваа мрежа не ја изградува друг инвеститор и може 
да му ја отстапи без надоместок на користење на 
претпријатие за пренос. Вака отстапените основни 
средства сочинуваат основни средства на прет-
пријатието за пренос. 

IV. ДИСТРИБУТИВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 29 

Дистрибутивно претпријатие за подрачје на 
една општина основува општинскиот народен од-
бор, а дистрибутивно претпријатие за подрачје на 
повеќе општини основува околискиот народен од-
бор, во спогодба со соодветните општински народни 
одбори. 

Дистрибутивно претпријатие за подрачје на 
повеќе околии основува републичкиот извршен 
совет. . 

Пред донесувањето на акт за основување на 
претпријатие од претходните ставови мора да биде 
прибавено мислење од електростопанската заед-
ница. 

Член 31 
Изградбата на мрежа со која стопанската ор-

ганизација што троши електрична енергија на го-
лемо се врзува за мрежата на која правото на ко-
ристење го има дистрибутивно претпријатие ја 
врши стопанската организација од своите средства 
ако оваа мрежа не ја изградува друг инвеститор и 
може да му ја отстапи без надоместок на користење 
на дистрибутивното претпријатие. Вака пренесе-
ните средства сочинуваат основни средства на 
дистрибутивното претпријатие. 

Член 32 
Дистрибутивните претпријатија се комунални 

стопански организации. 

Член 33 
Дистрибутивното претпријатие им ја продава 

електричната енергија на потрошувачите врз основа 
на договор. 

Договорот за продажба на електрична енергија 
на потрошувачите на големо се склучува во пи-
смена форма. 

Договорот за продажба на електрична енергија 
на потрошувачите на мало се смета склучен штом 
дистрибутивното претпријатие на барање од по-
трошувач ја отпочнало испораката на електрична 
енергија. 

Договорот за продажба на електрична енергија 
не може да биде во спротивност со општите услови 

&а испорака на електрична енергија. 

Член 34 
Дистрибутивното претпријатие им ја испорачу-

ва електричната енергија на потрошувачите по це-
ните пропишани за одделни групи потрошувачи 
што се наголемени за дел од трошоците на дистри-
буцијата и за определен доход. 

Мерилата за утврдување височината на дохо-
дот за кој дистрибутивното претпријатие може да ја 
наголеми пропишаната цена во смисла на одредбата 
од претходниот став, како и начинот на утврдува-
ње на доходот, ги утврдува Сојузниот извршен 
совет на предлог од Заедницата на југословенското 
електростопанство. 

Пропишаните цени мораат да бидат зголемени 
за трошоците на дистрибуцијата и за определениот 
доход во ист износ по киловат-час за сите групи 
потрошувачи во дистрибутивната мрежа. 

V. ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИ ЗАЕДНИЦИ 

1. Организациони одредби 
Член 35 

На електростопанските заедници се примену-
ваат општите прописи за стопанските организации, 
ако со одредбите од овој закон не е определено 
поинаку. 

Член 36 
Електростопански заедници основува Сојузниот 

извршен совет по претходно прибавените мислења 
од извршните совети на народните републики на 
чија територија имаат сед алишта претпријатијата 
што се здружуваат во електростопаската заедница. 

Член 37 
Електростопанската заедница има свои пра-

вила. 
Правилата ги донесува управниот одбор на 

заедницата, а ги одобрува Сојузниот извршен 
совет. 

Член 38 
Правилата на електростопанската заедница о-

собено го регулираат: 
1) работењето на заедницата; 
2) управувањето со средствата на заедницата; 
3) односите меѓу заедницата и здружените 

претпријатија, како и меѓусебните односи на здру-
жените претпријатија; 

4) правата и должностите на органите на заед-« 
ницата и начинот на нивната работа; 

5) внатрешната организација на заедницата. 
Член 39 

Органи на електростопанската заедница се 
управниот одбор и главниот директор. 

Член 40 
Управниот одбор на електростопанската заед-

ница го сочинуваат претставници на претпријати-
јата здружени во заедницата, претставници на 
определени околиски народни одбори, на репу-
бличкиот извршен совет .и на Сојузната индустри-
ска комора, како и претставници на определени 
дистрибутивни претпријатија. 

Кои околии и кои дистрибутивни претприја-
тија имаат свој претставник во управниот одбор 
на заедницата определува републичкиот извршен 
совет. 

Ако во заедниците се здружени и претприја-
тија со седалиште на територија на две или по-
веќе народни републики, околиските народни од-
бори и дистрибутивните претпријатија што ке 
имаат свои претставници во управниот одбор на 
заедницата, како'и определениот број претставници 
што ги именува советот, ги определува Сојузниот 
извршен совет. 

Главниот директор на заедницата е по својата 
положба член на управниот одбор на заедницата.-

Член 41 
Управниот одбор на електростопанската заед-

ница ги има п р а ј к а и должностите што според 
општите пропиел ГИ имаат работничкиот совет и 

Член 30 
Електраните надвор од составот на претпри-

јатијата здружени во електростопански заедници 
што се непосредно врзани за дистрибутивната 
мрежа со која управува дистрибутивно претпри-
јатие можат да влезат во состав на тоа претпри-
јатие. 

Присоединување ,на електраните од претхо-
дниот став кон дистрибутивните претпријатија се 
врши според општите прописи за присоединува-
њ е ^ на претпријатија. 
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управниот одбор на стопанската организација, ако 
со одредбите од овај закон не е определено пои-
наку, како и другите права и должности опреде-
лени со овој закон и со правилата на заедницата. 

Член 42 
Главниот директор го назначува републичкиот 

извршен совет, на предлог од комисијата што тој 
ја именува, а ако во заедницата се здружени и 
претпријатија со седалиште на територија на две 
или повеќе народни републики, главниот директор 
го назначува Сојузниот извршен совет на предлог 
од Комисијата што тој ја именува. 

Назначувањето на главниот директор се врши 
врз основа на конкурс. 

Член 43 
Во електростопанската заедница здружените 

претпријатија се должни во својата работа да се 
придржуваат за заклучоците на управниот одбор на 
заедницата. 

Ако здружено претпријатие смета дека е заклу-
чокот на управниот одбор на еректростопанската 
заедница во спротивност со законот или со други 
важечки прописи, со актот за основување на заед-
ницата или со нејзините правила, тоа ќе го извести 
за тоа органот на управата надлежен за вршење 
надзор. 

