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БЕЛГРАД 

БРОЈ 32. ГОД. XXI 

547. 

Врз основа на членот 115 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за народната одбрана 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), Законодавно-
правната комисија на Сојузната скупштина на сво-
јата седница од 3 јули 1965 година го утврди долу 
изложениот пречистен текст на Законот за народ-
ната одбрана. 

Пречистениот текст на Законот за народната 
одбрана го опфаќа Законот за народната одбрана 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 30 55) и неговите из-
мени и дополненија објавени во ,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/57 и 44/61 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/64 и 14/65, во кои е означено времето на вле-
гувањето во сила на тој закон и на неговите из-
мени и дополненија, 

АС бр. 353 
3 јули 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија 
на Сојузната скупштина, 

Вељко Зетовиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

(пречистен текст) 
Г Л А В А I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

За да се подготви и обезбеди народната одбра-
на, со овој закон се пропишуваат начинот и услови-
те на организирањето и мобилизацијата на сите 
расположиви човечки и материјални сили на Југо-
славија, правата, должностите и одговорностите на 
граѓаните и работните и други организации, и се 
определуваат органите што се грижат за подготву-
вање, преземање и извршување на одлуките и мер-
ките од интерес за народната одбрана. 

Член 2 
Секој југословенски државјанин, општествено-

-политичка заедница и работна или друга органи-
зација имаат право и должност да ја штитат и бра-
нат независноста и територијалната целокупност на 
Југославија и за таа цел да ги извршуваат обврс-
ките и мерките во врска со народната одбрана опре-
делени со овој закон или со друг сојузен закон, ка -
ко и со прописите донесени врз основа на тие за-
кони. 

Член 3 
За потребите на народната одбрана можат да 

се користат определени средства на општествено-
-политичките заедници и работните и други органи-
зации, како и средства во сопственост на граѓани, 
на начинот и под условите што се определени со 
овој закон. 

За да се обезбедат интересите на народната од-
брана може привремено да се забрани располага-

њето со определени општествени средства од стра-
на на општествено-политичките заедници и работ-
ните организации, на начинот и под условите шт" 
се определени со овој закон. 

Член 4 
Југославија може да се наоѓа во мирновреме-

на состојба или во воена состојба. 
Во мирновремена состојба се врши подготву-

вање на човечките и материјалните сили за народна 
одбрана и се преземаат мерки за остварување на 
целосна готовност на земјата за одбрана односно за 
извршување на меѓународни обврски, а во слу-
ча ј на непосредна воена опасност се преземаат за-
силени мерки на приправност за одбрана на земјата 
и за евентуален премин во воена состојба. 

Член 5 
Премин од мирновремена состојба во воена 

состојба се врши во случај на вооружен напад на 
земјата или во случај на потреба од непосредно из-
вршување определени обврски на Југославија пред-
видени со Повелбата на Обединетите нации или со 
други меѓународни договори склучени во соглас-
ност со таа повелба. 

Воена состојба може да биде прогласена и во 
случај на непосредна воена опасност. 

Воена состојба прогласува Сојузната скуп-
штина, а ако Сојузната скупштина не е во можност 
да се состане — воена состојба прогласува Прет-
седателот на Републиката. 

Член 6 
Сите државни органи, работни и други органи-

зации, како и граѓаните, се должни да ги чуваат 
како воена тајна сите известувања и податоци од 
воен карактер, што ќе ги дознаат при извршува-
њето на своите обврски определени со овој закон 
и со други прописи или што ќе ги дознаат на некој 
друг начин. 

Г Л А В А II 

ОРГАНИ ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО РАБОТИТЕ НА 
НАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 7 
Со работите на народната одбрана раководат, 

во рамките на својата надлежност, Претседателот 
на Републиката, Сојузниот извршен совет, Советот 
за народна одбрана како и Државниот секретаријат 
за народна одбрана и други државни органи опре-
делени со овој закон. 

Државните органи од ставот 1 на овој член ги 
вршат работите од својата надлежност врз основа 
и во рамките на Уставот, со закони и други прописи. 

Член 8 
Претседателот на Републиката: 
1) ги утврдува основите на плановите и на под-

готвителните мерки за одбрана на земјата; 
2) прогласува делумна или општа мобилизација; 
3) наредува евакуација на дел од територијата 

на земјата; 
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4) врши и други работи во врска со народната 
одбрана што му се ставени во надлежност со Уста-
вот и со закон. 

Претседателот на Републиката му претседава на 
Советот за народна одбрана и раководи со него-
вите седници. 

Во работите од ставот 1 на овој член Советот 
за народна одбрана е советодавен орган на Прет-
седателот на Републиката. 

Член 9 
Сојузниот извршен совет се грижи за извр-

шувањето на мерките во врска со народната од-
брана и за работата на државните органи и работ-
ните и други организации во поглед на спроведу-
вањето на тие мерки, и им издава упатства на орга-
ните на управата во врска со нивната работа и во 
извршувањето на заклучоците и насоките на Сове-
тот за народна одбрана. 

Сојузниот извршен совет може да го овласти 
државниот секретар за народна одбрана да се гри-
жи за извршувањето на одделни работи од ставот 
1 на овој член. 

Член 10 
Советот за народна одбрана: 
1) ги утврдува плановите за организирање и мо-

билизација на материјалните и човечките извори 
и сили на земјата за народна одбрана и ги опреде-
лува мерките за тие цели; 

2) ги определува насоките за ускладување на 
дејноста на управата со потребите на народната од-
брана ; 

3) го утврдува предлогот на потребите на народ-
ната одбрана при составувањето на сојузниот оп-
штествен план и сојузниот буџет; 

4) ги утврдува нацртите на прописите од обла-
ста на народната одбрана; 

5) врши и други работи во врска со народната 
одбрана што му се ставени во надлежност со Уста-
вот, со закон и други прописи; 

„ ,Член 11 
Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност Советот за народна одбрана донесува з а к л у -
чоци и насоки. 

Заклучоците и насоките на Советот за народна 
одбрана ги спроведуваат во границите на својот де-
локруг државните органи, работните и други орга-
низации. За спроведувањето на тие заклучоци и 
насоки се одговорни старешините на државните ор-
гани, а во работните и други организации — лицата 
кои според одредбите на статутот ја претставуваат 
организацијата. 

Член 12 
Членовите на Советот за народна одбрана, на 

предлог од Претседателот на Републиката, ги име-
нува и ги разрешува Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина. 

Претседателот на Републиката е претседател на 
Советот за народна одбрана. 

Член 13 
За проучување на одделни прашања и за под-

готвување предлози, Советот за народна одбрана 
може да формира комисии од редот на стручњаци 
и други лица. 

Со работата на комисија раководи член на Со-
ветот за народна одбрана што ќе го определи Со-
ветот. 

Член 14 
Советот за народна одбрана донесува прописи 

за својата внатрешна организација и за работењето. 

Член 15 
Државниот секретаријат за народна одбрана: 
1) спроведува прописи и мерки во областа на 

народната одбрана чие извршување му е ставено 
во надлежност; 

2) соработува со други државни органи на при-
готвување и разработка на ,планови за мобилизација 

на човечките и материјалните сили на земјата, пред-
лага донесување на тие планови и преземање на 
други мерки со цел за народна одбрана; 

3) дава иницијатива за донесување закони и 
други прописи што се однесуваат на народната од-
брана и^соработува при нивната изработка; 

4) врши и други работи во врска со народната 
одбрана што му се ставени во надлежност со Уста-
вот. со закон и други прописи, како и со одлуки на 
Претседателот на Републиката. 

Државниот секретаријат за народна одбрана ги 
врши стручните работи за Советот за народна од-
брана, подготвува материјали за работата на Сове-
тот, се грижи за спроведување на заклучоци и 
насоки на Советот и врши други работи што ќе 
му ги довери Советот. 

Државниот секретаријат за народна одбрана и 
надлежните воени органи имаат право во работите 
од областа на народната одбрана да општат непо-
средно со покраински, околиски односно општински 
органи на управата за народна одбрана кога е тоа 
потребно заради итно извршување на определена 
работа или заради прибавување податоци. 

Државниот секретар за народна одбрана: 
1) им издава на органите на управата во репуб-

ликата задолжителни инструкции за спроведување 
на прописи што се однесуваат на народната од-
брана и го врши правото на надзор над работата 
на тие органи, а во работите на воената обврска и 
воената мобилизација и на организацијата на тери-
торијалната одбрана им издава наредби и задол-
жителни инструкции на општинските органи на 
управата за народна одбрана; 

2) го запира извршувањето на општи акти на 
органите на управата во републиката од областа на 
народната одбрана, што се во спротивност со соју-
зен закон или со други сојузни прописи донесени 
врз основа на закон. 

Член 16 
За извршување на определени работи од об-

ласта на народната одбрана во републиката и по-
краината се грижат собранието и извршниот совет 
на републиката односно ра покраината. 

За извршување на определени работи од об-
ласта на народната одбрана во општината и околи-
јата се грижи собранието на општината односно на 
околијата. 

Собранијата на општините и околиите им да-
ваат помош на воените органи при вршењето на 
нивните задачи. 

Член 17 
Заради раководење со подготовките за одбрана 

на земјата и грижи за непосредно извршување 
на определени работи и мерки во областа на народ-
ната одбрана, собранијата на републиките, покраи-
ните, околиите и општините формираат совет за на-
родна одбрана. 

Советот за народна одбрана има претседател, 
определен број членови и секретар, 

Претседател на советот за народна одбрана во 
републиката и покраината е претседателот на из-
вршниот совет, а во околијата или општината — 
претседателот на околиското односно општинското 
собрание. 

Членовите на советот за народна одбрана ги 
именува републичкиот, покраинскиот, околискиот,^ 
односно општинскиот собор од редовите на своите 
членови и други лица. 

Во советот за народна одбрана влегуваат како 
членови и воени лица кои, на предлог од надлеж-
ните воени органи, ги именуваат соборите од ставот 
4 на овој член, 

Секретар на советот за народна одбрана е ста-
решината на органот на управата за народна од-
брана. 

Член 18 
Заклучоците и насоките на републичкиот, по-

краинскиот, околискиот или општинскиот совет за 
народна одбрана ги спроведуваат, во границите на 
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својот делокруг, државните органи и работните и 
други организации. 

Член 19 
За непосредно вршење на управни и струч-

ни работи во областа на народната одбрана, опре-
делени со овој закон и други прописи, како и за из-
вршување на заклучоци и насоки на советот за на-
родна одбрана, републиката, покраината, околи-
јата и општината формираат свои органи на упра-
вата за народна одбрана. 

Органите на управата за народна одбрана се 
и стручни органи на советот за народна одбрана во 

републиката, покраината, околијата и општината. 
Републичките, покраинските, околиските и оп-

штинските органи на управата за народна одбрана 
им даваат помош на другите органи и организации 
во работата на подготовките за одбрана на земјата 
и вршат инспекциски работи во врска со тие под-
готовки. 

Општинските органи на управата за народна од-
брана вршат и определени работи во врска со из-
вршувањето на воена или материјална обврска и 
воена мобилизација, како и други работи што со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на 
овој закон им се ставени во надлежност. 

Државниот секретар за народна одбрана може 
да упати воени лица на работа во органите на уп-
равата за народна одбрана, во спогодба со надлеж-
ниот орган на соодветната општествено-политичка 
заедница. 

Член 20 
За проучување на одделни прашања од областа 

на народната одбрана и за приготвување предлози 
по тие прашања, советот за народна одбрана може 
да формира комисии на стручњаци. 

Членовите на комисија ги именува советот за 
народна одбрана. 

Со работата на комисија раководи член на со-
ветот за народна одбрана што ќе го определи со-
ветот. 

Член 21 
Сојузниот извршен совет може по предлог од 

Советот за народна одбрана да формира и во со-
ставот на сојузните органи на управата, установите 
и определените работни организации воени делега-
ции заради усогласување на работата на тие органи, 
установи и организации со потребите на народната 
одбрана. 

Сојузниот извршен совет по прибавено мисле-
ње од републичкиот совет може да донесе одлука 
за формирање воена делегација во составот на ре-
публички и други органи на управата и во устано-
ви во републиката. 

Г Л А В А III 
ОБВРСКИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И РАБОТ-
НИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВРСКА СО 

НАРОДНАТА ОДБРАНА 
Член 22 

Собранијата на општините и околиите и орга-
ните на државната управа се должни по праша-
њата што се од непосреден интерес за народната 
одбрана да ја усогласуваат својата работа со рабо-
тата на надлежните воени органи. 

Член 23 
Инвестиционата изградба во областа на сто-

панството, сообраќајот, врските, урбанизмот и во 
други области од значење за народната одбрана 
мора да биде усогласена со плановите за организа-
ција и користење на изворите и силите на земјата 
за нејзината одбрана. 

Поблиски прописи за тоа донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 24 
Органите на управувањето во работните ор-

ганизации што користат железнички и други пре-
возни средства, пловни објекти, воздухоплови, мо-
торни возила, како и железнички, лучки и аеро-

дромски постројки и објекти, се должни на тие 
средства, постројки и објекти да извршат опреде-
лени приспособувања за потребите на народната 
одбрана. 

Обврската од ставот 1 на овој член се однесува 
и на сопствениците на моторни возила и пловни 
објекти. 

