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220. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за 

книговодството на стопанските организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот се-
кретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИОТ ЕДИНСТВЕН КОНТЕН ПЛАН 

ЗА БАНКИТЕ 
Член 1 

Сите банки се должни да водат книговодство 
согласно со одредбите на Единствениот контен план 
за банките, кој е објавен во Додатокот на „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/66 и е составен дел од 
овој правилник. 

Член 2 
Банките се должни книжењата во своите де-

ловни книги за 1966 година да ги усогласат со од-
редбите на Единствениот контен план за банките 
пропишан со овој правилник. 

Технички упатства за преминување на новиот 
Единствен контен план за банките ќе даде Народ-
ната банка на Југославија. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот иа објавувањето во „Службен лист на СФРЈ''. 
Бр. 1/3-4988/1 

18 април 1966 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

221. 
Врз основа на членот 45 став 4 од Основниот 

закон за данокот на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65 и 57/65) и членот 15 
с^ав 2 од Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 
36/65, 57/65 и 4/66), во спогодба со сојузниот секре-
тар за индустрија и трговија, сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ 
НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА АКОН-
ТАЦИИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ 
НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ 

СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА 
Член 1 

Во Правилникот за водење евиденција за про-
метот и за начинот на пресметување и плаќање на 
аконтациите на данокот на промет на стоки на ма-
ло и за примена на даночните стопи и ослободува-
ња („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/66) во членот 
15 став 2 зборовите: „и општини" се бришат. 

Член, 2 
Во членот 22 став 1 точ. 1 и 2 зборовите: „и оп-

штини" се бришат. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-5323/1 
29 април 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, е. р. 

222. 
Врз основа на членот 55 став 1 од Законот за 

девизното работење и за платниот промет со стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр 15/65 и 35/65), 
во согласност со сојузниот секретар за финансии, 
сојузниот секретар за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
ЗА ПЛАЌАЊА ВО ВРСКА СО ИЗВОЗОТ НА СТО-
КИ ЗАРАДИ ПРОДАЖБА НА СВЕТСКАТА ИЗ-
ЛОЖБА ВО МОНТРЕАЛ ВО 1967 ГОДИНА И НА 
ДРУГИ МЕЃУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И САЕМИ ВО 

СТРАНСТВО 
1. На стопанските организации и други работни 

организации што извезуваат производи од домашна 
ракотворба и други стоки за да ги продаваат на ма-
ло на Светската изложба во Монтреал во 1967 го-
дина, како и на други меѓународни изложби и саеми 
во странство овластените банки ќи им продаваат 
девизи во височина од 50°/о од износот на девизите 
остварени со продажба на мало на тие производи и 
други стоки на таа изложба односно на други меѓу-
народни изложби и саеми во странство. 

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

П. бр. 6005 
25 април 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Никола Џуаеровиќ, е. Р. 

223. 
Врз основа на членот 54 став 3 од Законот за 

посадата на бродовите на југословенската трговска 
морнарица („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/65), 
сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ВО СЛУЧАЈ НА БЕГСТВО НА 
ЧЛЕН НА ПОСАДА — ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВ-
ЈАНИН ОД БРОД НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ТР-
ГОВСКА МОРНАРИЦА ВО СТРАНСТВО И НА 
БЕГСТВО НА ЧЛЕН НА ПОСАДА — СТРАНЕЦ ОД 
СТРАНСКИ БРОД ВО ЈУГОСЛОВАНСКА ЛУКА 

1. Заповедникот на брод на југословенската 
трговска морнарица е должен да им го пријави на 
органите од членот 41 на Законот за посадата на 
бродовите на југословенската трговска морнарица 
исчезнувањето на член на посада — југословенска 
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државјанин од брод на југословенската трговска 
морнарица во странство, и тоа: 

1) ако е во прашање член на посада што го 
напуштил бродот без дозвола за излегување на 
брегот — по истекот на рокот од 8 дена од часот 
кога членот на посадата го напуштил бродот; 

2) ако е во прашање член на посада што го 
напуштил бродот со дозвола за излегување на 
брегот — по истекот на рокот од 8 дена од часот 
кога членот на посадата бил должен да се врати 
на бродот. 

Откако ќе постапи според одредбата од ставот 
1 на оваа точка заповедникот на бродот ќе состави 
извештај за напуштањето на бродот од страна на 
членот на посадата и за тој настан ќе внесе бе-
лешка во бродскиот дневник. 