Член 44 
Електростопанската заедница дава мислење за 

можноста за снабдување со електрична енергија на 
нови индустриски објекти и населби. 

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот из-
вршен совет може да пропише мислењето од прет-
ходниот став во определени случаи да го дава За-
едницата на југословенското електростопанство. 

Член 45 
Електростопанската заедница дава одобрение за 

приклучок на потрошувачи на големо. 
Одобрувањето од претходниот став заедницата 

е должна да го даде ако потрошувачот на големо 
ги исполнува пропишаните технички услови и нор-
мативи и ако заедницата во смисла на претходниот 
член дала позитивно мислење. 

На барање од потрошувачот на големо Секрета-
ријатот за индустрија на Соју пот извршен совет 
може да издаде одобрение за приклучок и без оглед 
на мислењето на завршната. 

2. Работење 
Член 46 

Електростопанската заедница ја купува елек-
тричната енергија врз основа на договор со произ-
водните претпријатија. 

При склучувањето на договорот од претходниот 
став, електростопанската заедница и производното 
претпријатие се должни да се придржуваат за тех-
ничките услови и нормативи за испорака на елек-
трична енергија што ќе ги определи Заедницата 
на југословенското електростопанство. 

Споровите настанати меѓу електростопанските 
заедници и производните претпријатија во поглед 
на склучувањето и извршувањето на договорите за 
купување на електрична енергија ги решава избра-
ниот суд при Заедницата на југословенското елек-
тростопанство. 

Члан 47 
Електростопанската заедница склучува договори 

за пренос на електрична енергија со претпријатијата 
за пренос во состав на заедницата. ' 

При склучувањето на договорите од претходниот 
став електростопанската заедница и претпријатието 

'за пренос се должни да се придржуваат за технич-
ките услови и нормативи штф ќе ги определи Заед-
ницата на југословенското електростопанство. 

Член 48 
Електростопанската заедница врз основа на до-

говор им ја продава електричната енергија во пре-
носната мрежа на дистрибутивните претпријатија и 
на потрошувачите на големо што се непосредно вр-
зани за преносната мрежа или за електричната 

мрежа во состав на здруженото претпријатие, како 
и на други електростопански заедници. 

Член 49 
Електростопанската заедница им ја продава 

електричната енергија на потрошувачите врзани за 
преносната мрежа по цените определени со сојузни 
прописи. 

Член 50 
Електростопанската заедница им ја продава 

електричната енергија на дистрибутивните претпри-
јатија по цените утврдени со сојузни прописи по 
групи потрошувачи. 

Електростопанската заедница му одобрува на 
дистрибутивното претпријатие на име трошоци за 
дистрибуција 10% од просечните трошоци за дистри-
буција на сите дистрибутивни претпријатија за 
подрачјето на електростопанската заедница и 90% 
од индивидуалните трошоци за дистрибуција на 
претпријатијата со кои заедницата склз^чила дого-
вор за продажба на електрична енергија. 

Во трошоците за дистрибуција во смисла на 
претходниот став влегува и минималниот личен 
доход на работниците наголемен за 25%. 

Сојузниот извршен совет може да пропише зго-
лемување на просечните трошоци односно намалу-
вање на процентот на индивидуалните трошоци од 
ставот 2 на овој член. 

Член 51 
Пресметувањето меѓу електростопанската заед-

ница и дистрибутивните претпријатија се брши врз 
основа на фактичната структура на потрошувачката. 

Во текот на годината привременото пресмету-
вање се врши врз основа на планираната структура 
на потрошувачката. 

Член 52 
Електростопанската заедница им ја продава 

електричната енергија на други електростопански 
заедници по цената што ќе ја пропише Сојузниот 
извршен совет на предлог од Заедницата на југо-, 
словенското електростопанство. 

Член 53 
Ако електростопанската заедница и ја испора-< 

чува 'електричната енергија на друга електросто-
панска заедница врз основа на налог од главниот« 
диспечер, цената на електричната енергија се утвр-
дува на начинот што ќе го определи Заедницата 
на југословенското електростопанство. 

Член 54 
Споровите настанати меѓу електростопанските 

заедници во поглед на склучувањето или извршу-
вањето на договорите за испорака на електрична 
енергија ги решава избраниот суд при Заедницата 
на југословенското електростопанство. 

Член 55 
Со правилата на електростопанската заедница 

можат да се предвидат конвенционални (парични) 
казни за неизвршување на определени заклучоци 
на управниот одбор на заедницата., 

За стасаноста на конвенционалната казна ре-* 
шава управниот одбор на заедницата. 

Одлуката на управниот одбор на заедницата за 
стасаноста на конвенционалната казна има својство 
на веродостојна исправа од членот 426 од Законов 
за процесната постапка врз основа на која пред* 
метно и месно надлежниот стопански суд издава' 
платен налог. 

Здруженото претпријатие спрема кое е издаден 
платен налог за плаќање на конвенционална казна 
може платниот налог да го побива со приговор ако 
смета дека одлуката за конвенционална казна им 
е противна на прописите, на правилата на заедни-
цата, на договорите склучени со заедницата и дека 
е казната претерано висока. 

3. Распределба на доходот и употреба на средствата 
од фондовите на електростопанските заедници 

Член 56 
Електростопанската заеница плаќа интерес на 

фондот на основните средства, на фондот На обрните 
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средства и на земјарината според општите прописи 
што важат за стопанските организации. 

Член 57 
Остварениот доход на електростопанската заед-ч 

ница се распределува: 
1) на лични доходи на работниците на електро-

стопанската заедница; 
2) на фонд на електростопанската заедница за 

давање премии за спремност на електроенергетските 
постројки; 

3) на резервен фонд на електростопанската за-
едница; 

4) на резервен фонд на водите на електросто-
панска заедница; 

5) на фонд за заедничка потрошувачка на елек-
тростопанската заедница; 

6) на фонд за студии и истражувања на Заед-
ницата на југословенското електростопанство. 

Остатокот од доходот се распределува на здру-
жените производни претпријатија и на претприја-
тијата за пренос, на начинот предвиден со прави-
лата на електростопанската заедница. 