Трошоците на-станати поради извршено приспо-
собување на средствата, постројките и објектите од 
ст. 1 и 2 на овој член за потребите на народната 
одбрана се исплатуваат од средствата на федера-
цијата. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од држав-
ниот секретар за народна одбрана, пропишува кои 
приспособувања -на средства, постројки и објекти 
ќе се вршат за потребите на народната одбрана и 
начинот за исплатување на трошоците од ставот 3 
на овој член. 

Член 25 
Сојузниот извршен совет може, по предлог од 

Советот за народна одбрана, да го пропише начинот 
и условите за создавање резервни капацитети за 
производство на определени производи за потре-
бите на народната одбрана во воена состојба како 
и да определи одделни стопански претпријатија да 
обезбедат резервни капацитети за тие потреби. Со 
посебни сојузни прописи ќе се определат финанси-
ски средства потребни за создавање на овие ре-
зервни капацитети. 

Заради создавање на резервните капацитети од 
ставот 1 на овој член Сојузниот извршен совет мо-
ж е да пропише прометот со определени основни 
средства на стопански претпријатија да може да 
се врши само со претходна согласност од Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 26 
Сојузниот извршен совет може, на предлог од 

Државниот секретар за народна одбрана, покрај 
претпријатијата што произведуваат за определени 
воени потреби, да обврзе и други претпријатија да 
произведуваат определени предмети за потребите 
на народната одбрана. Условите за производство и 
надоместокот за евентуални загуби што би наста-
нале за претпријатието поради извршувањето на 
таа обврска се утврдуваат со договор помеѓу прет-
пријатието и Државниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Член 27 
Во воена состојба, а по потреба и во мирновре-

мена состојба, на одделни поштенско-телеграфско-
телефонски јазли можат да бидат организирани од-
делни воени поштенско-телеграфско-телефонски 
установи за потребите на народната одбрана. 

Основање на воени поштенско-телеграфско-те-
лефонски установи врши државниот секретар за 
народна одбрана. 

Член 28 
Во воена состојба можат, врз основа на прописи 

од Сојузниот извршен совет, одделни здравствени 
и ветеринарни установи да се стават под непосред-
на управа на определен сојузен орган на управата. 

Член 29 
Заради извршување на работите од интерес за 

народната одбрана цивилната геодетска и хидро-
метеоролошка служба ја усогласуваат својата рабо-
та со воената геодетска односно хидрометеороло-
шка служба. 

Органите на цивилната геодетска и хидроме-
теоролошка служба се должни, по барање од др-
жавниот секретар за народна одбрана, да ги ста-
ват на располагање на воената геодетска односно 
хидрометеоролошка служба сите податоци од сво-
ите работи. 

Во воена состојба цивилната геодетска и хи-
дрометеоролошка служба се должни да извршу-
ваат определени работи што ќе им ги определи 
државниот секретар за народна одбранам 

Аерофотограметриски и други снимања на 
определени подрачја на Југославија може да вр-
ши само воен-а геодетсќја служба. Кои подрачја се 
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тоа определува државниот секретар за народна од-
брана. 51 

Член 30 
Снимање од воздух на југословенската терито-

рија може да се врши за потребите на премерот на 
земјиште односно за други потреби на стопанството 
или науката 

Снимање од воздух за потребите на премерот 
на земјиште по фотограметриски метод врши 
Военогеографскиот институт или друга установа 
ЈДТО за тоа ќе ја овласти Сојузниот извршен совет. 

Снимање од воздух за други потреби на сто-
панството или науката врши Военогеографскиот 
институт или друг орган односно организација што 
за тоа ќе добие одобрение. 

За снимање од воздух одобрение издава Др-
жавниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 31 
Филмовите и плочите на кои е снимено од воз-

дух земјиште за потребите на премерот по фото-
граметриски метод, можат да ги развиваат само 
Военогеографскиот институт, Заводот за фотогра-
метрија во Белград или органот на управата над-
лежен за работите на геодетската служба. Кој од 
наведените органи односно организации ќе го врши 
развивањето на тие филмови и плочи определува 
Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 32 
Државните органи и работните и други органи-

зации што користат фото-материјал добиен со сни-
мање од воздух, се должни тој фото-материјал да 
го користат исклучиво за потребите заради кои е 
одобрено и извршено снимање од воздух и не смеат 
да го објавуваат 

По исклучок, Државниот секретаријат за на-
родна одбрана или органот што тој ќе го определи 
може да одобри фото-материјалот добиен со сни-
мање од воздух да се објави за научни или други 
цели, ако тој фото-материјал не содржи податоци 
што се воена тајна. 

Член 33 
Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 

прописи за снимањето од воздух на југословенската 
територија. 

Член 34 
За да се обезбедат потребите на Југославија во 

воена состојба, се формираат општествени резерви 
на материјали потребни за народна одбрана 

Начинот на формирањето, чувањето и користе-
њето на општествените резерви се определува со 
посебен сојузен закон. 

Член 35 
Во комисијата за пропишување стандарди и ти-

пови'на предмети што се произведуваат во земјата 
или се увезуваат, а кои се од значење за народната 
одбрана, влегува и стручно лице што ќе го опреде-
ли државниот секретар за народна Одбрана. 

Член 36 
Во случај на воена состојба Сојузниот извршен 

Совет може да пропише услови под кои ќе се врши 
Увоз, извоз и промет на определени производи што 
се од значење за народната одбрана, а по потреба 

може да пропише и рафинирање на тие производи. 

Член 37 
Органите на управата надлежни за работите на 

Унапредувањето на сточарството, институтите и за-
водите за сточарство, ергелите и земјоделските сто-
панства и други установи што се занимават со од-
гледување добиток, се должни да се грижат за од-
гледување на определени типови и раси коњи и 
Друг добиток од значење за народната одбрана. 

Со посебни сојузни прописи се определуваат 
условите за одгледување коњи и друг добиток и се 
обезбедуваат финансиски средства за тоа. 

Член 38 
Сојузниот извршен совет, по предлог од Сове-

тот за народна одбрана, ќе ги определи органите 
на државната управа што ќе ја насочуваат и усо-
гласуваат работата на научи о-истражувачките уста-
нови што е од значење за народната одбрана. 

Г Л А В А IV 
ДОЛЖНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ СПРЕМА НАРОД-

НАТА ОДБРАНА 
Член 39 

Југословенски државјанин во поглед на на- , 
родната одбрана ги има следните должности: извр-
шување на воена обврска, учество во предвојнич-
ка обука, учество во службата на цивилната за-

.штита и извршување на мерки наредени заради 
остварување задачи на цивилната заштита, извр-
шување на работна обврска, извршување на ма-
теријална обврска, учество во територијалната од-
брана и извршување на евакуација. 

Воена обврска 
а) З а е д н и ч к и о д р е д б и 

Член 40 
Воената обврска на граѓаните е општа. 
Воената обврска се состои од регрутна обврска, 

од должност за служење на воениот рок и за слу-
жење во резервниот состав на Југословенската на-
родна армија. 

Член 41 
На воена обврска подлежат, под условите про-

пишани со овој закон, сите југословенски држав-
јани што се способни за воена служба. 

Жените не подлежат на регрутна обврска ниту 
имаат должност за служење на задолжителен воен 
рок. Жените како воени обврзници можат да бидат 
повикани за вршење на стручни, технички и по-
мошни служби во Југословенската народна армија 
(член 77). Повикувањето се врши врз основа на од-
лука од Сојузниот извршен совет. 

Член 42 
Лице што подлежи на воена обврска, а што ќе 

биде повикано на служба во Југословенската на-
родна армија, должно е да им се јави на опреде-
лените органи во рокот што е означен во поединеч-
ниот односно општиот позив. 

Ова лице е должно при заминувањето на воена 
служба да ги земе со себе предметите определени 
во поединечниот или општиот позив, а според про-
писите што ги донесува државниот секретар за 
народна одбрана. 

Лице што не ќе се одзове на позив на воена 
служба одговора според одредбите од Кривичниот 
законик. 

Член 43 
Воен обврзник се разрешува од воена обврска: 
1) кога ќе ги наполни годините на возраст 

определени со овој закон (член 77); 
2) нога ќе биде огласен за неспособен за воена 

служба; 
3) ако го изгуби југословенското државјанство. 

Член 44 
Лица што подлежат на воена обврска под ус-

лови определени со посебни прописи имаат право 
на превоз на товар на претсметката на Државниот 
секретаријат за народна одбрана со јавни сообра-
ќајни средства. 

Поблиски прописи за правото на превоз и за 
евентуалните надоместоци од ставот 1 на овој член 
во врска со патувањето донесува државниот секре-
тар за народна одбрана. 
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Член 45 
Државниот секретар за народна одбрана може; 

да пропише одделни категории воени обврзници во 
време на воена состојба да се распоредат на работа 
во определени органи на државната управа и р а -
ботни и други организации. 

Вршењето на тие должности се смета како 
вршење на работна обврска во смисла на одредбите 
од овој закон. 

Член 46 
Раководителот односно друго одговорно лице во, 

државен орган или во работна организација и друга 
организација, приватниот работодавец и стареши-
ната на домаќинство во кое се наоѓа воен обврзник 
кој го одбегнува вршењето на воена обврска, е дол-
жен да му го пријави тоа на надлежниот општин-
ски орган на управата за народна одбрана. 

Член 47 
Обврзникот-регрут и воениот обврзник одгова-

ра дисциплински според прописите за воената ди-
сциплина и станува воено лице во смисла на од-
редбите од Кривичниот законик од стапувањето 
во воената единица (установа) или служба односно 
кога ќе се јави на собирното место што му е во 
општиот или во одделниот позив или во воениот 
распоред означено. \ 

Воениот обврзник одговара дисциплински спо-
ред прописите за воената дисциплина и дваесет и 
четири часа по отпуштањето од воената единица 
(установа) или служба, и тогаш престанува да биде 
воено лице во смисла на одредбите од Кривич-
ниот законик. 

б) Р е г р у т н а о б в р с к а 
Член 48 

Регрутната обврска се состои во должноста на 
одбивање на општ или поединечен позив за ре-
грутирање, во должноста на извршување про-
писи и наредувања на воените органи и општин-
ските органи на управата за народна одбрана во 
врска со регрутирањето и во стапувањето на слу-
жење на воениот рок. 

Регрутната обврска настанува со почетокот на 
годината во која југословенски државјанин на-
полнува седумнаесет години возраст. 

Регрутната обврска на југословенски д р ж а в -
јани трае до стапувањето на служење на воениот 
рок, до наполнувањето на определени години воз-
раст член 61) или до настапувањето на случајот 
од точ. 2 или 3 на членот 43 од овој закон. 

Член 49 
Со стапувањето на служење на воениот рок 

обврзникот-регрут станува војник (морнар). 
По отслужувањето на воениот рок војникот 

станува воен обврзник (војник односно морнар-об-
врзник, резервен подофицер, резервен офицер или 
резервен воен службеник). 

Член 50 
За време на регрутната обврска југословенски 

држав јанин може привремено да престојува во 
странство по одобрение од надлежниот општински 
орган на управата за народна одбрана, а постојано 
— по одобрение од надлежниот првостепен воен те-
риторијален орган. 

Член 51 
Југословенски државјанин што живее постојано 

во странство е должен во времето меѓу наполнетите 
седумнаесет и дваесет и седум години возраст да 
му се пријави на надлежното дипломатско односно 
конзуларно претставништво на Југославија и да 
даде изјава дека во случај на мобилизација или 
бојна ќе постапи според наредувањата на надлеж-
ните воени органи на Југославија. 

Лице што ќе постапи според ставот 1 на овој 
член ќе дојде во Југославија пред наполнетите два-
есет и седум години возраст на постојан престој, 
или на престој подолг, од една година, ќе се повика 
на служење на воениот рок, ако е способно за воена 

служба. Ако такво лице дојде во земјата на престој 
покус од една година, нема да се повика на слу-
ж е њ е на воениот рок. 

Лице што по наполнетите дваесет и седум го-
дини возраст ќе дојде во земјата и тука постојано 
ќе се насели, нема да служи воен рок, туку ќе биде 
запишано во воената евиденција како воен обврзник. 

За лице што не ќе постапи според одредбите од 
ставот 1 на овој член, ќе се смета дека ја одбег-
нува. воената обврска и на него се применуваат од-
редбите од членот 61 на овој закон. 

Член 52 
За лицата што подлежат на регрутна обврска 

се води посебна евиденција (регрутна евиденција), 
што ја води општинскиот орган на управата за 
народна одбрана. 

Во регрутната евиденција се запишуваат сите 
машки лица, југословенски државјани, кои во одно-
сната година наполнуваат седумнаесет години во-
зраст, 

Член 53 
Регрутирањето се врши врз основа на подато-

ците од регрутната евиденција, а по општ позив 
за регрутирање што го издава општинскиот орган 
на управата за народна одбрана. 

Организирањето на регрутирањето и технич-
ките работи во врска со регрутирањето ги врши оп-
штинскиот орган на управата за народна одбрана. 

Со регрутирањето се утврдува способноста на 
обврзниците за служба во Југословенската народна 
армија и им се определува траењето на воениот рок 
и родот односно службата во која ќе го служат 
воениот рок. 

Член 54 
Регрутирањето го врши регрутна комисија врз 

основа на резултатот од регрутниот преглед. 
Регрутните комисии ги формира командантот 

на армиската област по правило при првостепените 
воени територијални органи. 

Регрутната комисија ја сочинуваат определени 
воени и граѓански лица. Од воените лица еден член 
на комисијата мора да биде лекар. Од граѓанските 
лица во комисијата задолжително влегува еден 
претставник н-а општинското собрание. Претседа-
телот на комисијата мора да биде воено лице. 