2. Заповедникот на бродот е должен записнич-
ки да утврди кои исправи, лични предмети и друг 
имот од исчезнатиот член на посадата останале на 
бродот. Ако членот на посадата што го напуштил 
бродот има побарувања спрема бродот по основот 
на неисплатени лични доходи, заповедникот во 
истиот записник ќе го утврди и износот на тие 
доходи. 

Записникот од ставот 1 на оваа точка заповед-
никот на бродот го составува во присуство на 
двајца членови на посада како сведоци, а го потпи-
шуваат тој и сведоците. Записникот се составува 
во два примероци, а ако бродот не патува во ју-
гословенска лука ниту се предвидува да патува во 
догледно време за истата — во три примероци. 

3. Заповедникот на бродот откако ќе го состави 
записникот од точката 2 на ова упатство, ќе пре-
земе мерки исправите, личните предмети и другиот 
имот на исчезнатиот член на посадата да се со-
нуваат на бродот, и штом ќе пристигне бродот во 
првата југословенска лука ќе ќ ги предаде на луч-
ката капетанија, ако со републички пропис не е 
определено исправите, личните предмети и другиот 
имот на исчезнатиот член на посада да му се пре-
дадат на друг орган на управата надлежен за ра-
ботите на безбедноста на пловидбата. Ако бродот 
не патува во југословенска лука ниту се предви-
дува да патува во догледно време за истата, запо-
ведникот на бродот ќе ги отпреми исправите, лич-
ните предмети и другиот имот на исчезнатиот член 
на посада во Југославија со друг брод на југосло-
венската трговска морнарица, а ако за тоа постојат 
значителни пречки — ќе му ги предаде заради от-
премање бо Југославија на југословенското дипло-
матско или конзуларно претставништво најблиско 
до првата лука во која пристанува бродот. 

Предавањето на исправите, личните предмети и 
другиот имот на исчезнатиот член на посада се 
врши со потврда за прием. При ова предавање за-
поведникот на бродот на кој му припаѓа исчезна-
тиот член на г, есада задржува еден примерок од 
записникот за пописот, а вториот примерок од тој 
записник, заедно со својот извештај за напушта-
њето на бродот од страна на членот на посадата, 
му го предава на органот на управата надлежен за 
работите на бззбздност на пловидбата, кој ги пре-
зема исправите, личните предмети и другиот имот. 
Ако исправите; личните предмети и друг имот на 
исчезнатиот член на посада му ги предава на за-
поведник на друг брод на југословенската трговска 
морнарица или на југословенско дипломатско или 
конзуларно преставништво, заповедникот на бродот 
на кој му припаѓа исчезнатиот член на посада им 
предава ним и свој извештај и два примероци од 
записникот за пописот. Заповедникот на тој друг 
брод односно југословенското дипломатско или 
конзуларно претставништво задржува еден приме-
рен од записникот, а вториот примерок од записни-
кот, заедно со извештајот од заповедникот и со 
исправите, личните предмети и друг имот на исчез-
натиот член на посада, му ги предава односно до-
ставува на органот на управата надлежен за ра-
ботите на безбедноста на пловидбата. 

Кога исправите, личните предмети и друг имот* 
ла исчезнатиот член на посада му ги предава на 

југословенско Дипломатско или конзуларно прет-
ставништво, заповедникот на бродот е должен на 
тој орган да му обезбеди финансиски средства за 
подмирување на трошоците за нивното отпремање 
во Југославија. 

За предавањето на предметите од ставот 3 на 
оваа точка заповедникот на бродот внесува забе-
лешка во бродскиот дневник. 

4. Органот надлежен за донесување решение за 
прогласување член на посада за бегалец од брод, 
го донесува тоа решение откако ќе утврди дека се 
исполнети условите од членот 42 на Законот за 
посадата на бродовите на југословенската трговска 
морнарица спрема кои членот на посада што го 
напуштил бродот се смета како бегалец од брод* 

Решението од ставот 1 на оваа точка им се 
доставува на сите лучки капетании, на работната 
организација кај која бегалецот бил запослен, на 
органот на внатрешните работи на општината на 
чија територија бегалецот имал живеалиште, како 
и на поверенството за контрола на патничкиот 
сообраќај преку државната граница односно на 
најблиската испостава на тоа поверенство. 

5. Исправите, личните предмети и неисплате-
ните лични доходи, како и друг имот на член на 
посада кој со решението од точката 4 на ова упат-
ство е прогласен за бегалец од брод, ќе и се пре-
дадат, по правносилноста на тоа решение, на не-
говата жена, а ако бегалецот нема жена — на не-
говите деца односно родители. Ако бегалецот нема 
жена, деца ниту родители — исправите, личните 
предмети и неисплатените лични доходи, како и 
друг негов имот ќе му се предадат на старателот 
што ќе го определи надлежниот старателски орган. 