Член 58 
Височината на делот од доходот наменет за ра-

споделбата на лични доходи на работниците на 
електростопанската заедница ја определува управ-
ниот одбор на заедницата. 

Распределбата на личните доходи на работни-
ците запослени во заедницата се врши врз основа 
на тарифниот правилник на заедницата. 

Тарифниот правилник на заедницата се доне-
сува според постапката предвидена за донесување 
на тарифните правилници на стопанските органи-
зации, со тоа што тарифниот правилник го донесува 
управниот одбор на заедницата во спогодба со ре-
публичкиот извршен совет или со комисијата што 
тој ќе ја определи, и со републичкиот совет на син-
дикатите 

Член 59 
Делот од доходот наменет за уплата во фондот 

за давање премии за спремност на електростопан-
схите постројки, во резервниот фонд на водите, во 
фондот за заедничка потрошувачка на електросто-
панската заедница и во фондот за студии и истра-
жувања на Заедницата на југословенското електро-
стопанство се утврд\гва со примена на определени 
проценти врз доходот на електростопанската заед-
ница, по одбивање на делот за лични доходи на ра-
ботниците на заедницата. 

Процентите од претходниот став за фондовите 
ги определува Заедницата на југословенското елек-
тростопанство во согласност со Секретаријатот за 
индустрита на Сојузниот извршен сонет и со со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите. . 

Издвојувашето на дел од доходот во резервниот 
фонД на електростопанската заедница се врши 
според одредбите на општите прописи за издвоју-
вањето во резервниот фонд на стопанските орга-
низации. 

Член 60 
Со фондот за давање премии за спремност на 

електроенергетските постројки, со резервниот фонд 
на водите, со резервниот фонд и со фондот за за-
едничка потрошувачка на електростопанската за-
едница управува управниот одбор на електросто-
панската заедница. 

Употребата на средствата на резервниот фонд 
и на фондот за заедничка потрошувачка се врши 
според одредбите од општите прописи за употреба 
на средствата од тие фондови што важат за сто-
панските организации. 

Употребата на средствата на фондот за давање 
премии за спремност на електроенергетските по-
стројки и на резервниот фонд на водите се врши 
според упатствата што ги пропишува Заедницата 
на југословенското електростопанство. 

Член 61 
Електростопанските заедници и здружените 

претпријатија можат да ги здружат во целина или 
делумично своите амортизациони средства и сред-
ствата на фондовите за заедничка потрошувачка и 
врз заедницата да го пренесат правото на управува-
ње со тие средства. 

Во случајот од претходниот став, со договор мо-
же да се пренесе врз заедницата и извршувањето 
на обврските на здружените претпријатија што се 
извршуваат на товар на тие средства.-

Здружените претпријатија можат во рамките на 
заедницата да се договараат за заедничко користе-
ње на своите амортизациони средства и на сред-
ствата на фондовите за заедничка потрошувачка. 

Со договор меѓу заедницата и здружените прет-
пријатија врз заедницата може да се пренесе упра-
вувањето со определени основни средства или да и 
се довери на заедницата одржувањето на тие сред-
ства. 

VI. ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 
/ ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

1. Задачи и работење 
Член 62 

Заедницата на југословенското електростопан-
ство ги врши особено следниве работи: 

1) донесува годишен електроенергетски биланс 
и го следи неговото извршување; 

2) го регулира израмнувањето на вишоците и 
кусоците на електрична енергија по одделни елек-
тростопански заедници; 

3) предлага единствени општи услови за 
испорака и цени на електрична енергија за опреде-
лени групи потрошувачи; 

4) ги организира студиите и истражувањата за 
развиток на електростопанството, и за таа цел ра-
сполага со средствата на својот фонд за студии и 
истражувања; 

5) врши ревизија на инвестиционите програми 
на електроенергетските објекти над 10 MW инста-
лирана сила и на далекуводите и трафостаниците 
во состав на преносната мрежа; 

6) им предлага на надлежните државни органи 
програми на основната инвестициона изградба во 
електростопанството и дава мислење за првенство 
на изградба на одделни електроенергетски објекти 
предвидени во тие програми; 

7) дава мислење за можноста за снабдување со 
електрична енергија, во смисла на ставот 2 на чле-
нот 44; 

8) работи на унапредување на електроенергет-
ските врски со странство; 

9) ги пропишува техничките услови и нормати-
вите за производство, пренос и дистрибуција на 
електрична енергија; 

10) предлага стандарди и технички норми од 
областа на електростопанството; 

11) поднесува предлози за донесување на про-
писи и мерки од областа на електростопанството и 
врши други работи определени со статутот. 

Член 63 
Заедницата на југословенското електростопан-

ство склучува договори за извоз и увоз на елек-
трична енергија со странски купувачи односно про-
давачи во спогодба со елсктростопанската заедница 
преку која ќе се врши извозот односно увозот на 
електрична енергија. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
склучувањето па договорот од претходниот став да 
подлежи на согласност од определен државен орган. 

Член 64 
Склучените договори за извоз на електрична 

енергија ги извршуваат електростопанските заед-
ници преку кои се врши извоз на електрична енер-
гија. 

Електричната енергија испорачена на странски 
купувачи електростопанската заедница што ја непо-
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ранила електричната енергија ft ја пресметува на 
Заедницата иа југословенското електростопанство 
по цената за извоз на енергија што ќе ја определи 
управниот одбор на Заедницата на југословенското 
електростопанство. 

Разликата меѓу цената по која им е продадена 
електричната енергија на странски купувачи и 
износот што електростопанск^та заедница го пре-
сметала во смисла на претходниот став, Заедницата 
на југословенското електростопанство ја распреде-
лува на оние електростопансш* заедници кои во 
својот биланс на размената со други електростопан-
ски заедници искажуваат вишок на електрична 
енергија. 

Член 65 
Електричната енергија купена од странски про-

давачи Заедницата на југословенското електросто-
панство и ја пресметува на онаа електростопанска 
заедница што ја презема електричната енергија, и 
тоа по набавната цена. 

Член бб 
Со статутот на Заедницата на југословенското 

електростопанство можат да се предвидат конвен-
ционални (парични) казни за неизвршување на за-
клучоците на управниот одбор на Заедницата. 

Одредбите од членот 55 ст. 2—4 од овој зако£ 
важат и за конвенционалните казни од претходниот 
став. 