Поблиски прописи за формирањето и работата 
на регрутни комисии при дипломатските и кон-
зуларните претставништва на Југославија донесува 
државниот секретар за народна одбрана во соглас-
ност со државниот секретар за надворешни работи. 

Член 55 
Регрутниот преглед на обврзникот-регрут се 

врши по правило во годината во која таков обвр-
зник наполнува осумнаесет години возраст. 

За случај на непосредна воена опасност и воена 
состојба Претседателот на Републиката може да 
нареди на регрутен преглед во една година да се 
подложат и оние обврзници-регрути кои во таа 
година наполнуваат седумнаесет години возраст. 

Член 56 
Врз основа на прегледот на обврзникот-регрут 

оценката на регрутната комисија може да биде: 
,.способен за воена служба", „ограничено способен", 
„привремено неспособен за воена служба" и „нес-
пособен за воена служба". 

На обврзникот-регрут способен или ограничено 
способен за воена служба регрутната комисија му 
го определува родот односно службата во која ќ е 
го служи воениот рок и му го соопштува траењето 
на воениот рок. 

На обврзникот-регрут способен за воена служба 
што завршил најмалку средно или нему рамно учи-
лиште комисијата може да му определи воениот 
рок да го служи во некоја од школите^за резервни 
офицери. По исклучок, комисијата по упатство од 
државниот секретар за народна одбрана може да 
определи служење на воениот рок во школите за 
резервни офицери и на оние обврзници-регрути 
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кои немаат завршено средно или на него рамно 
училиште. 

Регрутната комисија му го соопштува своето 
решение на обврзникот-регрут веднаш. 

Член 57 
Обврзници-регрути за кои на регрутниот пре-

глед е утврдено дека се привремено неспособни за 
воена служба подлежат на регрутен преглед секоја 
наредна година додека не наполнат дваесет и седум 
години возраст, освен ако пред тоа не бидат оце-
нети дека се способни или ограничено способни за 
воена служба. 

При прегледот во годината во која таков об-
врзник наполнува два-есет и седум години возраст 
може да биде оценет само како способен или огра-
ничено способен за воена служба или како неспо-
собен за воена служба. 

Член 58 
Обврзникот-регрут е должен во рок од осум 

дена од наставната промена да му ја пријави на 
општинскиот орган на управата за народна одбрана 
при кој е воведен во регрутната евиденција проме-
ната на своето родено или семејно име, на занима-
њето, живеалиштето или станот, како и проме-
ната на престојувалиштето подолга од триесет дена. 

Член на семејството на обврзникот-регрут со 
кој тој живео во заедничко домаќинство е должен 
во рок од петнаесет дена од настапената промена 
да му ја пријави на општинскиот орган на упра-
вата за наредна одбрана при кој обврзникот-рег-
рут е воведен во регрутната евиденција смртта на 
обврзникот^регрут или неговото исчезнување или 
упатување на издржување казна лишување од сло-
бода во траење подлото од триесет дена. 

Ако обврзникот-регрут живее одвоено од своето 
семејство, пријавувањето во смисла на ставот 1 од 
овој член се должни да го сторат службеникот во 
државен орган и работна организација што ја води 
евиденцијата на запослените лица односно работо-
давецот при кој обврзникот-регрут е запослен. 

Член 59 
Лице оценето како неспособно за воена служба 

подлежи до наполнетите педесет и пет години на 
повремени ревиѕиони прегледи што ги наредува 
државниот секретар за народна одбрана. 

Лице што на ревизионен преглед ќе биде оце-
нето дека е способно или ограничено способно за 
воена служба се упатува на отслужување на вое-
ниот рок, ако е помладо од дваесет и седум го-
дини возраст а ако е постаро се запишува во 
воена евиденија како воен обврзник. 

в) В о е н р о к 
Член 60 

Обврзниците-регрути што се огласени за спо-
собни или ограничено способни за воена служба се 
упатуваат на служење на воениот рок во годината 
во текот на која наполнуваат деветнаест години 
возраст, Денот на стапувањето на служење на во-
ениот рок го определува државниот секретар за 
народна одбрана. 

Државниот секретар за народна одбрана може 
по потреба да нареди еден дел од годиштето на 
обврзштците-регрути да се упати на служење на 
воениот рок по, истекот на годината во која напол-
нуваат деветнаесет години возраст, или подоцна, 
но во секој случај најдоцна до" крајот на годината 
во која наполнуваат дваесет и седум години возраст. 

Во случај на непосредна воена опасност и воена 
состојба Претседателот на Републиката може да 
нареди на служба во Југословенската народна ар-
мија да се упатат и обврзниците-регрути кои во 
текот на таа година наполнуваат осумнаесет го-
дини возраст. 

Член 61 
Обврската за стапување на служење на воениот 

рок трае до крајот на годината во која обврзни-

кот-регрут наполнува дваесет и седум години воз-
раст. 

По исклочок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, на редовните студенти на факултети, виши 
училишта и други училишта рамни на факултети, 
чие редовно школување трае десет семестри или 
повеќе, обврската за стапување на служење на во-
ениот рок трае до крајот на годината во која обвр-
зникот-регрут наполнува дваесет и осум години 
возраст. 

Воен обврзник за кој ќе се утврди дека не бил 
упатен на служење на воениот рок до наполнетите 
дваесет и седум години возраст затоа што ја од-
бегнувал воената обврска, може да биде упатен 
на отслужување на воениот рок до наполнетите 
четириесет години возраст. Решение за тоа доне-
сува општинскиот орган на управата за народна 
одбрана. 

Член 62 
Југословенски државјанин кој наполнил осум-

наесет години возраст и е огласен како способен 
за воена служа може во мирновремена состојба по 
свое барање да биде примен на служење на вое-
ниот рок и пред да биде повикан. За примањето на 
доброволно служење на воениот рок на лица што 
постојано живеат во странство решава државниот 
секретар за народна одбрана 

Во случај на непосредна воена опасност и 
воена состојба можат да се примат на служба во 
Југословенската народна армија како доброволци 
лица со наполнети седумнаесет години возраст. 

Член 63 
Служењето на воениот рок во Југословенската 

народна армија трае осумнаесет месеци, освен во 
воената морнарица, во која служењето на воениот 
рок трае две години. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на овој 
член, служењето на воениот рок трае една година: 

1) за лица што со успех ќе ја завршат школа-
та за резервни офицери; 

2) за лица со завршен прв степен на настава 
односно со положени испити предвидени за првите 
две години на факултет, висока школа или умет-
ничка академија и за лица со завршена виша или 
висока школа, уметничка академија или факултет; 

3) за лица што се единствени хранители на 
семејството 

Член 64 
Како единствен хранител на семејството, во 

смисла на овој закон, се смета обврзникот-регрут 
односно војник ако во семејството чиј член е тој 
нема ниеден друг член способен за стопанисување, 
ако семејството се издржува од неговата заработка 
или други приходи и ако данокот односно приходот 
на семејството не го надминува износот што ќе го 
утврди Сојузниот извршен совет. 

Како членови на семејството од ставот 1 на овој 
член се сметаат: брачниот другар, децата (брачни, 
вонбрачни, посвоени, пасиноци) родителите (тат-
кото, мајката, очувот, маштеата) и посвоителот, 

дедото и бабата, прадедото и прабабата, браќата и 
сестрите на обврзникот" регрут односно војник, акаР 
живел тој со нив во заедничко домаќинство до по-
викувањето на служење на воениот рок. 

Посвоителот и посвоените деца се сметаат како 
членови на семејството на обврзникот-регрут од-
носно војник ако е посвојувањето извршено барем 
на три години пред повикувањето на обврзникот 
-регрут на служење на воениот рок. 

Промените настанати со раскинување на за-
едничкото домаќинство или со отуѓување на имо-
тот се земаат предвид само во случај ако се из-
вршени барем на три години пред повикувањето 
на обврзникот-регрут на служење на воениот рок. 

Како неспособни за стопанисување се сметаат 
членовите на семејството што во времето кога об-
врзникот-регрут е повикан на служење на воениот 
рок односно во времето додека војникот се наоѓа 
на служење на воениот рок: 
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1) не наполниле 18 години возраст, а и оние што 
наполниле 18 години но се на школување, и тоа: 
до наполнетата 23 година возраст ако се на редовно 
школување во средно училиште, а до наполне-
тата 27 односно 28 година возраст ако се школуваат 
на факултет или на друга висока или виша школа; 

2) машките членови на семејството постари од 
60 години, а женските постари од 55 години, а и 
помлади — ако од страна на воена лекарска ко-
мисија се огласени за постојано неспособни за 
стопанисување 

Одредбата од ставот 5 точка 1 на овој член не 
се однесува на брачниот другар на обврзникот-ре-
грут односно војник. 

Член 65 
Од обврската за служење на воениот рок во Ју -

гословенската народна армија се ослободуваат: 
1) лица неспособни за воена служба; 
2) лица привремено неспособни за воена служ-

ба кои до наполнетите дваесет и седум години воз-
раст ше ќе станат способни за таа служба; 

3) лица што ќе се здобијат со југословенско др-
жавјанство со натурализација или врз основа на 
меѓународни договори, ако во земјата чии држав-
јани биле го' отслужиле воениот рок, односно ако 
наполниле дваесет и седум години возраст. 

Член 66 
Служењето на воениот рок се одлага по барање . 

од обврзкикот-регрут и тоа: 
1) на редовните ученици на стручни училишта 

со практична настава, како и на средни и на нив 
рамни училишта — до завршетокот на школува-
њето, а најдоцна до наполнетите дваесет и три го-
дини возраст; 

2) на редовни студенти на факултети и на виши 
школи и на други школи рамни на факултети — 
до завршетокот на школувањето, а најдоцна до на-
полнетите дваесет и седум години возраст односно 
до наполнетите дваесет и осум години возраст ако 
редовното школување трае десет семестри или по-
веќе; 

3) на единствен хранител на семејството — за 
времето додека е единствен хранител, а најдоцна 
до наполнетите дваесет и седум години возраст; 

4). на обврзникот-регрут во чие " домаќинство 
покрај него име само уште еден член на домаќин-
ството способен за стопанисување, а кој веќе се 
наоѓа на служење на воениот рок — за времето 
додека тој член на домаќинството не го отслужи 
воениот рок, а најдоцна до наполнетите дваесет и 
седум години возраст; 

5) на половината односно на поголемиот дел од 
обврзниците-регрути (ако е нивниот број непарен) 
што се членови на едно домаќинство, ако двајца 
или повеќе членови од тоа домаќинство се упату-
ваат на служење на воениот рок во иста година — 
за времето додека другата половина од членовите 
на тоа домаќинство не го отслужи воениот рок или 
не биде поради други причини отпуштена од Југо-
словенската народна армија, а најдоцна до напол-
нетите дваесет и седум години возраст 

Служењето на воениот рок може да му се од-
ложи за една година и на обврзник-регрут чие 
семејство поради елементарни непогоди имотно 
толку4 настрадало што би било доведено во тешка 
положба ако би бил упатен тој обврзник во таа 
година на служење на воениот рок. 

Член 67 
Војник (морнар) што има завршено осумгодишно 

училиште или соодветна школск,а спрема, а кој во 
текот на служењето на воениот рок ќе покаже 
дека е способен да стане резервен офицер, а покрај 
тоа ги исполнува и условите што ќе ги пропише др-
жавниов секретар за народна одбрана, може да 
биде упатен во школа за резервни офицери, 

Член 68 
Служењето на воениот рок може да му биде 

прекинато: 
1) на војник (морнар) чие семејство поради еле-

ментарни непогоди имотно толку настрадало што 
би било доведено во тешка положба ако тој војник 
(морнар) би бил задржан на служење на воениот 
рок, најмногу за една година; 

2) на војник (морнар) кој во текот на служе-
њето на воениот рок поради смрт или болест во 
семејството ќе стане единствен хранител на семеј-
ството, — за времето додека е единствен хранител 
на семејството, но најдолго до наполнетите дваесет 
и седум години возраст. 

Член 69 
Служењето на воениот рок му се прекинува: 
1) на војник (морнар) кој во текот на служе-

њето на воениот рок ќе стане привремено неспосо-
бен за воена служба; , 

2) на војник (морнар) кој во текот на служе-
њето на воениот рок ќе биде осуден на казна 
лишување од слобода за кривично дело сторено во 
текот на служењето на воениот рок или на казна 
затвор над шест месеци за кривично дело сторено 
пред стапувањето на служење на воениот рок до-
дека не ја издржи казната или додека не биде от-
пуштен на условен отпуст. 

Ако војник (морнар) во случајот од точката 
1 на ставот 1 на овој член повторно стане способен 
за воена служба пред наполнетите дваесет и седум 
години возраст, ќе се упати на дослужување на во-
ениот рок, а ВОЈНИКОТ (морнарот) од точката 2 на 
ставот 1 на овој член по издржаната казна односно 
по отпуштањето на условен отпуст ќе го про-
должи служењето на воениот рок. 

По исклучок од точката 2 на ставот 1 на овој 
член, служењето на воениот рок нема да му се пре-
кинува на војник (морнар) осуден на казна за-
твор до две години, или на малолетнички затвор до 
две години, или на казна строг затвор од една го-
дина за кривично дело сторено пред стапувањето на 
служење на воениот рок, на кој до завршетокот 
на служењето на воениот рок не му преостанува 
повеќе од шест месеци. 