Ако е со личните исправи на бегалецот приме-
на и неговата исправа за укрцување, таа исправа 
ќе му се достави на органот на управата д1то ја 
издал таа исправа. 

6. Кога решението за прогласување на член на 
посада за бегалец од брод ќе стане правносилно, 
органот на управата надлежен за работите на без-
бедноста на пловидбата ќе утврди претходно со 
надлежниот царински орган дали примените пред-
мети на бегалецот подлежат на царинење, па оние 
предмети што подлежат на царинење ќе му ги 
отстапи на царинскиот орган заради царинење, со 
потврда за приемот, а другиот примен имот на 
бегалецот ќе им го предаде на лицата од точката 5 
на ова упатство. Во тој случај органот на управата 
надлежен за работите на безбедноста на пловид-
бата ќе го извести примателот дека односните 
предмети му се отстапени на царинскиот орган, а 
на царинскиот орган ќе му достави податоци за 
личното име, живеалиштето и адресата на станот 
на примателот, за по наплатата на царината и 
евентуални царински давачки царинскиот орган да 
му ги предаде на тоа лице предметите што нему 
му биле отстапени. 

Ако органот на управата надлежен за работите 
на безбедноста на пловидбата имал материјални 
издатоци во врска со чувањето или отпремањето 
на предметите на Бегалецот, или ако материјални 
издатоци имал бродот во врска со нивното преда-
вање на југословенското дипломатско или конзу-
ларно претставништво, органот на управата надле-
жен за работите на безбедноста на пловидбата ќе 
побара од лицата од точката 5 на ова упатство прет-
ходно да ги надоместат тие издатоци. Ако по тоа бара-
ње не биде постапено, а примениот имот на бегалецот 
не содржи пари од кои би можеле да се подмират 
тие трошоци, органот на управата надлежен за ра-
ботите на безбедноста на пловидбата ќе им го пре-
даде на лицата од точката 5 на ова упатство делот 
од имотот кој не подлежи на царинење, а предме-
тите што претставуваат царинска стока ќе му ги 
предаде, со пријава за трошоците, на царинскиот 
орган заради спроведување постапка во смисла на 
.членот 126 од Царинскиот закон, со тоа остатокот 
од износот добиен од јавната продажба, по одбива-
ње на трошоците, царината и други увозни да-
вачки, да им се предаде на лицата на кои им е 
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предаден делот од имотот кој не подлежи на ца-
ринење. 

При предавање на исправите, личните предмети 
и друг имот на бегалецот мора на примателот да му 
се овозможи увид во записникот за пописот на 
имотот и во сета документација која се однесува 
до поднесените трошоци во врска со чувањето, от-
премање^ и предавањето на тој имот. 

7. Членот на посада што е прогласен за бегалец 
од брод сите лучки капетании го запишуваат во 
евиденцијата (очевидникот) на бегалците поморци, 
а капетанијата што на тоа лице му издала исправа 
за у крду вање — уште и во евиденцијата (очевид-
никот) на службата на поморците. 

8. Ако член на посада што е прогласен за бе-
галец од брод се врати во Југославија и со потврда 
од југословенско дипломатско или конзуларно 
претставништво или со други веродостојни докази 
докаже дека бил спречен да се врати на бродот, 
односно дека таа спреченост не можел да им ја 
пријави благовремено на органите од членот 41 на 
Законот за посадата на бродовите на југословен-
ската трговска морнарица, органот ДЈТО ГО прог-
ласил за бегалец од брод ќе донесе решение со кое 
го укинува своето решение за прогласување на 
[членот на посада за бегалец. Ова решение ќе им се 
Достави на органите и работните организации на 
кои им било доставено укинатото решение и ќе се 
запише во евиденцијата на бегалците поморци и 
во евиденцијата на службата ira поморците. 

Во случај на донесување решение од ставот 1 
на оваа точка на поморецот ќе му се врати испра-
вата за укрцување, ако таа била примена со него-
вите лични предмети. Исто така, на поморецот ќе 
му се вратат и другите исправи, личните предмети 
неисплатените лични доходи и друг примен имот, 
односно остатокот од имотот во случај на наплата 
на трошоци од точката 6 став 2 од ова упатство, 
ако исправите и имотот не им се веќе преда-
дени на лицата од точката 5 на ова упатство. 