2. Органи .на Заедницата на југословенското 
електростопанство 1 

Член 67 
Органи на Заедницата на.југословенското елек-

тростопанството се управниот одбор, претседател-
ството и генералниот директор. 

Член 68 
Управниот одбор на Заедницата на југословен-

ското електростопанство го сочинуваат по еден 
претставник од секоја е л ек трост оп а нек а заедница, 
што го избира управниот одбор на електростопан-
ската заедница. 

Покрај претставниците на електростопанските 
заедници, во управниот одбор на Заедницата на ју-
гословенското електростопанство влегува и по еден 
претставник: на Сојузната индустриска комора, на 
Централнот совет на Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија, на Постојаната конференција на градо-
вите, како и определен број лица што ги именува 
Сојузниот извршен совет (претставници на опште-
ствената заедница). 

Генералниот директор на Заедницата е член на 
управниот одбор по својата положба. 

Член 69 
Управниот одбор на Заедницата на југословен-

ското електростопанство ги врши работите ставени 
со овој закон во делокругот на Заедницата, ако со 
е"- п-чи одредби од овој закон не е определено по-
инаку. 

докрај работите од претходниот став, управ-
ниот одбор: 

1) донесува статут на Заедницата; 
2) донесува претсметка на приходите и .расхо-

дите и ја одобрува завршната сметка на Заедни-
цата; 

3) ја определува височината на придонесот што 
го плаќаат членовите на Заедницата; 

4) донесува правилник за платите на службени-
ците и работниците на Заедницата; 

5) донесува правилник за давање премии на 
десет ечерите; 

6) врши и други работи што со статутот на За-
едницата се ставени во неговиот делокруг. 

Статутот на Заедницата на југословенското 
електростопанство го одобрува Сојузната народна 
скупштина. 

Правилниците од точ. 4 и 5 од ставот 2 управ-
ниот одбор на Заедницата ги донесува со согласност 
од Сојузниот извршен совет или од органот што тој 
ќе го определи. 

Член 70 
Управниот одбор на Заедницата на југословен-

ското електростопанство избира од редот на своите 
членови претседателство. 

Генералниот директор на Заедницата е по сво-
јата положба член на претседателството. 

Член 71 
Претседателството ги врши работите за кои е 

овластено со статутот на Заедницата на југословен-
ското електростопанство и со заклучоците на управ-
ниот одбор на Заедницата. 

Претседателството на Заедницата може да се 
овласти само за решавање за работите што со ста-
тутот на Заедницата се ставени во делокругот на 
управниот одбор. 

Претседателството е должно на првата наредна 
седница на управниот одбор на Заедницата да под-
несе извештај за својата работа. 

Член 72 
Заклучоците на управниот одбор и на претседа-

телството на Заедницата на југословенското елек-
тростопанство за кои е тоа определено со статутот 
на Заедницата се задолжителни за електро стопан-
ските заедници и за здружените во нив електро-
стопански претпријатија 

Член 73 
Генералниот директор на Заедницата на југо-

словенското електростопанство непосредно раководи 
со работите на Заедницата, држејќи се за законот и 
за другите прописи, за статутот на Заедницата и за 
заклучоците на управниот одбор на Заедницата. 

Член 74 
Генералниот директор ја застапува Заедницата 

на југословенското електростопанство пред државни** 
органи, установи и стопански и општествени органи-
зации како-и пред физички и правни лица во зем-
јата и во странство. 

Член 75 
Генералниот директор е должен да го запре из-

вршувањето на заклучоците на управниот одбор и 
на претседателството на Заедницата на југословен-
ското електростопанство што се во спротивност со 
законот или со други прописи, или со статутот и 
правилниците на Заедницата. 

За запирањето на извршувањето на заклучок 
генералниот директор на Заедницата е должен да 
го извести државниот орган надлежен за вршење 
надзор. 

Член 76 
Генералниот директор на Заедницата на југо-

словенското електростопанство го назначува и го 
сменува Сојузниот извршен совет. 

Член 77 
За вршење ревизија на инвестиционите програ-

ми на електроенергетските постројки за производ-
ство и пренос на електрична енергија, при Заедни-
цата на југословенското електростопанство се фор-
мира комисија за ревизија на инвестиционите про-
грами. 

Членовите на комисијата од претходниот став 
ги именува управниот одбор на Заедницата во со-
гласност со Секретаријатот за индустрија на Соју-
зниот извршен совет. 

Член 78 
Комисијата за ревизија на инвестиционите 

програми на електроенергетските постројки за про-
изводство и пренос на електрична енергија при 
Заедницата на југословенското електростопанство е 
должна ревидираната програма да му ја поднесе на 
одобрение на управниот одбор на Заедницата. 

Против решението на управниот одбор на Заед-
ницата донесено во смисла на претходниот став 
гложе да се изјави жалба до Секретаријатот за ин-
дустрија на Сојузниот извршен совет во срок од 15 
дена од денот на приемот на решението. 
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Член 79 
При Заедницата на југословенското електросто-

панство се формира избран суд за решавање на 
спорови меѓу претпријатијата здружени во електро-
стопанската заедница, меѓу здружените претприја-
тија и заедницата, како и меѓу електростопанските 
заедници. 

Членовите на избраниот суд ги именува управ-
ниот одбор на Заедницата. 

Управниот одбор на Заедницата донесува пра-
вилник за уредувањето на избраниот суд на Заедни-
цата и за постапката пред него. 

3. Финансирање и фондови на Заедницата 
Член 80 

Заедницата ги покрива своите расходи од при-
донесот што • го плаќаат членовите на Заедницата. 

Придонесот од претходниот став електросто-
панските заедници го издвојуваат од вкупниот при-
ход пред утврдувањето на доходот. 

Височината на придонесот ја определува За-
едницата на југословенското електростопанство во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите. 

Член 81 
Заедницата е должна за секоја година Да 

стави своја претсметка на приходите и расходите 
а по истекот на* годината своја завршна сметка. 

Претсметката на приходите и расходите и за-
вршната сметка на Заедницата пз југословенското 
електростопанство ги одобрува сојузниот државен 
секретар за работи на финансиите. 

Член 82 
При Заедницата на југословенското електро-

стопанство се формира фонд за студии и истра-
жувања. 

При Заедницата можат да се формираат и 
други заеднички фондови на електростопаиските 
заедници. 