Член 70 
Војник (морнар) кој во текот на служењето на 

воениот рок ќе стане неспособен за воена служба, 
се отпушта од Југословенската народна армија и се 
ослободува од натамошно служење на воениот рок. 

Член 71 
Времето што питомец на воена школа за подо-

фицери^ офицери и воени службеници ќе го помине 
во воени училишта се смета како служење на во-
ениот рок. 

На питомец што ќе го прекине школувањето не 
му се смета во служење на воениот рок времето 
што го поминал во воена школа пред наполнетите 
седумнаесет години возраст. 

Член 72 
Не се смета во служење на воениот рок: 
1) времето што војник (морнар) ќе го помине 

на издржување на казна затвор или строг затвор 
поради кривично дело; 

2) времето што војник (морнар) ќе го помине 
во самоволно оддалечување или бегство од Југо-
словенската народна армија. 

Времето поминато на служење на воениот рок 
во текот на условниот отпуст, се смета во служење 
на воениот рок. 

Член 73 
Лице осудено на казна лишување од слобода 

не се повикува на служење на воениот рок до-
дека не ја издржи казната или не биде отпуштено 
на условен отпуст. 

Лице осудено на казна лишување од слобода 
може во воена состојба да биде повикано на слу-
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жба во Југословенската народна армија, ако му 
е одложено издржувањето на казната. 

Лице кое од причините наведени во ставот 
1 на овој член ќе биде спречено на време да го 
отслужи воениот рок, ќе се повика на служење 
односно дослужување на воениот рок штом ќе ја 
издржи казната, ако не е постаро од четириесет 
години. 

г) Д о л ж н о с т з а с л у ж е њ е в о р е з е р -
в н и о т с о с т а в н а Ј у г о с л о в е н с к а т а н а -
р о д н а а р м и ј а 

Член 74 
Воените обврзници што го отслужиле воениот 

рок се преведуваат во резервниот состав на Југо-
словенската народна армија и добиваат воен ра-
според. 

Како служење во резервниот состав на Југо-
словенската народна армија се подразбира врше-
њето на воена служба и други должности пред-
видени со овој закон за врмето од завршетокот на 
служењето на воениот рок на друг начин, до пре-
станокот на воената обврска. 

Евиденција за воените обврзници води оп-
штинскиот орган на управата за народна одбрана 
односно воениот орган што ќе го определи држав-
ниот секретар за народна одбрана. 

Член 75 
По отслужувањето на воениот рок односно по 

регулирањето на обврската за служење на воениот 
рок на друг начин на воените обврзници им се 
издава лична воена исправа. Воените обврзници се 
должни да ја чуваат оваа исправа. 

Личната воена исправа ја издава воената еди-
ница односно установата ЕО која воениот обврзник 
го служел воениот рок. На оној воен обврзник што 
обврската за служење на воениот рок ја регулирал 
на друг начин, личната воена исправа му ја издава 
надлежниот првостепен воен територијален орган. 

Во личната воена исправа се запишуваат опре-
делените податоци и воениот распоред кој му се 
соопштува рѓа воениот обврзник. 

Податоците за воениот распоред се сметаат како 
воена тајна. 

Член 76 
Воениот обврзник е должен и по отслужувањето 

на воениот рок да му се пријави најдоцна за осум 
дена по доаѓањето во живеалиштето на.надлежниот 
општински орган на управата за народна одбрана. 

При промената на живеалиштето воениот об-
врзник е должен да му се пријави на општинскиот 
орган на управата за народна одбрана. 

Воениот обврзник е должен во рок од осум дена 
од наставната промена да му ја пријави на оп-
штинскиот орган на управата за народна одбрана 
на чие подрачје има свое живеалиште, промената 
на своето родено или семејно име, на занимањето, 
живеалиштето или промената на престојувалиштето 
подолга од триесет дена, како и промената на дру-
гите податоци во врска со воената обврска што ќе 
ги пропише државниот секретар за народна од-
брана. 

Чтг^н 77 
Должноста за служење во резервниот состав на 

Југословенската народна армија трае од заврше-
токот на служењето на воениот рок односно од 
регулирањето на обврската за служење на воениот 
рок на друг начин до крајот на годината во која 
воениот обврзник наполнува педесет и пет години 
возраст, а за резервниот офицер и резервниот воен 
службеник до крајот на годината во која напол-
нува шеесет години возраст. 

Во смисла на одредбата од членбт 41 став 2 на 
овој закон жените можат да бидат повикани на во-
ена служба и тоа од почетокот на годината во која 
наполнуваат деветнаесет години возраст до крајот 

ца годината во која наполнуваат четириесет години 
возраст, а жените — резервни офицери и воени 
службеници до крајот на годината^во која напол-
нуваат педесет години возраст. Нема Да се повику-
ваат на воена служба жени чиј брачен другар е 
повикан на воена служба, вдовици, разведени и 
немажени жени, ако имаат дете помладо од пет-
наест години, како ниту жени чиј брачен другар 
не е повикан на воена служба, ако имаат дете 
помладо од десет години и трудни жени. 

Во случај на непосредна воена опасност и во 
воена состојба Претседателот на Републиката може 
да нареди повикување на воена служба на жени 
од почетокот на годината во која наполнуваат осум-
наесет години возраст, како и да го продолжи тра-
ењето на обврските за служење во резервниот со-
став на Југословенската народна армија за маш-
ките резервни офицери и резервните воени служ-
беници над шеесет години возраст. 

Член 78 
Војниците (морнарите) — обврзници и резерв-

ните подофицери можат да бидат повикани на во-
ена вежба и курсеви до наполнетите четириесет и 
пет години возраст, а резервните офицери и воени 
службеници до наполнетите педесет години. 

Државниот секретар за наредна одбрана може 
да пропише одделни категории воени обврзници со 
завршена школа за резервни офицери да можат 
да се задржат на двомесечна воена вежба непосред-
но по отслужувањето на воениот рок. Таквите во-
ени обврзници не можат да бидат повикани на во-
ена вежба во наредната година. 

Воени вежби, како и курсеви што се сметаат 
како воена вежба, можат за време на траењето на 
воената обврска да изнесуваат, и тоа за војниците-
обврзници, резервните подофицери и воените слу-
жбеници до шест месеци, а за резервните офицери 
до дванаесет месеци. Една воена вежба или курс 
може да трае најдолго два месеца. Во една година 
воениот обврзник може да биде на вежба само 
еднаш. 

По исклучок, Врховниот командант може да на-
реди да се повикаат на воена вежба и: 

1) војниците (морнарите) — обврзници, резерв-
ните подофицери и резервните воени службеници 
што се постари од четириесет и пет години; 

2) резервните офицери постари од педесет го-
дини; 

3) воените обврзници што веќе извршиле во-
ени вежби во траење од шест односно дванаесет 
месеци. 

Исто така, Врховниот комнадант може по ис-
клучок да нареди да се задржат на воена вежба 
обврзниците непосредно по отслужувањето на во-
ениот рок; траењето на една воена вежба да%се про-
должи над два месеца, како и воените обврзници 
да се повикаат на воена вежба и по втор пат во 
иста година. 

Воената стручна настава што ја организира 
Здружението на резервните офицери и подофицери 
им се признава на воените обврзници како извршу-
вање на воена вежба, под услови што ќе ги про-
пише државниот секретар за народна одбрана. 

Член 79 
На воен обврзник може на негово барање да 

му се одложи вршењето на воена вежба под у-
словите што ќе ги пропише дрлѕавниот секретар за 
народна одбрана. 

Решението за одлагање на воената вежба го 
донесува општинскиот орган на управата за на-
родна одбрана или воениот орган што ќе го опре-
дели државниот секретар за народна одбрана, 

Член 80 
На воен обврзник на служба во резервниот со-

став на Југословенската народна армија што е во 
работен однос, не му престанува^ работниот однос 
додека е на воена служба ниту може да му се 
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откаже за тоа време. Ако бил откажан работниот 
однос пред заминувањето на воена служба, отказ-
ниот рок не тече за време на воената служба. 

Времето што воениот обврзник по позив од во-
ените органи и од општинските органи на управата 
за народна одбрана ќе го помине во редовно работ-
но време на вршење работи во врска со воената 
обврска, се смета како време поминато на редовна 
работа. 

На воен обврзник кој е во работен однос му 
припаѓа за време на воена вежба надоместок во ви-
сочина на просечниот месечен личен доход за по-
следните три месеци пред позивот за воена вежба, 
ако е тоа за него поповолно. 

На воен обврзник што е пензионер или прима 
материјално обезбедување поради привремена не-
способност или безработност му припаѓа пензија 
односно материјално обезбедување и за времето 
на вршењето на воената служба. 

На воен обврзник кому што платата според 
чинот односно класата додека ја врши воената слу-
жба би му била поголема од надоместо,кот на лични-
от доход, пензијата или материјалното обезбедува-
ње, му припаѓа право на разликата од износот на 
платата според чинот односно класата. 

На воен обврзник што е во работен однос му 
се исплатува на товар на претсметката на Држав-
ниот секретаријат за народна одбрана надоместокот 
на личниот доход односно разликата меѓу надоме-
стокот на личниот доход. 

Во поглед правата на принадлежности со лицата 
во работен однос се изедначуваат лицата што при-
маат постојана награда како членови на претстав-
нички тела. 

На семејството чиј единствен хранител е пови-
кан на служење на воениот рок или на друга слу-
жба, му припаѓа за времето на таа служба помош 
според прописите што ги донесува Сојузниот извр-
шен совет. Со тие прописи ќе се определи кои лица, 
покрај лицата од членот 63 на овој закон, се сметаат 
како единствени хранител и на семејството. 

д) П о с т а п к а 
Член 81 

Освен решенијата што ги донесува регрутната 
комисија, другите решенија во врска со регрутира -
њета и служењето на воениот рок, односно со врше-
њето на воената служба во резервниот состав на Ју-
гословенската народна армија ги донесуваат оп-
штинските органи на управата за народна одбрана 
или воените територијални органи што ќе ги опре-
дели државниот секретар за народна одбрана, а за 
војниците (морнарите) во врска со служењето на 
воениот рок решение донесува органот што ќе го 
определи државниот секретар за народна одбрана. 

Ако обврзникот-регрут при регрутирањето ба-
ра да се одложи служењето на воениот рок и вед-
наш поднесе потребни докази за тоа, решение за 
одлагање донесува регрутната комисија. 

Член 82 
Обврзникот-регрут и воениот обврзник им? ат 

право против првостепеното решение да изјават 
жалба во рок од петнаесет дена, и тоа против ре-
шението на регрутната комисија од денот на сооп-
штувањето, а против решението на општинскиот ор-
ган на управата за народна одбрана од денот на 
доставувањето на решението. Жалбата му се пре-
дава на општинскиот орган на управата за народна 
одбрана што го донесол решението односно на ор-
ганот при кој е формирана регрутната комисија. 
Жалбата не го задржува решението од извршување. 

Решение по жалбата донесува надлежниот воен 
територијален орган. Второстепеното решение е ко-
нечно во управната постапка и против него може 
да се поведе управен спор. 

Член 83 
За поднесоците и прилозите, како и за реше-

нијата и жалбите во врска со воената обврска не 
се плаќаат такси. 

2. Предвојничка обука 
Член 84 

Во мирновремена состојба, на предвојничка обу-
ка подлежат машки лица почнувајќи од годината 
во која наполнуваат седумнаесет години возраст па 
до крајот на годината во која наполнуваат девет-
наесет години. Обврската за предвојничка обука 
престанува со стапување на служење на воениот рок. 

Со прописи на државниот секретар за народна 
одбрана може да се определи на предвојничка обу-
ка да подлежат и женски лица почнувајќи од го-
дината во која наполнуваат дваесет години возраст. 

По исклучок лицата на школување во средни^^ 
виши, високи и на нив рамни училишта подлежат 
на предвојничка обука без оглед на годините на воз-
раста и полот, почнувајќи од втори клас гимназија 
или соодветен клас друго училиште, па до заврше-
токот на редовното школување, односно до упату-
вањето на служење на воениот рок, најдоцна до на-
полнувањето на дваесет и седум години возраст од-
носно дваесет и осум години возраст ако редовното 
школување трае десет или повеќе семестри. 

Член 85 
Во воена состојба пред војничката обука за сите 

лица започнува со наполнетите шеснаесет години 
возраст, и трае до стапувањето на служба во Ју-
гословенската народна армија, а за лица кои не ќе 
стапат во Југословенската народна армија до вре-
мето определено во членот 84 на овој закон. За ли-
цата на школување, во воена состојба предвојнич-
ката обука започнува оддфвиот клас гимназија или 
соодветен клас од другоУчилиште, без оглед на го- . 
дините на возраста и псЖлот. 

Државниот секретар за народна одбрана може 
да определи и во случај на непосредна воена опас-
ност предвојничката обука да започнува како што 
е определено во ставот 1 на овој член. 

Член 86 
На предвојничка обука не подлежат: 
1) лица огласени за неспособни за воена слу-

лгба; 
2) Лица неспособни за учествување во предвој-

ничка обука; 
3) лица осудени на казна затвор или строг за-

твор за времето додека се наоѓаат на издржување 
на казната. 

Жени што имаат дете, како и трудни жени нема 
да се повикуваат на предвојничка обука. 

Одредбите на точ. 1 и 2 од ставот 1 и на ставот 
2 од овој член не се однесуваат на студентите на 
виши и високи школи. 