9. За бегалец од брод под странско знаме се 
смета член на посада странец кој во југословенска 
лука ќе напушти брод под странско знаме и ќе и 
изјави на лучката капетанија, ако за примање 
таква изјава со републички пропис не е определен 
друг орган на управата, дека не сака да се врати 
на бродот. 

10. Ако заповедникот на брод под странско 
знаме во југословенска лука или конзулот на 
државата чие знаме бродот вее ќе се обрне за по-
мош за да се врати на бродот одбегнатиот член на 
посада, лучката капетанија, ако со републички 
пропис не е определен друг орган на управата, ќе 
го сослуша одбегнатиот член на посада и, ако 
смета дека со враќање на брод не би биле загро-
зени неговите интереси, ќе го посоветува да се 
врати на бродот. Ако е со меѓународна спогодба со 
државата чие знаме бродот вее прашањето за 
враќање бегалци од брод решено поинаку, овој 
срган ќе постапи според одредбите од таа спогодба. 

АКО член на посада на брод под странско знаме-
одбие да се врати на бродот, органот на управата 
што е овластен да ја води постапката во случај 
на бегство на член на посада на брод под странско 
знаме ќе го извести веднаш за тоа Државниот сек-
ретаријат за надворешни работи и најблиското по-
вереново за контрола на патничкиот сообраќај 
преку државната граница или неговата најблиска 
испостава. 

Органот на управата од ставот 2 на оваа точка 
ќе го извести Државниот секретаријат за надво-
решни работи и најблиското повереново за кон-
трола на патничкиот сообраќај преку државната 
граница или неговата најблиска испостава и кога 
член на посада на брод под странско знаме што не 
е бегалец од брод, ќе остане од која и да било 
друга причина во југословенска лука. 

11. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за по-
стапката во случај на бекство на член на посада 
од брод на трговската морнарица на ФНРЈ во 

странство и на член на посада од брод со странско 
знаме во луките на Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 48/53). 

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

Бр. 187/66-8 
25 април 1966 година 

Белград 
Сојузен^ секретар 

за сообраќај и врски 
Милијан Неоричиќ, е. р. 

Врз основа на членот 14 став 5 и членот 44 од 
Законот за Народната банка на Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ4', бр. 12/65), членот 101 став 2 
и чл. 102 и 105 став 3 од Законот за банките и кре-
дитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 
29/65 и 4/66) и членот 3 став 2 и чл. 15 и 16 од За-
конот за мерките на кредитната политика во 1966 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/65), гу-
вернерот на Народната банка на Југославија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ЗА РОКОВИТЕ ЗА 
ДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ 

КРЕДИТИ ВО 1966 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за поблиските услови и за ро-

ковите за давање и користена на краткорочните 
кредити во 1966 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/66) во точката 16 став 1 под 1 зборовите: „до 
30 јуни" се заменуваат со зборовите: „до 12 мај". 

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Одредбата под 1 од ставот 1 на оваа точка не 
се однесува на кредитите што банките ги даваат 
од средствата од кои според важечките прописи 
можат да даваат инвестициони кредити. 

Кредитите поради нерамномерно притекува-
ње приходи дадени до 12 мај 1966 година на корис-
ниците од одредбата под 1 од ставот 1 на оваа 
точка ќе се користат и ќе се враќаат под условите 
утврдени во договорот за кредит." 

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

О. бр. 34 
30 април 1966 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка 
на Југославија, 

др Никола Миљаниќ, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО КО-
ЈА СЕ УКИНУВА ОДЛУКАТА ЗА КОНЦЕНТРА-
ЦИЈА НА ЛИКВИДАТУРАТА НА ПЕНЗИИТЕ И 
ИНВАЛИДНИНИ^, ШТО ЈА ДОНЕСЕ УПРАВНИ-
ОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СО-

ЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТИТОГРАД 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја у-
ставноста и законитоста на Одлуката на Управни-
от одбор на Републичкиот завод за социјално оси-
гурување, Титоград за концентрација на ликвид 
датурата на пензиите и инвалиднините, донесена на 
5 април 1965 година, врз основа на јавната распра-
ва одржана на 12 април 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува Одлуката на управниот одбор 

на Републичкиот завод за социјално осигурување, 
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Титоград за концентрација на ликвидатурата 
на пензиите и инвалиднините, бр. 2483/65 од 5 април 
1965 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,,Службен лист 
на СФРЈ", на огласната табла на Републичкиот 
завод за социјално осигурување во Титоград и на 
огладните табли на комуналпите заводи за соци-
јално осигурување во Котор, Ти го град, Никшиќ и 
Биело Поле. 