- Заедничките фондови се формираат врз основа 
на договори склучени меѓу Заедницата на југо-
словенското електростопанство и електростопан-
ските заедници. 

VII. ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ НА 
ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1 Член 83 
Заради покривање на кусоците на одделни 

електростопански заедници настанати како по-
следица од пропишаните цени на електричната 
енергија се основува сојузен буџетски фонд. 

Приходот на фондот го сочинуваат — делот од 
вишокот на приходите на одделни електростопан-
ски заедници настанат како последшда од пропи-
шаните цени на електричната енергија, како и дота-
циите од сојузноит буџет. 

Од средствата на фондот се покриваат кусо-
ците на електростапанеките заедници што настанале 
како последица од пропишаните цени на електрич-
ната енергија. 

Кусоците и вишоците на елсктростопанските 
заедници се утврдуваат врз основа иа објективни 
мерила, што ги пропишува Сојузниот извршен 
совет. 

Прописите за начинот на формирање на сред-
ствата на фондот и за органите на управувањето 
на фондот ги донесува Сојузниот извршен совет. 

VIII. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ДИСПЕЧЕРСКА 
СЛУЖБА 
* Член 84 

Во Заедница^ на југословенското електросто-
панство и во електростопанските заедници се фор-
мира електроенергетска диспечарска служба. 

Член 85 
Заради извршување на своите задача диспе-

чероката служба има краво:. 

1) да го определува обемот и начинот на кори-
стењето на одделни електроенергетски капацитети 
со цел за рационално и економско искористување 
на расположивите електроенергетски капацитети; 

2) врз основа на редот на првенство да врши 
запирање или ограничување на испораката на елек-
трична енергија на одделни групи потрошувачи од-
носно на одделни потрошувачи; 

3) да ги усогласува плановите за ремонт на 
претпријатијата за производство и пренос на елек-
трична енергија. 

Член 86 
Со електроенергетската диспечера^ служба на 

Заедницата на југословенското електростопанство 
раководи главен диспечер. 

Главниот диспечер ја следи размената на елек-
тричната енергија меѓу електростопанските заедни-
ци, како и плановите за ремонт, со цел за контрола 
на економичното искористување на електроенергет-. 
ските капацитети за производство и пренос на елек-
трична енергија. 

Ако главниот диспечер утврди дека размената 
на електричната енергија меѓу електростопанските 
заедници се врши неекономично, ќе издаде налог 
со кој се обезбедува економична размена. 

Во случај на недостиг на електрична енергија, 
главниот диспечер врши редукција на потрошувач-
ката на електрична енергија на одделни електросто-
паиски заедници по редот на првенство. 

Наодите на главниот диспечер се задолжителни 
за електростопанските заедници и за електросто-
панските претпријатија. 

Член 87 
Електроенергетската диспечерска служба на 

електростопанските заедници ја вршат диспечери. 
Диспечерите на електростопанските заедници го 

усогласуваат производството на електрична енерги-
ја со потребите на потрошувачите, се грижат за ра-
ционално и економично искористување на електро-
енергетските капацитети, ги усогласуваат плановите 
за ремонт на електроенергетските капацитети за 
производство, пренос и дистрибуција на електрична 
енергија, вршат запирање или ограничување на 
испораката на електрична енергија на одделни гру-
пи потрошувачи врз основа на редот на првенство. 

Член 88 
Генералниот директор на Заедницата на југо-

словенското електростопанство или главниот дирек-
тор на електростопанската заедница може да запре 
од извршување односно да ги измени налозите на 
главниот диспечер односно на диспсчерите. 

Член 
Главниот диспечер го назначува управниот од-

бор на Заедницата на југословенското електросто- • 
папство, а диспечерите ги назначува управниот 
одбор на електростопанеката заедница во согласност 
со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 90 * 
Поблиски одредби за организацијата и работата 

на диспечсрската служба ќе содржи правилникот 
што ќе го пропише Заедницата на југословенското 
електростопанство, 

IX. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

И НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
Член 91 

Заедницата на југословенското електростопан-
ство е должна на Сојузната народна скупштина и 
на Сојузниот извршен совет да им поднесува годи-
шни извештаи за својата работа. 

Член 92 
Надзор во поглед на законитоста на работата 

на Заедницата на југословенското електростопан-
ство врши Секретаријатот за индустрија на Сојуз-
ниот извршен совет, а надзор над работата на елекн 
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тростопанските заедници вршат секретаријатите за 
индустрија на републичките извршни совети. 

Член 93 
Органот на управата надлежен за надзор ќе 

укине заклучок на управниот одбор на Заедницата 
на југословенското електростопанство односно на 
електростопанската заедница ако е тој во спротив-
ност со закон или со статутот на Заедницата од-
носно со правилата на електростопанската заед-
ница. 

Член 94 
Надзор над работата на диспечерската служба 

на Заедницата на југословенското електростопан-
ство во поглед на придружувањето за редот на 
пр_венство врши Секретаријатот за индустрија на 
Сојузниот извршен совет, а надзор над работата 
на диспечарската служба н а електростопанската 
заедница во поглед на придружувањето за редот 
на првенство секретаријатот за индустрија на ре-
публичкиот извршен совет. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 95 

Со парична казна до 2,000.000 динари ќе се ка-
зни за стопански престап производното претприја-
тие, претпријатието за пренос, дистрибутивното 
претпријатие или електростопанската заедница: 

1) ако при продажбата на електрична енергија 
не се држи за цените и за општите услови за испо-
рака на електрична енергија; 

2) ако не се држи за техничките услови и 
нормативи за производство, пренос и дистрибуција 
на електрична енергија; 

3) ако не ги извршува налозите на диспечер-
ската служба што ги донесува оваа врз основа на 
овластувањето според одредбите од овој закон; 

4) ако при испораката на електрична енергија 
не се држи за редот на првенство. 

За стопански престап од претходниот став ќе се 
казни и одговорното лице во претпријатието одно-
сно во електростопанската заедница со парична ка-
зна до 100.000 динари. 

Член 96 
Од производното претпријатие, од претпријати-

ето за пренос, од дистрибутивното претпријатие и 
од електростопанската заедница, кои со дејствието 
сторено противно на одредбите од овој закон при-
бавило за себеси имотна корист, ќе се одземе цело-
купниот износ на така прибавената корист. 