Член 87 
Лице што подлежи на предвојничка обука може 

да биде привремено ослободено поради болест која 
подолго трае. 

Решение за ослободување донесува, по барање 
на заинтересираното лице, општинскиот орган на 
управата за народна одбрана. 

Член 88 
Предвојничката обука за машки обврзници мо-

же да се изведува и во посебни логори за предвој-
ничка обука. Обуката во логори за предвојничка о-
бука трае од петнаесет до дваесет дена годишно. 

За лица на школување (член 84 став 3) пред-
војничката обука се изведува во рамките на школ-
ската настава како задолжителен предмет. Програ-
мата на овој предмет за женски лица може да оп-
фати само обука за помошни и технички служби, 
како и служба за цивилна заштита. 

Член 89 
За време на изведувањето на обуката во посеб-

ни логори, на обврзниците им припаѓа бесплатна ис-
храна и сместување на товар на буџетот на општи-
ната. 
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Член 90 
Наставните планови и програми на предвој-

ничката обука ги пропишува Државниот секрета-
ријат за народна одбрана. Во овие планови и про-
грами за женски лица може да биде предвидена 
обука само за помошни и технички служби како 
и за служба за цивилна заштита. 

Државниот секретаријат за народна одбрана го 
обезбедува вооружувањето и друга воена опрема 
за изведување на предвојничката обука. Сите други 
материјални средства за изведување на предвој-
ничката обука ги обезбедува општината. 

Член 91 
Државниот секретаријат за народна одбрана да-

ва општи насоки за организацијата и изведувањето 
на предвојничката обука и врши општ надзор во 
тие работи. 

Во средните, вишите и високите училишта во 
кои предвојничката обука е опфатена со настав-
ниот план и програма, за спроведувањето на про-
писите ило се однесуваат на предвојничката обука 
се грижат органите на управата надлежни за про-
светата. Во -таа работа им помагаат соодветните ор-
гани на управата за народна одбрана и надлежните 
воени територијални органи. 

За извршувањето на наставните планови и про-
грами н^ предвојничката обука во училиштата се 
грмж' т органите на управувањето во училиштата. 

Изведувањето на предвојничката обука за мла-
дината што не ги посетува редовно училиштата од 
ставот 1 па ОЕОЈ член го организира општинскиот 
орган на управата за народна одбрана. Предвој-
ничка обука за териториите на повеќе општини мо-
же да организира ОКОЛИСКИОТ орган на управата 
за народна одбрана, во соработка со општинските 
органи на управата за народна одбрана. Во таа ра-
бота им помагаат воените територијални органи. 

-3. Цивилна заштита 
Член 92 

На обврската за служење во цивилната заштита 
подлежат југословенските државјани од двата пола 
почнувајќи од наполнетите шеснаесет години воз-
раст, ако се способни за таа служба. 

На обврската за извршување мерките со цел за 
заштита од напад од воздух и од други неприја-
телски дејства, за отстранување последиците од тие 
дејства, како и за заштита од елементарни непого-
ди и катастрофи и за отстранување нивните после-
дици, подлежат сите граѓани, државни органи, ра-
ботни и други организации. Тие мерки ги пропи-
шува Сојузниот извршен совет. 

Член 93 
На обврска за служење во цивилната заштита 

не подлежат: 
1) лица на служба во постојаниот состав на Ју-

гословенската народна армија, припадници на На-
родната милиција и лица на служба во стражата 
на казнено-поправителните домови; 

2) воени обврзници што имаат воен распоред за 
војна; 

3) жени што имаат дете помладо од седум го-
дини како и трудни жени; 

4) лица осудени на казна затвор или строг за-
твор, за време додека се наоѓаат на издржување на 
казната. 

Член 94 
Службата за цивилна заштита, како составен 

дел од цивилната одбрана, непосредно ја организи-
ра и ја раководи општинското собрание преку сво-
јот совет за народна одбрана и органот на управата 
за народна одбрана. 

Општо раководење со службата за цивилна за-
штита и општ надзор над неа на територијата на Ју -
гославија врши Државниот секретаријат за народ-
на одбрана. 

Државниот секретар за народна одбрана ја ко-
ординира работата на другите државни органи, ра-
ботни и други организации кои според овој^ закон и 
прописите донесени врз основа на него, се должни 
да учествуваат во спроведувањето на мерките за 
цивилна заштита. ' 

За координација на работата на органите, ор-
ганизациите и службите што учествуваат во извр-
шувањето на мерките за цивилна заштита во ми-
рот и војната, општествено-политичките заедници 
можат да формираат штабови за цивилна заштита. 

Член 95 
Општинските собранија се должни да обезбедит 

материјални средства за реализирање на плано-
вите и мерките за цивилна заштита што ги пропи-
шува Советот за народна одбрана. 

Државните органи, работните и други организа-
ции к а к о ш сопствениците на приватни згради се 
должни да обезбедат со посебни прописи определе-
ни материјални средства за извршување на нивните 
задачи во врска со цивилната заштита. Државните 
органи, работните и други организации се должни 
при подигањето на нови објекти во нив или надвор 
од нив да изградат и засолништа од напад од воз-
дух. Решенија за тоа донесува и пропишува тех-
нички услови општинскиот совет за народна одбра-
на според месните прилики, согласно со општите 
насоки на Советот за народна одбрана. 

4. Работна обврска 
Член 96 

Во воената состојба сито југословенски држав-
јани подлежат на работна обврска, со цел за пра-
вилно извршување на задачите на државните орга-
ни, работните организации и јавните служби за вре-
ме на војна, како и заради извршување на опре-
делени работи или работи важни за народната од-
брана или за непосредни потреби на Југословенска-
та народна армија. 

Работната обврска се состоји во вршење на 
постојана служба во определен'државен орган, ра-
ботна организација или во привремено учествување 
во вршење на јавни работи во врска со народната 
одбрана. 

Сојузниот извршен совет може да определи во 
случај на непосредна воена опасност лица или опре-
делени категории лица што подлежат на работна 
обврска да се повикаат на вршење определени дол-
жности односно работи во државни органи и работ-
ни организации или во јавни служби, како и за не-
посредни потреби на Југословенската народна ар-
мија. 

Странски државјани можат да бидат повикани 
на извршување на работна обврска ако тоа не е про-
тивно на меѓународните договори и прописите на 
меѓународното право признаени од Југославија. 

Член 97 
На работна обврска не подлежат: 
1) лица неспособни за работа; 
2) лица што подлежат на служба во Југословен-

ската народна армија; , -
ЗУ лица што се наоѓаат на постојана служба во 

цивилна заштита или во територијална одбрана; 
4) жени помлади од осумнаесет и постари од 

педесет и пет години возраст, како и трудни жени 
и оние што имаат дете помладо од седум години; 

5) мажи помлади од шеснаесет и постари од ше-
есет и пет години возраст. 

Лицата од точката 2 на ставот 1 од овој член 
можат за времето додека не бидат повикани на слу-
жба во Југословенската народна армија да бидат 
распоредени на определена служба односно работа 
според прописите за работната обврска. 

Член 98 
Лицата што подлежат на работна обврска се 

распоредуваат на дејности односно на работи спо-
ред своите стручни квалификации односно способ-
ности за работа. 
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Работната обврска се извршува по правило во 
местото на постојаното живеење на односното лице, 
а во случај на неопходна потреба и во друго место. 

Жени можат да бидат упатени на вршење ра-
ботна обврска надвор од местото на своето посто-
јано живеење само ако се во прашање жени ле-^ 
кари, аптекари, ветеринари и други стручњаци. 

Член 99 
Лица повикани на извршување на работна об-

врска добиваат надоместок кој се регулира со про-
писи на Сојузниот извршен совет. 

Лица повикани на привремено вршење јавни 
работи за воени потреби или за отстранување на 
последици од бомбардирање, можат да примаат на-
града з ^ својата работа според посебни прописи што 
ги донесува државниот секретар за народна одбрана. 

Член 100 
Лица повикани на извршување на работна об-

врска не можат да дадат отказ ниту можат на друг 
начин да ја напуштат работата односно службата 
што им е определена. 

Лица што подлежат на работна обврска, а кои 
при прогласувањево на воена состојба ќе бидат за-
течени вр работен или службенички однос во опре-
делени државни органи и работни организации оста-
нуваат на своите места како обврзници на работ-
ната обврска. И таквите лица може надлежниот ор-
ган да ги премести на друга работа. 

Член 101 
Спроведувањето на работната обврска на те-

риторијата на општината односно околијата го 
врши надлежниот општински односно околиски ор-
ган на управата според општите насоки од репу-
бличкиот извршен совет. 

Член 102 
Поблиски прописи за работната обврега "обе-

сува државниот секретар за народна одбрана, во со-
гласност со сојузниот секретар за труд. 

5. Материјална обврска 
Член 103 

Материјалната обврска се состои во должноста 
на давање на овластените воени органи за потре-
бите на народната одбрана материјални средства 
предвидени со закон. 

Материјалните средства им се даваат на вое-
ните органи на користење или на располагање. 

Давачот, доколку не е државен орган, има ппаво 
на надоместок за дадените материјални средства. 

Член 104 
На материјална обврска подлежат југословен-

ските државјани, работните и други организации и 
државните органи. На материјална обврска подле-
жат и странски државјани што живеат постојано на 
територијата на Југославија. На оваа обврска не 
подлежат странски дипломатски и конзуларни прет-
ставништва и претставништва на меѓународни ор-
ганизации, како ниту странски државјани на слу-
жба во тие претставништва, доколку се во прашање 
средства што служат за работа на тие претставни-
штва, односно зџ лична употреба на нивните слу-
жбеници — странски државјани. 

Член 105 
Должноста за давање материјални' средства во 

следство на материјална обврска постои во воена 
состојба, а во мирновремена состојба само за потре-
бите на вршење воени вежби. Обврзниците на ма-
теријалната обврска се должни во, мирновремена 
состојба да ги вршат дејствата што се пропишани 
со цел на одржување и евиденција на материјал-
ните средства. 

Член 106 
Под материјална обврска потпаѓаат: 
1) јавачкиот, влечниот и товарниот добиток со 

ј а в а н и о т , запрежниот и товарниот прибор; 
2) превозните средства; 
3) градежните средства; 
4) човечката и добиточната храна, погонскиот 

материјал, огревот и другите потребни предмети што 
непосредно служат за воени потреби; 

5) зградите и земјиштата за сместување на луѓе 
и премети и за други потреби на народната одбрана. 

Член 107 
Во јавачкиот, влечниот и товарниот добиток во 

смисла на овој закон спаѓаат коњи, маски, мулиња 
а но потреба и друг работен добиток. 

Во превозните средства во смисла на овој закон 
спаѓаат: 

1) запрежни во зила со приборот; 
2) механички патни превозни средства: автомо-

били, камиони, автобуси, трактори, моторцикли, ве-
лосипеди, со приборот, резервните делови и погон-
скиот материјал; 

3) пловни превозни средства од сите видови со 
приборот, резервните делови и погонскиот матери-
јал како и пристанишни уреди; 

4) воздухоплови од сите видови со приборот, се 
резервните делови и погонскиот материјал, како и 
аеродромски уреди. 

Во градежните средства во смисла на овој за-
кон спаѓаат градежни машини со приборот, резерв-
ните делови и погонскиот материјал. 

Член 108 
Општинските органи на управата за народна 

одбрана што ќе ги определи Државниот секретари-
јат за народна одбрана вршат во мирновремена 
состојба попЖс на јавачкиот, влечниот и товарниот 
добиток способен за работа, заедно со јавачкиот, 
запрежниот и товарниот прибор како и на превоз-
ните и градежните средства со резервните делови, 
со цел за нивно користење за потребите на народ-
ната одбрана. 

Попис на предметите од ставот 1 на овој член 
може да се врши и врз основа на книгите и доку-
ментите што постојат за тие предмети ка ј држав-
ните органи, работни и други оргнизации. 

Член 109 
Преглед на добитокот, приборот, превозните и 

градежните средства што се попишуваат врз основа 
на членот 108 од овој закон вршат посебни комисии 
кои утврдуваат дали се тие предмети употребливи 
за потребите на' народната одбрана. 

Комисиите од ставот 1 на овој член командан-
тот на военото подрачје ги формира од претстав-
никот на општинскиот орган на управата за на-
редна одбрана што ќе го определи собранието на 
општината и од воените лица што ќе ги определи 
надлежниот воен територијален орган. 

Времето на вршењето на прегледот го опреде-
лува Државниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 110 
Врз основа на наодите од комисијата општин-

скиот орган на управата за народна одбрана им из-
дава на сопствениците на добитокот воени добиточ-
ни исправи за добитокот кој може да се употреби 
за потребите на народната одбрана. 

Колските книги, бродските и воздухопловните 
исправи и исправите за градежните машини што ги 
издаваат државните органи важат и како воени 
исправи за тие средства и се запишуваат во еви-
денцијата ка ј надлежните воени органи. 

Член 111 
Ако сопствениците на добитокот, приборот, пре-

возните и градежните средства односно органите на 
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управувањето останат од која и да е причина без 
тие предмети или тие станат неупотребливи за по-
требите на народната одбрана, или ако прибават до-
биток, прибор, превозни односно градежни средства 
што не се попишани, или ако на пловни објекти 
чии се сопственици, односно со кои управуваат, се 
извршени битни промени од техничка природа, тие 
се должни тоа во рок од петнаесет дена да му го 
пријават на општинскиот орган на управата за на-
родна одбрана на чие подрачје имаат свои живеа -
лишта, односно на државниот орган што води еви-
денција на овие предмети. Општинскиот орган на 
управата за народна одбрана односно државниот 
орган што води евиденција е должен да го известу-
ва првостепениот воен територијален орган за на-
станатите промени, според посебните прописи што 
ги донесува државниот секретар за народна од-
брана. 