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе сво-
јата одлука од следните разлози: 

Комуналниот завод за социјално осигурување, 
Котор поднесе предлог да се поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на Одлу-
ката за концентрација на ликвидатурата на пен-
зиите и инвалиднини^, што под бр. 2483765 ја до-
несе на својата седница од 5 април 1965 година 
управниот одбор на Републичкиот завод за соци-
јално осигурување во Титоград. 

Со Одлуката за концентрација на ликвидату-
рата на пензиите и инвалиднините се определува. 
Републичкиот завод за социјално осигурување во 
Титоград да ја презема од комуналните заводи за 
социјално осигурување во Котор, Титоград, Ник-
адиќ и Биело Поле исплатата и ликвидацијата на 
пензиите и инвалиднините. 

Комуналниот завод за социјално осигурување, 
Котор во својот предлог тврди дека одредбата на 
Одлуката за концентрација на ликвидатурата на 
пензиите и инвалиднини^, која се однесува на 
преземање работите на исплатата и ликвидацијата 
на пензиите и инвалиднините од страна на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување, Титоград, 
им е спротивна на одредбите на чл. 192 и 198 од 
Основниот закон за пензиското осигурување („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65 и 14/66), на 
одредбите на чл. 180 и 195 од Основниот закон за 
инвалидското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65 и 14/66) и на одредбите на членот 
20 од Законот за општата управна постапка („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 18/65). Според членот 192 
став 1 од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање, за правата на осигурените лица од пензис-
кото осигурување решаваат оние комунални заво-
ди за социјално осигурување што ќе ги определи 
управниот одбор на републичкиот завод за соци-
јално осигурување. Со членот 20 од Законот за 
општата управна постапка, се пропишува дека не 
може органот од повисок степен да преземе опре-
делена управна работа од надлежноста на органот 
од понизок степен и сам да ја реши. Освен тоа, 
според гледиштето на предлагачот, со наведената 
одлука се повредени самоуправните права на ко-
муналните заводи за социјално осигурување (член 
5> од Уставот на СФРЈ> 

Одлуката за концентрација на ликвидатурата 
на пензиите и инвалиднините е донесена врз осно-
ва на членот 55 точка 7 од Законот за организаци-
јата и финансирањето на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/62) кој во вре-
мето на донесувањето на таа одлука бил во сила. 
Во тој член се определени работите што гл врши 
управниот одбор на заводот, а во точката 7 на тој 
член е пропишано дека го „донесува статутот на 
заводот и дава согласност на правилникот за ра-
ботните односи, на правилникот за распределба на 
приходите и на актот за систематизација на работ-
ните места". Од наведената одредба не може спо-
ред оценка на Уставниот суд на Југославија, да се 
изведе право на управниот одбор на републичкиот 
завод за социјално осигурување да презема из-
весни работи од комуналните заводи за социјално 
осигурување, ниту постојат други одредби на Ос-
новниот закон за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/65) врз основа на кои републичкиот 

завод за социјално осигурување би имал такво о-
властување (чл. 71 и 72). 

Иако работите на ликвидатурата на пензиите 
и инвалиднините не претставуваат управна работа 
во смисла на одредбите на Законот за општата у-
правна постапка туку технички работи. Уставниот 
суд на Југославија смета дека републичкиот завод 
за социјално осигурување не е овластен со едно-
странен акт да ги презема и концентрира тие ра-
боти без согласност од комуналните заводи за со-
цијално осигурување во чиј делокруг се наоѓаат 
тие. Меѓутоа, комуналните заводи за социјал чо о-
сп турување би можеле само спогодбено да го из-
двојат и концентрираат на едно место вршењето на 
наведените работи, па и да му го доверат вршење-
то на такви работи на републичкиот завод за со-
цијално осигурување, заради посовремена и побрза 
обработка и унапредување на работата. 

Уставниот суд на Југославија одлучи да ја у-
кине Одлуката за концентрација на ликвидатура-
та на пензиите и инвалиднини^, што ја донесе у-
правниот одбор на Републичкиот завод за социјал~ 
но осигурување во Титоград, со оглед на тоа дека 
советот на работната заедница на тој завод го од-
ложи нејзиното извршување на неопределено вре-
ме, па поради тоа за комуналните заводи за со-
цијално осигурување не можеле да настапат штет-
ни последици. 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на У-
ставииот суд на Југославија одржана на 12 април 
1966 година. 

У бр. 258/65 
27 април 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ* е. р. 
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