Член 97 
На повредите на одредби од овој закон и на 

постапката за примена на предвидените казнени 
мерки според членот 95 како и мерката одземање 
на имотната корист од членот 96 на овој закон со-
гласно ќе се применуваат одредбите од чл. 75—81 
и членот 83 од Уредбата за управување со основ-
ните средства на стопанските организации. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
- Член 98 

Постојните републички електростопански заед-
ници ќе продолжат со работата како елеќтросто-
панските заедници предвидени со одредбите од 
овој закон. 

Одредбата од претходниот став не го исклучува 
правото во поглед на оковувањето на нови елек-
тростопански заедници .во смисла на членот 36 од 
овој закон. 

Член 99 
Електраните во состав на претпријатијата од 

другите стопански гранки што испорачуваат прете-
жен дел од произведената електрична енергија во 
преносиата мрежа, а не се сврзани со технолошкиот 
процес со претпријатието во чиј се состав, се из-
двојуваат во самостојни стопански претпријатија и 

на нив во сб се применуваат одредбите од овој 
закон. 

Решението во смисла на претходниот став го 
донесува, по предлог од ел ектро стоп апек ат а заедни-
ца, републичкиот извршен совет. 

Член 100 
Сојузниот извршен соеет ќе ја пропише постап-

ката за спроведување на организацијата предвидена 
со одредбите од овој закон. 

Член 101 
Поблиски прописи за примена на одредбите од 

овој закон ќе донесу за Секретаријатот за индустри-
ја на Сојузниот извршен совет, а ако се работи за 
прописи со кои се регулираат прашњата од областа 
на финансиите — во спогодба со сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите. 

Член 102 
Одредбите од овој закон за расподелба на до-

ходот ќе се применуваат од 1 јануари 1958 година, а 
дугите одредби ќе се спроведат во текот на 1958 го-
дина. 

Сојузниот извршен совст ќе донесе прописи за 
начинот ка утврдување и расподелба на доходот на 
постојните електростопански претпријатија што • се 
занимаваат со производство, пренос и дистрибуција 
на елекрична енергија или со двете од овие дејности 
— до ^образувањето на ваквите мешани претпри-
јатија со одредбите од овој закон. 

Член 103 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат Уредбата за заедниците на еле-
ктростопанските претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54, Уредбата за оснивање Заедница на 
југословенското електростопанство („Службе« лист 
на ФНРЈ", бр. 7/55, Уредбата за електростопанската 
дисттечерска служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 59/50), како и другите прописи што се во спро-
тивност со одредбите од овој закон. 

Член 104 
Овој закоп влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

9. 

Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за технич-
ките мерки во поглед на квалитетот и другите 
услови на производството на алкохолни пијалоци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на стоковниот промет 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИ ЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА 
НА УПОТРЕБА НА ШЕКЕР И ЖИТО ВО ПРОИ-
ЗВОДСТВОТО НА РАКИЈА И ЖЕСТОКИ АЛКО-

ХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 
1. Во наредбата за забрана на употребата на 

шеќер и жито во производството на ракија и же-
стоки алкохолни пијалоци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/57) во точката 1 став 1 место зборот: 
„шеќер," се ставаат зборовите: „шеќер и суровини 
од кои се произведува шеќер, на", а во точката 2 
по зборот: „шеќер" се додаваат зборовите: „и суро-
вини од кои се произведува шеќер". 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 9500 
31 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет^ 
Марјан Брецел», е. р. 
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10. 

Врз основа на членот 135 став 3 од Основниот 
закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), сојузниот Државен секретаријат за работи 
На финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 

БУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ ЗА 1957 ГОДИНА 
1. За изработка на завршните сметки на буџет-

ските фондови за 1957 година се применуваат Упат-
ството за изработка на завршните сметки на буџет-
ските фондови за 1956 година („Службен лист на 
.ФНРЈ", бр. 6/57). 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

' Бр. 26404 
31 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на 'финансиите, 
Авдо Ху мо, е. p. 

11. 
Врз основа на точката 5 одделот 2 главата XIX 

на Сојузниот општествен план за 1958 година, соју-
зниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
А СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД СОЈУ-
НИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА 

ЗА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ 

1. Органите на управувањето на сојузните фон-
дови укинати со одредбата од точката 2 одделот 2 
главата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 
година, и тоа на: Сојузниот фонд за истражувачки 
работи, Сојузниот фонд на водите, Сојузниот фонд 
за унапредување на селското стопанство, Фондот 
за унапредување на индустриското производство, 
Фондот за унапредување на градежништвото, Фон-
дот за унапредување на надворешната трговија, 
Фондот за регреси и дотации, Фондот на разликата 
во цените при работењето со странство и Општиот 
фонд на обртните средства на стопанските органи-
зации кај Народната банка, ќе состават секој за 
својот фонд завршна сметка на тие фондови за 
1957 година според одредбите од Упатството за из-
работка на завршните сметки на буџетските фон-
дови за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/58). 

2. Создадените а неизмирени обврски од уки-
натите сојузни буџетски фондови за работите и на-
бавките извршени до 31 декември 1957 година, освен 
обврските спрема Народната банка по основот на 
кредити за покритие на вишокот на потрошувач-
ката над приливот на средства во 1957 година, ќе 
се подмират на товар на средствата предвидени во 
Сојузниот буџет за 1958 година во 69 раздел — 
Средства за посебни намени во стопанството — по 
Донесувањето на претсметките за употреба на тие 
Средства. 

3. Непотрошените средства од укинатите фон-
дови од точката 1 на ова упатство според нивната 
Завршна сметка за 1957 година остануваат, до налог 
од сојузниот Државен секретаријат за работи на 
[финансиите, кај Народната банка на истите сметки 
на кои се воделе во 1957 година. 

4. Стопанските организации кои според пропи-
сите за 1957 година се должни да пресметуваат и 
Да уплатуваат придонес за унапредување на инду-
стриското производство, придонес за унапредување 
на градежништвото и придонес за унапредување 
fia надворешната трговија, ќе ги уплатат тие при-« 

донеси според својата завршна сметка за 1957 го-
дина на истите сметки на кои ги уплатувале тие 
придонеси во 1957 година. 