Член 112 
Сопствениците односно корисниците на попи-

шаниот добиток, прибор, превозни или градежни 
средства се должни на позив од општинските ор-
гани на управата за народна одбрана да го преда-
дат за воена вежба добитокот, приборот, превоз-
ните и градежните средства во рокот и на местото 
определено во позивот 

Собирањето на добитокот, приборот, запрежни-
те возила, механичките патни возила како и на 
градежните средства се врши на определени места 
под надзор на општинскиот орган на управата за 
народна одбрана, а на пловните објекти и на возду-
хопловните средства — под надзор на претставни-
ците на претпријатијата односно организациите 
што управуваат со нив. 

По исклучок сопствениците односно органите 
на управувањето се ослободени од предавање на 
добитокот, приборот, превозните и градежните 
средства што во согласност со надлежните воени 
органи се определени за вршење на редовната деј -
ност на државните органи, работни и други ор-
ганизации во воена состојба, како и на добитокот 
определен за приплод, за што решение донесува 
воениот територијален орган што ќе го овласти др-
жавниот секретар за народна одбрана. 

Член 113 
Примањето на добитокот, приборот, превозните 

и градежните средства го вршат комисиите што ги 
определува за таа цел првостепениот воено-терито-
ријален орган односно старешината на воената еди-
ница (установа), за чии потреби се земаат предме-
тите, Комисијата ја сочинуваат воени лица и прет-
ставници на општинските собранија. 

При примањето на предметите комисијата ја 
утврдува состојбата во која се наоѓа односниот 
предмет и неговата вредност во моментот на при-
мањето, за што му издава потврда на сопственикот 
односно на органот на управувањето. 

Член 114 
На сопствениците на добитокот и на други сред-

ства што ќе бидат преземени за потребите на на-
родната одбрана, односно на организациите и уста-
новите што управуваат со нив, им припаѓа надоме-
сток и тоа: 

1) за предметите преземени во воена состојба 
се исплатува надоместок ако односниот предмет не 
му биде вратен на сопственикот односно на корис-
никот или ако биде вратен оштетен; 

2) за предметите што се привремено земени за 
воени потреби при воени вежби се исплатува на-
доместок според посебни прописи. Ако добитокот 
земен за таа цел пцовиса или биде оштетен, одно-
сно ако другите предмети бидат уништени или ош-
тетени на сопствениците односно на органите на 
управувањето со тие предмети им се исплатува на-
доместок. 

Височината и начинот за исплатување на надо-
местокот од ставот 1 точка 1 на овој член се про-
пишуваат со сојузен закон. 

Надоместокот од ставот 1 точка 2 на овој член 
за предмет што е уништен се исплатува во височи-
на на неговата пазарна вредност, а за оштетен 
предмет — во височина на фактичната штета. 

Прописите за надоместоците за користење на 
предметите од ставот 1 точка 2 на овој член ги до-
несува Сојузниот извршен совет. 

Член 115 
Воените единици и установите при кои се наоѓа 

добитокот за воени потреби се должни да се гри-
жат за исхраната и сместувањето на добитокот. 

Приборот, превозните и градежните средства 
можат да се употребуваат само за целите за кои се 
наменети. Воените единици и установите при кои 
приборот, превозните и градежните средства се 
наоѓаат на употреба се должни да ги одржуваат 
во исправна состојба. 

Член 116 
Во случај на непосредна воена опасност и во 

воена состојба воените единици и установи, како и 
државните органи, можат зградите во општествена 
сопственост или во сопственост на граѓани, опште-
ствено-политички организации или здруженија на 
граѓани да ги користат за живеење на луѓе и за 
сместување добиток, превозни средства како и по-
стројки, работна сила, евакуиран имот и друг ма-
теријал. 

Користењето на зграда за воени потреби го на-
редува старешината на воената единица односно на 
установата, а земањето на згради за воени потреби 
се спроведува со соработка на општинското собра-
ние. За други потреби на народната одбрана кори-
стењето на згради го наредува општинското собра-
ние по барање од надлежниот државен орган. 

Во мирновремена состојба зградите од ставот 2 
на овој член можат да бидат користени за воени 
потреби само при вршење на поголеми воени ве-
жби. Кои згради ќе бидат користени и во кој обем 
определува општинското собрание по барање од 
старешина на единица од ранг на полк, на само-
стоен баталјон или на повисока. Користењето на 
згради се врши со надоместок кој се определува 
според приликите на односното место. 

При земањето на зградата врз основа на одред-
бите од ст. 1 и 2 на овој член мораат на жителите 
од зградата односно на станот или на работната 
просторија да им се остават простории за нивно 
сместување односно за вршење на дејност за која 
е наменета просторијата или да им се обезбедат 
други простории. 

Член 117 
Во случај на непосредна воена опасност и во 

воена состојба може привремено за потребите на 
народната одбрана да се користи земјиште што го 
управуваат државни органи или работни и други 
организации, како и земјиште во сопственост на 
граѓани. 

Во мирноЕремена состојба земјиштето од ста-
вот 1 на овој член може привремено да се користи 
само за потребите на извршување на поголеми вое-
ни вежби. 

Штетата што ќе ја претрпи работната и друга 
организација односно сопственикот, поради кори-
стењето на земјиштето за изведување воени вежби во 
мирновремена состојба се надоместува на товар на 
претсметката на Државниот секретаријат за народ-
на одбрана. 

Член 118 
Во воена состојба може за потребите на Југо-

словенската народна армија да се врши реквизи-
ција на човечка и добиточна храна, погонски мате-
ријал, огрев како и на други подвижни предмети 
што непосредно служат за воени потреби. 
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Член 119 
Реквизиција може да нареди командант на ди-

визија или од него постар воен старешина. 
По исклучок, реквизиција може да нареди ко-

мандант на полк и нему рамни старешини на еди-
ници и установи ако реквизицијата е неопходно 
потребна за извршување на определени воени за-
дачи, и ако не постои можност наредбата за рекви-
зиција да ја издаде повисок воен старешина. 

Со наредбата за реквизиција мора да биде 
определено кои предмети се реквирираат и во која 
количина. 

Член 120 
Реквизицијата ја спроведува општинското со-

брание преку посебни комисии. Комисијата за рек-
визиција ја сочинуваат еден член на општинското 
собрание и двајца граѓани што ќе ги определи оп-
штинското собрание. 

При одземањето на предметите врз основа на 
реквизиција комисијата е должна да се грижи за 
неопходните потреби на лицата, организациите од-
носно установите, од кои се одземаат предметите, 
да останат достаточни количини од тие предмети. 

Член 121 
Реквизицијата се врши со надоместок. Надоме-

стокот се определува сцоред цените во времето на 
одземањето на предметот, ако не е пропишано по-
инаку. 

Надоместокот се ис,платува делум во готови 
пари, а за остатокот воената единица односно уста-
новата за чии потреби се врши реквизицијата, му 
издава признаница на оној од кого се одземени 
предметите. 

Прописи за височината на делот што се испла-
тува во готово, како и начинот на исплатата на 
признаниците за реквирираните предмети донесува 
Сојузниот извршен совет. 

Член 122 
Поблиски прописи за извршување на матери-

јалната обврска во поглед добитокот, приборот, 
превозните и градежните средства донесува држав-
ниот секретар за народна одбрана, а во поглед дру-
гите видови на материјална обврска Сојузниот из-
вршен совет. 

в. Територијална одбрана 
Член 123 

Во воена состојба, а по потреба и во случај на 
непосредна воена опасност можат од месното насе-
ление да бидат организирани стражи, патроли и 
други единици со цел за одбрана од непријателски 
воздушни и поморски деманти, саботери, дивер-
занти и други непријателски дејности на 
територијата на Југославија. Во овие еди-
ници можат да бидат земени лица што не под-
лежат на служба во Југословенската народна ар-
мија или не се распоредени на таа служба, или кои 
не се во постојана служба на цивилната заштита. 

Лицата што им припаѓаат на стражите, патро-
лите и на другите единици на територијалната од-
брана се вооружуваат со сопствени средства 
како и со оружје што ќе им биде доделено од стра-
на на воените органи. 

Член 124 
Стражи и други единици на територијалната 

одбрана формираат и раководат со нивната работа 
општинските и околиските собранија во согласност 
со првостепениот воен територијален или друг воен 
орган, како и со органите на внатрешните работи. 
Воените органи можат на тие единици да им да-
ваат и определени задачи. 

Член 125 
К а ј невоени објекти можат во мирновремена 

состојба според посебните прописи што ги донесува 
државниот секретар за народна одбрана, да се фор-
мираат вооружени единици на противавионската 
одбрана. Тие единици им се потчинети на воените 

органи во поглед организацијата, обуката, снабду-
вањето со оружје и со муниција, како и во поглед 
на употребата. 

7. Задолжителна евакуација 
Член 126 

Во воена состојба, а по потреба и во случај на 
непосредна воена опасност може да биде наредена 
задолжителна евакуација на населението, односно 
на одделни категории население од определен дел 
на територијата на Југославија заедно со имотот за 
кој ќе биде тоа наредено, како и евакуација на 
определени државни органи и работни организации. 

Член 127 
Евакуацијата ја наредува Претседателот на Ре-

публиката, а ја спроведуваат општинските собра-
нија преку посебни комисии што ги формираат за 
таа цел. Евакуацијата на цивилното население се 
спроведува преку органите на цивилната заштита. 

Во текот на воените операции, евакуација, на 
боишна просторија може да нареди и старешина на 
единица со ранг на полк или на повисока единица. 

Член 128 
Државниот секретаријат за народна одбрана, 

по прибавено мислење од републичкиот извршен 
совет и во согасност со Сојузниот извршен совет, 
ги определува подрачјата на кои ќе се смести на-
селението и имотот на евакуираните во смисла на 
членот 127 став 1 од овој закон. 

Прифаќањето на евакуираното население го 
врши општинското собрание на чие подрачје на-
селението се евакуира. 

Член 129 
Организацијата на државните органи на под-

рачјето што е евакуирано се врши според посебните 
прописи што ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 130 
Поблиски прописи за задолжителната евакуа-

ција донесува Сојузниот извршен совет. 

8. Здравствено и материјално обезбедување 
Член 131 

Лицата што подлежат на обврската за вршење 
на пред војничката обука, на обврската за служење 
во цивилната заштита, во единиците на територи-
јалната одбрана како и лицата што само привреме-
но учествуваат во извршувањето на јавни работи 
во врска со народната одбрана, ги имаат во случај 
на болест, повреда, инвалидност или смрт, што на-
стапи че како последица од вршење на тие служби 
или работи, правата предвидени сожпосебни прописи. 

Член 132 
Во воена состојба на членовите на семејствата 

на воените обврзници им се определува потребна 
парична и друга помош според прописите што ги 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Г Л А В А V 
ФИНАНСИРАЊЕ НА НАРОДНАТА АДБРАНА 

Член 133 
Федерацијата ги финансира сите потреби на 

Југословенската народна армија, работите во врска 
со извршувањето на воената и материјалната об-
врска предвидени со овој закон и другите работи 
на народната одбрана што се во нејзина над-
лежност. 

Републиката и општина ги финансираат по-
требите на народната одбрана што се однесуваат на 
извршувањето на задачите кои со Уставот и со за-
кон им се ставени во делокруг. 

Работните организации самите ги финансираат 
своите подготовки за народна одбрана. 
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Г Л А В А VI 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 134 4 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок обврзник-регрут ако во пропишаниот 
рок не му ја пријави на општинскиот орган на уп-
равата за народна одбрана ка ј кој е воведен во 
регрутната евиденција, промената на своето родено 
или семејно име, занимањето, живеалиштето или 
станот или промената на престојувалиштето по-
долга од триесет дена. 

Член 135 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок воен обврзник: 
1) ако не му го пријави во пропишаниот рок 

на надлежниот општински орган на управата за 
народна одбрана своето доаѓање од отслужувањето 
на воениот рок во местото на постојаното живеење; 

2) ако не му ја пријави во пропишаниот рок на 
надлежниот општински орган на управата за на-
родна одбрана промената на своето родено или 
семејно име, занимањето, местото на своето посто-
јано живеење, промената на својот стан, промената 
на местото на својот престој подолга од триесет 
дена или промената на другите податоци во врска 
со воената обврска чие пријавување ќе го пропише 
државниот секретар за народна одбрана; 

3) ако не му пријави на надлежниот општински 
орган на управата за народна одбрана дека нема 
воена исправа односно друга потврда дека е вове-
ден во воената евиденција, или ако намерно ја уни-
шти веќе добиената воена исправа односно друга 
потврда дека е воведен во воената евиденција; 

4) ако без оправдан разлог не се одзове на по-
зивот на воениот орган или општинскиот орган на 
управата за народна одбрана заради соопштувоње, 
давање податоци или добивање упатства во врска 
со извршувањето на воената обврска. 