Делот од данокот на добивка од 1957 година, 
кој според одредбите од Сојузниот општествен 
план за 1957 година им припаѓа на Сојузниот фонд 
за истражувачки работи, на Сојузниот фонд на 
водите, на Сојузниот фонд за унапредување на 
селското стопанство и на фондот за регреси и до-
тации, а што ќе биде уплатен од 1 јануари до 31 
март 1958 година, се распределува и се уплатува 
на истите сметки на кои е уплатуван во 1957 го-
дина. 

Другите средства од укинатите фондови, што 
потекнуваат од 1957 година, а ќе бидат уплатени 
по 31 декември 1957 година, освен разликата во 
цените при работењето со странство, ќе се упла-
тат на истите сметки на кои се уплатувани во 1957 
година. 

Разликите во цените при работењето со стран-
ство што потекнуваат од 1957 година а ќ'е бидат 
уплатени односно исплатени по 31 декември 1957 
година, ќе се книжат на соодветните сметки на ра-
зликите во цените при работењето со странство за 
1958 година. 

5. Средствата од укинатиот Фонд за унапре-
дување на индустриското производство од точ. 3 
и 4 ст. 1 и 3 на ова упатство, со кој во 1957 година 
располагале управните одбори на. секциите или на 
стручните здруженија на Сојузната индустриска 
комора врз основа на членот 7 од Уредбата за 
управување со фондот за унапредување на инду-
стриското производство и со фондот за унапреду-
вање на градежништвото („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/56), Народната банка ќе ги пренесе 
на заедничката сметка од укинатиот Фонд за уна-
предување на индустриското производство. 

6. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите ќе даде налог, од средствата^ од 
точ. 3 и 4 ст. 1, 2 и 3 од ова упатство да се внесе 
во Сојузниот буџет за 1958 година износ од 
1.5&0,000.000 динари, а остатокот од тие средства 
во стопанските резерви на федерацијата. 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 26405 
31 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. 

12. 
Врз основа на точката 5 одделот 2 главата XIX 

од Сојузниот општествен план за 1958 година, а 
во врска со членот 11 став 3 од Законот за буџетот 
на Федеративна Народна Република Југославија 
(Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/57), сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ПОДНЕСУ-

ВАЊЕ БАРАЊА РЕГРЕСИ ОД 1957 ГОДИНА 
1. Стопанските организации што според важе-

чките прописи во 1957 година имале право на 
остварување регрес, можат за работите извршени 
до 31 декември 1957 година да поднесуваат барања 
и да остварат регрес ка ј банката најдоцна до 31 
март 1958 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 07 — 303/1 — 1958 
7 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите! 
Авдо Хумо, е. р. 
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A 3 . 

Врз основа на членот 28 од Законот за изби-
рачките списоци („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
53/46), во врска со членот 11 став 4 од Уредбата 
за пропишувањето, печатењето и издавањето на 
обрасци („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 50/57); Се-
кретаријатот за законодавство и организација на 
Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ СПОРЕД 

ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ 
1. Заради извршување на одредбите од членот 

10 став 2 и чл. 12 и 14 од Законот за избирачките 
списоци се пропишуваат обрасците за постојан 
избирачки список, азбучен именик и извод од по-
стојаниот избирачки список, кои се составен дел 
од оваа наредба. 

2. Поради итноста на печатењето на обрасците 
од претходната точка секретаријатите за законо-
давство и организација на републичките извршни 
совети ќе ги определат установите кои според ва -
жечките прописи се овластени за издавање на 
службени весници и други службени публикации, 
што ќе ги печатат овие обрасци, со тоа што спро-
ведувањето на јавно наддавање односно присоби-
раше понуди да не е задолжително. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 28 
10 јануари 1958 година 

Белград 
Секретар 

за законодавство и организација 
на Сојузниот извршен сове^ 

др Леон Гершковиќ, е. р. 

ОБРАЗЕЦ 1 
(пропишан со Наредбата на Секретаријатот за за-
конодавство и организација на Сојузниот извршен 

совет бр. 28 од 10 I 1958 година) 
Образец за постојан изби-
рачки список составен спо-
ред чл. 12 и 13 од Зако-
нот за избирачките спи-
соци 

П О С Т О Ј А Н И З Б И Р А Ч К И С П И С О К 
на Народниот одбор на општината 
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(Четврта страна на образецот) 
Дека во овој Постојанен избирачки список н& 

.Народниот одбор на' општината — околија 
се запишани со букви 

избирачи и дека свеската што го 
содржи списокот има страни заверуваат 

Водител на избирач-
киот список, 

(Назив и потпис на ста-
решината на органот на 
управата надлежен за 
работите на општата 

управа) 
(М. П.) 

Комисијата за избирачки списоци го прегледа 
овој Постојанен избирачки список на Народниот 
одбор на општината , во , 
околија и на јде дека е составен во 
сб според прописите на Законот за избирачките 
списоци, дека се- состои од страни и дека во 
него се запишани вкупно со букви 

избирачи, што во смисла на чл. 1 и 
15 од Законот за избирачките списоци го потврдува* 

(Датум) Членови на комисијата: 
(М. П.) 

ОБРАЗЕЦ 2 
(пропишан со Наредбата на Секретаријатот за за-
конодавство и организација на Сојузниот извршен 

совет бр. 28 од 10 I 1958 година) 
Образец за азбучен име-< 
ник составен според чле-< 
нот 14 од Законот за из-< 
бирачките списоци 

А З Б У Ч Е Н И М Е Н И К 
на Народниот одбор на општина-ца i 

во , околија • 
(Втората страна на образецот) 
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ж (Третата страна на образецот) 
Дека овој Азбучен именик на Народниот одбор 

на општината 
околија 
заверуваат 
Водител на избирач-

киот список, 

• во 
има страни 

(назив и потпис на ста-
решината на органот 
на управата надлежен 
за работите на општа-

та управа) 
(М. П.) 

Комисијата за избирачки списоци го прегледа 
овој Азбучен именик на Народниот одбора на оп-
штината во ; , 
околија , и на јде дека е составен 
во сб според Законот за избирачките списоци и 
дека се состои од страни, што во смисла на 
чл. 1 и 15 од Законот за избирачките списоци го 
потврдува. 