Член 136 
Работна организација ќе се казни за прекршок 

со парична казна до 1,000.000 динари: 
1) ако во мирновремена состојба не изработи 

во пропишаниот рок планови за целосно користење 
за потребите на народната одбрана на човечките и 
материјалните сили во претпријатието односно ус-
тановата, или ако тие планови не ги одржува во 
ажурна состојба; 

.. 2) ако во мирновремеиа состојба не ги спроведе 
Наредените подготвителни мерки за целосно кори-
стење со цел за заштита и одбрана на земјата на 
човечките и материјалните сили во претпријатието 
односно установата. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 50.000 динари или со 
казна затвор до триесет дена и одговорното лице 
во државниот орган или работна организација. 

Член 137 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок раководителот односно друго одго-
ворно лице во државен орган или во работна или 
друга организација, како и работодавецот, ако во 
државниот орган, работната^ или друга организа-
ција или во приватниот дуќан работи лице кое го 
одбегнува регрутирањето, служењето на воениот 
рок или некоја друга воена служба, и кој штом 
разбрал за одбегнувањето на воената служба не 
го извести за тоа надлежниот општински орган за 
народна одбрана. 

Член 138 
Со парична казна до 20 000 динари ќе се каз^и 

за прекршок член на семејството на обврзникот-
-регрут со кој тој живее во заедничко домаќин-
ство, односно одговорниот службеник на државен 

орган, работна организација, односно работодавецот 
ако во пропишаниот рок не му ја пријави на над-
лежниот општински орган на управата за народна 
одбрана смртта на обврзникот-регрут или неговото 
исчезнување или упатување на издржуваше на ка -
зна лишување од слобода во траење подолго од 
триесет дена. 

Член 139 

Сопственикот на добиток, прибор, превозни и 
градежни средства како и раководителот односно 
друго одговорно лице во државен орган, работна 
или друга организација ќе се казни со парична 
казна до 20.000 динари за прекршок ако во рок од 
петнаесет дена од настанатата промена него из-
вести надлежниот општински орган на управата за 
народна одбрана односно друг државен орган што 
води евиденција на определените предмети, дека од 
која и да е причина тој односно државниот орган, 
работната или дру^а организација останала без до-
битокот, приборот, превозните или градежните сред-
ства, или дека овие станале неупотребливи за воени 
потреби, или дека на пловните објекти се извршени 
значителни технички промени, или дека тој односно, 
државниот орган, работната или друга организација 
прибавила добиток, прибор, превозни или градежни 
средства за кои е утврдено дека се употребливи за 
воени потреби. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член прав-
ното лице ќе се казни со парична казна до 500.000 
динари. 

Член 140 
Со парична казна до 20.000 динари или со казна 

затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок: 
1) лице што подлежи на предвојничка обука, 

ако даде невистинити податоци во вјбска со обврска-
та за учествување во вршење на предвојничка обука, 
или намерно се онеспособи со цел да ја одбегне 
предвојничката обука, или за таа цел преземе кое 
и да е друго дејствие; 

2) лице што подлежи на предвојничка обука, 
ако неоправдано изостанува од предвојничката обу-
ка, или ако со своето поведение за време на пред-
војничката обука го попречува нејзиното изведу-
вање; 

3) работодавец односно одговорното лице во ра-
ботна организација ако со непријавување, задржу-
вање или на друг начин го попречува учествува-
њето во предвојничката обука на лице што под-
лежи на таа обврска; 

4) одговрното лице во надлежниот општински 
орган, раководител на работна организација, ди-
ректор или управител на училиште, раководител на 
надлештво и установа, к а ј кои се организира из-
ведување на предвојничка обука, односно доуго од-
говорно лице во нив, ако не преземе потребни меоки 
за обезбедување изведувањето на предвојничката 
обука; 

5) лице што наставата по предвојничка обука ја 
изведува неуредно и несовесно. 

Член 141 

Со парична казна до 10.000 динари или со казна 
затвор до петнаесет дена ќе се казни за прекршок: 

1) тој што на позив од надлежниот орган не ќе 
ја исполни обврската за служење во цивилната 
заштита; 

2) тој што неќе ги изврши наредените мерки 
за заштита од напад од воздух или за одстранување 
на последиците од тие напади; 

3) тој што противно на наредбата од надлеж-
ниот орган не ќе приготви средства за лротив-
авионска заштита. 
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Г Л А В А VII 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 142 
Времето поминато во Народноослободителната 

војска и во партизанските одреди на Југославија и 
на организирана работа во Народноослободителната 
борба, како и времето поминато во текот на Втората 
светска војна во сојузничките армии или во стран-
ски вооружани формации на ослободителните дви-
жења, а кое според досегашните прописи е призна-
ено како служење на воениот рок, се признава и 
според овој закон во времето на служењето на во-
ениот рок. 

Член 143 
Времето поминато на служење на воениот рок 

во бившата југословенска војска и мораница како 
и времето поминато во пленство се признава како 
служење на воениот рок според овој закон. 

Лицата што биле обврзници на бившата југо-
словенска војска и морнарица, а кои според од-
редбите од овој закон подлежат на воена обврска, 
ќе се преведат во резервниот состав на Југосло-
венската народна армија. 

Член 144 
На лицата кои пред влегувањето во сила на овој 

закон служеле во Народната милиција, како и на 
лицата кои на денот на неговото влегување во 
сила ќе се најдат во таа служба, им се признава 
дека го отслужиле воениот рок, ако во службата 
на Народната милиција поминал најмалку шест 
години. 

Лицата на кои без нивна вина им престанала 
службата во Народната милиција пред да напол-
ниле шест години служба, а кои не наполниле 
дваесет и седум години возраст, ќе служат воен 
рок во трање од шест месеци, ако служиле во На-
родната милиција подолго од пет години. 

Ако таквите лица служеле во Народната ми-
лиција покусо од пет години, но подолго од три 
години, ќе служат воен рок во траење од една го-
дина, а ако служеле покусо од три години — ќе 
служат воен рок во трање од две години. 

Одредбите од овој член ќе се применуваат и на 
лицата што од Народната милиција се непосредно 
преземени во служба на казнено-поправителните 
установи или противпожарните единици. 

Член 145 
Воените вежби во бившата југословенската вој-

ска и морнарица се признаваат како воени вежбг^ 
според овој з^кон. 

Член 146 
Државниот секретар за народна одбрана ќе до-

несе поблиски прописи за извршувањето на воена-
та и материјалната обврска предвидени со овој за-
кон, за изведувањето на предвојничката обука, за 
личната воена исправа и за начинот на водење 
евиденција за обврзниците-регрути и за воените 
обврзници. 

Член 147 
До донесувањето на прописите од членот 33 на 

овој закон ќе се применуваат одредбите од Уред-
бата за снимањето од воздух („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/62). 

Член 148 
Со денот 4 април 1965 година како ден на 

влегувањето во сила на Законот за измени и до-
поленија на Законот за народната одбрана („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 14/65) престанаа да важат: 

1) Уредбата за предвојничката обука („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/48); 

2) Уредбата за организација на службата за 
противавионска заштита („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 110/48); 

3) Уредбата за организацијата и делокругот на 
Советот за народната одбрана („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27 53); 

4) Уредбата за организација на службата на 
предвојничката обука („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53); 

5) Уредбата за оснивање центри за вонармиско 
воено воспитание на народот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53); 

6) Уредбата за организацијата на одборите, ко-
мисиите и на републичките и локалните органи 
на управата на народната одбрана („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/56 и 8/60); 

7) Уредбата за ^пренесување работите од над-
лежноста на воените отсечи врз органите на упра-
вата на општинските народни одбори надлежни за 
работите на народната одбрана („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/60); 

8) Одлуката за организацијата и делокругот на 
Секретаријатот на Советот за народна одбрана 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18 56); 

9) одредбите на други прописи што се во спро-
тивност со овој закон 

548. 

Врз основа на членот 85 од Законот за измени 
и- дополненија на Законот за организацијата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), Законодавно^ 
-правната комисија на Сојузната скупштина на сво-
јата седница од 3 јули 1965 година го утврди долу 
изложениот пречистен текст на Законот за органи-
зацијата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони. 

Пречистениот текст на Законот за организаци-
јата на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони го опфаќа Законот за организацијата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/60) и неговите 
измени и дополненија објавени во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/64 и 14/65, во кои е означено вре-
мето на влегувањето во сила на тој закон и неговите 
измени и дополненија. 

АС бр. 341 
8 јули 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

(пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Пренос на поштенски пратки и телеграфски и 

телефонски соопштенија во јавниот внатрешен и 
меѓународен сообраќај вршат претпријатијата на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај (птт претпријатија). 

Птт претпријатија можат да вршат и други ра-
боти определени со овој закон или со посебни про-
писи. 

Член 2 
Општите прописи за стопанските организации 

се однесуваат и на птт претпријатија, ако со одред-
бите од овој закон не е определено поинаку. 
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Член 3 
Основните принципи и услови за организација 

на поштенската, телеграфската и телефонската 
мрежа (птт мрежа) и развојот на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај (птт сообра-
ќај) се утврдуваат со Генералниот план за изградба 
на мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај (Генерален план на птт мре-
жа) во согласност со општиот развој и со потребите 
на земјата. 

Генералниот план на птт мрежа, како и мер-
ките за извршување на тој план, ги донесува За-
едницата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони (Заедница на ЈПТТ). 

Птт претпријатија "Се должни птт мрежи на 
своите подрачја да изградуваат, реконструираат 
и прошируваат во согласност со Генералниот план 
на птт мрежа. 

Член 4 
Птт претпријатија се должни да обезбедат пра-

вилно и уредно функционирање на птт сообраќај 
на своето' подрачје, во согласност со одредбите од 
овој закон, меѓународни спогодби и општи акти 
на Заедницата на ЈПТТ, што се донесени врз основа 
на закон. 

Член 5 
Птт претпријатија се основаат во согласност со 

Генералниот план на птт мрежа, под услов подрач-
јето на кое птт претпријатие ќе врши своја дејност 
да претставува целина во сообраќаен и уѓехнички 
поглед. 

Член 6 
Птт претпријатија задолжително се здружу-

ваат во Заедницата на ЈПТТ. 

Член 7 
Заедницата на ЈПТТ се грижи за унапредува-

њето на птт сообраќај,- обезбедувањето на потреб-
ни услови за правилно и уредно функционирање на 
овој сообраќај, усогласувањето на процесот на ра-
ботата, вршењето на работите од заеднички интерес 
по овластување од птт претпријатија и други ра-
ботни организацции здружени во Заедницата на 
ЈПТТ, и врши други работи определени со овој за-
кон и со други сојузни прописи. 

Член 8 
Заедницата на ЈПТТ ја управуваат представ-

ници на птт претпријатија и на други работни 
организации здружени во заедницата на ЈПТТ. 

Член 9 
Заедницата на ЈПТТ е правно лице. 
Заедницата на ЈПТТ има свој статут. ^ 
Заедницата на ЈПТТ е должна својот статут, 

пред конечното усвојување, да и го поднесе на Со-
јузната скупштина на разгледување. 

Член 10 
Цените за поштенски, телеграфски и телефон-

ски услуги (птт услуги) во внатрешниот сообраќај, 
освен за обични писма и поштенски картички, ги 
определува птт претпријатие. 

Цените за обични писма и поштенски картички 
во внатрешниот сообраќај се единствени и нив ги 
определува Заедницата на ЈПТТ. 

Цените за птт услуги во меѓународниот сообра-
ќ а ј ги определува Заедницата на ЈПТТ во соглас-
ност со меѓународните конвенции, аранжмани и 
правилници од областа на птт сообраќај. 

Заедницата на ЈПТТ ја донесува номенклатурата 
на птт услуги, ги определува распоните на тежината 
на поштенските пратки, зоните на оддалеченоста и 
скалите на осигурувањето за вредносните пратки и 
услугите во платниот промет преку пошти. 

При определувањето на цените за птт услуги, 
птт претпријатие и Заедницата на ЈПТТ се должни 
да се придржуваат кон одредбите на прописите до-
несени според ставот 4 од овој член. 

Член И 
За вршење на поштенско-штедната служба и на 

други работи определени со овој закон, се основа 
Поштенска штедилница. 

Поштенската штедилница е претпријатие. 
Општите прописи за стопанските организации 

се применуваат и на Поштенската штедилница, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

Поштенската штедилница е здружена во За-
едницата на ЈПТТ. 

Член 12 
Птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ мо-

жат да основаат стопански и други работни органи-
зации според општите прописи. 

Со актот за основање ќе се определи дали орга-
низациите од ставот 1 на овој член се здружуваат 
во Заедницата на ЈПТТ. 

Член 13 
Меѓусебните права и обврски на птт претприја-

тија и на корисниците на птт услуги се уредуваат 
со посебен сојузен закон. 

Член 14 
Птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ имаат 

право да преземаат мерки за обезбедување и заш-
тита на птт сообраќај определени со овој закон. 

Птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ се 
д о л ж Љ посебно да се грижат за тоа при презема-
њето на мерките од ставот 1 на овој член во што 
помала мера да им се нанесува штета на построј-
ките, уредите, објектите и другите подвижни и не-
подвижни предмети во општествена и граѓанска 
сопственос. 

Птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ се 
должни на корисникот односно на сопственикот на 
предметот да му ја надоместат фактичната штета 
предизвикана со преземањето на мерките од ставот 
1 на овој член. 

Член 15 
Со пренос на поштенски пратки и телеграфски 

и телефонски соопштенија во јавниот внатрешен 
и меѓународен сообраќај можат, покрај птт прет-
пријатија, да се занимаваат и други работни орга-
низации, ако ги исполнуваат условите пропишани 
со овој закон и со други прописи што важат за птт 
претпријатија. 