(Датум) Членови на комисијата: 
(М. П.) 
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ОБРАЗЕЦ 3 
(пропишан со Наредбата на Секретаријатот за за-
конодавство и организација на Сојузниот извршен 

совет бр. 28 од 10 I 1958 година) 

Образец за извод од по-
стојаниот избирачки спи-
сок составен според чле-
нот 10 став 2 од Законот 
за избирачките списоци 
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С П И С О К 

на Народниот одбор на општината 
— во , околија — 

(Втората страна на образецот) 
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(Четврта страна на образецот) 

Дека во овој Извод од постојаниот избирачки 
список на Народниот одбор на општината 
• во , околија , 
се запишани -— со букви 
избирачи и дека свеската што го содржи списокот 
има страни — заверуваат 
Водител на избирач-

киот список, —% — 
f (назив и потпис на ста-

решината на органот 
на управата надлежен 
за работите на општа-

та управа) 
<М. И.) 

Комисијата за избирачки списоци го прегледа 
овој Извод од постојаниот избирачки список на На-
родниот • одбор на општината — 
во , околија и најде 
дека е составен во се според прописите на Законот 
за избирачките списоци, дека се состои од • 
страни дека во него се запишани вкупно 
со букви избирачи, што 
во смисла на членот 10 став 2 и членот 14 од Зако-
нот за избирачките списоци го потврдува. 

• (Датум) Членови на комисијата: 
(м'п.) 

Број 2 — Страна 31 

14. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-
словенските стандарди, за сојузните прописи за. 
квалитетот на производите и за производните спе-
цификации (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКИ ШИНИ И ЗА ПРЕСТАНОК НА ВА-
ЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ШИНИ ВО ИЗДАНИЕ ОД 
1956 ГОДИНА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Железнички горни строј. Шини 
со тежина над 20 кг/м — Форма, мер-
ки и статички големини — — — JUS C.K1.02I 

2. Наведениот југословенски стандард е обја-
вен во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 март 1958 година, од кој ден престанува ДР 
важи југословенскиот стандард: 

Железнички горни строј. Шини 
со тежина над 20 кг/м — Форма, мер-
ки и статички големини — — — JUS С.К1.021 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за железнички шини („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/5€). 

4. Место југословенскиот стандард кој врз 
основа на точката 3 од ова решение престанува 
да важи, ќе се применува југословенскиот стан-
дард од точката 1 на ова решение. 

Бр. 11 
4 јануари 1958 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

По швршенето дополнително срамнување со 
изворниот текст утврдено е дека во текстот на За-
конот за пензиското осигурување, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/57, се поткраднала и 
следната долу наведена грешка, та се дава 

ВТОРА ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во членот 193 стао 2 во четвртиот и петтиот ред 
наместо „(„Службен, лист на ФНРЈ", бр. 19/54)" треба 
да стои: „(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55)". 

Од Сојузната народна скупштина. Белград, 31 
декември 1957 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за придо-
несот за буџетите од личниот доход на работни-
ците, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/57, се поткраднале грешки, та се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА. БУЏЕТИТЕ 

ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
1. Во членот И став 1 во петтиот и шес i кот 

ред место зборовите „да го пресметаат" треба да> 
стои „пресметаниот"; 

^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ -



во ставот 3 од истиот член во вториот ред 
место зборовите „да го пресмета*' треба да стои 
„пресметаниот". 

2. Во члент 13 став 1 во седмиот ред по збо-
ровите „преминува 50%" треба да се брише свр-
зникот „и". 

3. Во членот 21 став 2 во левата колона спрема 
бројот „15.000" во првиот ред треба да стои „ 

Од Сојузната народна скупштина, 13 јануари 
1958 година, Белград, 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 
Врз основа на членот 39 став 3 од Законот за 

државната управа, а во врска со членот 26 од 
Уредбата за организацијата и работата на Соју-
зниот извршен совет, Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТА-

РОТ ЗА ТРУДОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

За помошник на секретарот за трудот на Соју-
зниот извршен совет се назначува Стана Томано-
виќ, досегашен уредник на списанието „Социјали-
зам". 

Б. бр. 2956 
31 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 39 став 3 од Законот за 
државната управа, во врска со членот 26. од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ СЕКРЕТАРИ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначуваат за помошници секретари за за-

конодавство и организација на Сојузниот извршен 
совет Милорад Вучковић досегашен државен со-
ветник во Секретаријатот за законодавство и ор-
ганизација и др Федор Базала, досегашен државен 
советник во Секретаријатот за законодавство и 
организација. 

В. бр. 2 
7 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, & р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 39 став 3 од Законот за 
државната управа, во врска со членот 26 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 

ПРОСВЕТА И КУЛТУРА НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за помошник секретар за про-
света и култура на Сојузниот извршен совет Ро-

долзуб Јемуовиќ, досегашен секретар на Совето! 
за школство на "НР Србија. 

В. бр. 3 
7 јануари 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот '39 став 3 од Законот $8 
државната управа, во врска со членот 26 од Уре-
дбата за организацијата и работата на Сојузниоа 
извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за помошни** секретар за соци-
јална заштита на Сојузниот извршен совет Мију-
шко Шибалиќ, досегашен помошник на Сојузине)! 
јавен обвинител. 

В. бр, 4 
7 јануари 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. р, Александар Ранковиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

8. Указ за прогласување на Законот за елек-
тростопанските организации — — — — 21 
Закон за електростопанските организации 21 

9. Наредба за дополненија на Наредбата за 
забрана на употребата на шеќер и жито во 
прозиводството на ракија и жестоки алко-
х о л и пијалоци — — — — — — — 28 

10. Упатство за изработка на завршните смет-
ки на буџетските фондови за 1957 година 29 

11. Упатство за спроведување на одредбите од 
Сојузниот општествен план за 1958 година 
за средствата на федерацијата за унапре-
дување на стопанските области — — — 29 

12. Решение за определување срокот за под-
несување барање за регреси од 1957 година 29 

13. Наредба за пропишување на обрасците 
според Законот за избирачките списон i — 30 

14. Решение за југословенскиот стандард за 
железнички шини и за престанок за ва-
жењето на југословенскиот стандард за 
железнички шини во издание од 1Ѕ56 го-
дина — — — — — — _ _ _ _ _ 

Втора исправка на Законот за пензиското 
осигурување — — — — — — — — 31 

Исправка на Законот за придонесот за буџе-
тите од личниот доход на работниците — 31 

Страна о2 — Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 15 јануари 1958 