Работните организации од ставот 1 на овој член 
мораат да се здружат во Заедницата на ЈПТТ. 

Член 16 
Птт претпријатија се должни да организираат 

и вршат постојана контрола дали поштенско-теле-
графско-телефонските работници (птт работници) 
ги вршат работите на начинот определен со про-
писите и општите акти со кои се уредува и обез-
бедува правилно и уредно функционирање на 
птт сообраќај и дали телеграфско-телефонскитв 
капацитети (тт капацитети) се во таква состојба, 
што да може телеграфско-телефонскиот сообраќај 
(тт сообраќај) несмеќавано и уредно да се одвива 
(внатрешна контрола). 

Собранието на Заедницата на ЈПТТ ќе ги опре-
дели основите за организацијата и начинот на вр-
шењето на внатрешната контрола на птт сообраќај. 

Член 17 
Надзор во поглед на придржувањето кон од-

редбите. од овој закон, другите прописи и меѓуна-
родните договори што се однесуваат на птт сообра-
ќај , како и во поглед на придржувањето кон од-
редбите на општите акти на Заедницата на ЈПТТ, 
што се донесени врз основа на закон, вршат орга-
ните на управата надлежни за работите на инспек-
цијата на птт сообраќај. 
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Работите на инспекцијата на птт сообраќај што 
се однесуваат на вршењето на птт сообраќај помеѓу 
две или повеќе републики, се работи од интерес 
за целата земја. 

Член 18 
Надзор во поглед на придржувањето кон за-

коните и другите прописи, како и кон општите 
акти на птт организација што се однесуваат на 
вршењето на птт услуги, во поглед на цените на 
тие услуги и нивното пресметување на корисниците 
на птт услуги, работното време и начинот на вр-
шење на работите на работните места на кои се 
работи со непосредни корисници на птт услуги, 
вршат органите на управата надлежни за работите 
на инспекцијата определени со закон на републи-
ката. 

Органите на инспекцијата од ставот 1 на овој 
член вршат надзор и во поглед на извршувањето 
на законите и прописите од областа на стоковниот 
промет, ако птт претпријатија вршат работи од таа 
област. 

И. ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. Основање 

Член 19 
Птт претпријатија основаат општинските собра-

нија, Заедницата на ЈПТТ и постојните птт прет-
пријатија 

Член 20 
Птт претпријатие основа, укинува и сое-

динува работни единици во свој состав, според 
постапката утврдена со статутот и. според својата 
програма за развој на птт сообраќај, по претходно 
^прибавено мислење од општествено-политичката 
заедница на чија територија се наоѓа седиштето на 
работната единица што се основа, укинува или 
соединува. 

Член 21 
По исклучок од одредбата на членот 20 на овој 

закон, птт претпријатија се должни на барање на 
општинските собранија и други државни органи, 
работни и други организации да основаат работни 
единици. 

Меѓусебните права и обврски на органите и 
организациите од ставот 1 на овој член и птт прет-
пријатија се уредуваат со договор. 

2. Работење 
Член 22 

Птт претпријатија го организираат и вршат 
пренесувањето на поштенски пратки и телеграфски 
и телефонски соопштенија според одредбите од 
овој закон, прописите донесени врз основа на овој 
закон и одредбите од Заедницата на ЈПТТ со кои 
се регулира птт сообраќај, врз основа на Општиот 
ред за превоз на поштенски пратки и меѓународ-
ните договори од областа на птт сообраќај. 

Член 23 
Општите акти за организацијата и вршењето 

на птт сообраќај и за правилно и уредно функ-
ционирање на тој сообраќај, како и техничките 
прописи во областа на птт сообраќај, ги донесува 
Заедницата на ЈПТТ. 

Член 24 
Секое птт претпријатие е должно без надомес-

ток да им овозможи на други птт претпријатија вр-
шење телеграфски и телефонски услуги (тт услуги) 
со подсредство на свои капацитети, ако е тоа по-
требно за извршување на тие услуги. 

Птт претпријатија се должни превозот на пош-
тенските пратки во внатрешниот и меѓународниот 
сообраќај да го организираат и да го вршат според 
Општиот ред за-превоз на поштенски пратки. 

Со Општиот ред за превоз на поштенските 
пратки се уредуваат организацијата и начинот на 
превозот на поштенските пратки и меѓусебните од-

носи на птт претпријатија што учествуваат во вр-
шењето на тој превоз. 

Општиот ред за превоз на поштенските пратки 
го донесува Заедницата на ЈПТТ. 

Член 25 
Птт претпријатие е должно да го определи ра-

ботното време и начинот на вршењето на работите 
на работните места на кои се работи непосредно со 
корисниците на птт услуги, според месните потреби 
на подрачјето на работната единица и во согласност 
со одредбите од прописите и општите акти на пош-
тенските, телеграфските и телефонските органи-
зации (птт организации) со кои се уредува правил-
но и уредно функционирање на птт сообраќај. 

Член 26 
Покрај преносот на поштенски пратки и теле-

графски и телефонски соопштенија и одржувањето 
на поштенските, телеграфските и телефонските по-
стројки (птт постројки), птт претпријатија можат 
да вршат: 

1) определени работи од областа на платниот 
промет (уплати и исплати по жиро и текушти 
сметки и др.) и на штедната служба; 

2) изградба и монтажа на птт постројки, како и 
одржување на моторни и други возила; 

3) услуги за сметка на други органи, работ-
ни и други организации (продажба на лозови 
и весници, продажба на таксени вредности, наплата 
на радио-претплата и на потрошувачката на елек-
трична енергија, одржување на тт постројки и др.); 

4) купување и продажба на телеграфски и те-
лефонски апарати и други уреди за претплатниците; 

5) превоз на патници во јавниот друмски соо-
браќај со превозните средства со кои се превезуваат 
поштенски пратки, ако ги исполнуваат пропишаните 
услови за вршење таков превоз. 

Птт претпријатија вршат и други работи опре-
делени со посебни прописи 

Член 27 
Птт претпријатија можат со други лица да 

склучуваат договори за превоз и доставување на 
поштенски пратки. 

Птт претпријатија можат со поединци и гра-
ѓански правни лица да склучуваат договори за 
закуп на простории за сместување на работни еди-
ници или материјали. 

Член 28 ' 
Птт претпријатија се должни според своите 

можности, по барање на општинските собранија 
или други државни органи, работни и други органи-
зации, да вршат птт сообраќај вон редовното ра-
ботно време или под посебни услови. 

Органите, работните и други организации на 
чие барање е воведено вршење на птт сообраќај 
вон редовното работно време или под посебни 
услови, се должни да му платат на птт претпријатие 
соодветен надоместок. 

Ако органите, работните и други организации 
од ставот 1 на овој член не се спогодат со птт прет-
пријатие за височината на надоместокот, височината 
на надоместокот ја определува надлежниот суд. 

Член 29 
Птт претпријатие може непосредно, врз основа 

на договор, да пренесе врз други птт претпријатија 
без надоместок, предмети што сочинуваат негови 
основни средства. 

Птт претпријатија можат определени предмети 
што претставуваат основни средства, да ги расходу-
ваат и да ги пуштат во промет надвор од Заедни-
цата на ЈПТТ само во согласност со Заедницата 
на ЈПТТ. 

Птт претпријатија можат определени предмети 
што претставуваат основни средства да им ги 
даваат во закуп на прав-ни лица и на поединци. 
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Со одредбите на Заедницата на ЈПТТ се опреде-
луваат видовите на предмети на кои се однесу-
ваат одредбите од ст. 1 до 3 в а овој член, како и 
условите под кои тие предм/ети можат да се пуштат 
во промет, да се расходуваат, односно да се додат 
во закуп. 

Договор склучен противно на одредбите од 
ставот 2 на овој член и пропис донесен врз основа 
на ставот 4 од овој член, е ништовен. 

Член 30 . 
Цената за птт услуга птт претпријатие ја на-

платува од корисникот што ја бара услугата. 
Приходите од сите птт услуги во внатрешниот 

сообраќај и приходите од ПОУДОБНИ удели од услу-
гите во меѓународниот сообраќај влегуваат во вкуп-
ниот приход на птт претпријатие што ги наплатило 
цените на услугите. 

Во приходот остварен од дојдовни удели и 
транзитни удели од птт услуги во меѓународниот 
сообраќај, по извршено пресметување со странски 
поштенски, телеграфски и телефонски управи (птт 
управи), птт претпријатија учествуваат сразмерно 
со својот удел во извршувањето на овие услуги. 

Пресметувањето на извршените птт услуги во 
меѓународниот сообраќај со странски птт управи се 
врши според меѓународните прописи за ,меѓусебно 
пресметување на овие услуги. 

Заедницата на ЈПТТ ги пресметува услугите од 
ставот 4 на овој член од името и за сметка на птт 
претпријатија и ги определува мерилата и начи-
нот за утврдување на уделот на одделни птт прет-
пријатија во остварениот приход од меѓународниот 
сообраќај. т 

Член 31 
Птт претпријатија можат, по барање на оп-

штинските собранија или други државни органи, ра-
ботни и други организации, како и поединци, да 
изградат поштенски, телеграфски и телефонски об-
јетки (птт објекти) што н е се предвидени со про-
грамата на инвестиционата изградба на птт прет-
пријатие или можат да извршат преместување од-
носно реконструкција на постојните птт објекти. 

Трошоците на инвестиционите работи од ставот 
1 на овој член ги поднесува органот, работната или 
друга организација односно поединецот по чие ба-
рање се изведени овие работи. 

Органот, работната или друга организација од-
носно поединецот се должни на птт претпријатие 
да му го надоместуваат зголемувањето на трошо-
ците на неговото ра.ботење што наста,нува поради 
работењето предизвикано со изградбата на инве-
стиционите објекти од ставот 1 на овој член. 

Меѓусебните права и обврски на органите и ор-
ганизациите од ст, 2 и 3 на овој член и птт прет-
пријатие се уредуваат со договор. 

Член 32 
За неизвршување на одредбите од членот 24 и 

другите одредби од овој закон и прописите доне-
сени врз основа на овој закон, и на општите акти 
на Заедницата на ЈПТТ што се однесуваат на орга-
низацијата и вршењето на птт сообраќај и технич-
ките одредби од областа на птт сообраќај, птт прет-
пријатие му плаќа надоместок на птт претпријатие 
што е оштетено со тоа. 

Член 33 
Меѓусебните односи на птт претпријатија, како 

и односите помеѓу птт претприј л ија и други работ-
ни организации здружени во Заедницата' на ЈПТТ, 
се уредуваат со договор, ако не се уредени со овој 
закон, со статутот на Заедницата на ЈПТТ и со ста-
тутите на пгт претпријатија врз основа на закон. 

3. Именување на директор 
Член 34 

За директор на птт претпријатие може да биде 
именувано лице што располага со стручна спрема 
и работно искуство, неопходно за вршење на оваа 
функција. 

Со статутот на птт претпријатие се определува 
со која стручна спрема и со кое работно искуство 
неопходно за вршење на својата функција мора да 
располага лицето што се именува за директор на 
птт претпријатие. 

4. Здружување на птт претпријатија 
Член 35 

Птт претпријатија можат да се здружуваат спо-
ред општите прописи за здружувањето во стопан-
ството. 

III. ПОШТЕНСКА ШТЕДИЛНИЦА 
Член 36 

Поштенската штедилница: 
1) собира штедни влогови и ги исплатува штед-

ните влогови преку птт претпријатија; 
2) врши пресметување меѓу птт претпријатија 

по работите на поштенско-упатничката служба; 
3) врши и други работи што ќе и бидат ставени 

во задача со посебни прописи. 
Птт претпријатија можат да ја овластат Пош-

тенската штедилница да врши определени работи 
од нивното име и за нивна сметка. 

Член 37 
Вкупниот приход на Поштенската штедилница 

се состои од: 
1) приходите од интересот што и го плаќа На-

родната банка на Поштенската штедилница за со-
браните штедни влогови; 

2) приходите за извршеното пресметување и 
контрола на поштенско-упатничката служба; 

3) приходите од други работи што ги врши По-
штенската штедилница во корист на птт претпри-
јатија и други организации. 

Член 38 
За обврските на Поштенската штедилница по 

штедните влогови гарантира федерацијата. 

Член 39 
Директорот на Поштенската штедилница го на-

значува и го сменува управниот одбор на Заедни-
цата на ЈПТТ, на предлог од комисијата за спро-
ведување на конкурсот. 

Члан 40 
Птт претпријатие има право да користи опре-

делен процент слободни средства од штедните вло-
гови собрани на неговото подрачје за унапредува-
ње на птт сообраќај. 

Сојузниот извршен совет, на предлог од Заед-
ницата на ЈПТТ, ќе го определи процентот и усло-
вите под кои можат да се користат средствата од 
ставот 1 на овој член 

IV. ЗАЕДНИЦА НА ЈПТТ 

А. Задачи 
Член 41 

Заедницата на ЈПТТ: 
1) врши студии и ги утврдува мерките за ра-

звој и унапредување на внатрешниот и меѓународ-
ниот птт сообраќај, во согласност со достигањата на 
современата техника во областа на тој сообраќај; 

2) го утврдува Генералниот план на птт мрежа, 
како и мерките за извршување на тој план; 

3) во соработка со сојузните органи и со птт 
претпријатија го обезбедува спроведувањето на 
општествените планови во областа на сообраќајот; 

4) ги определува единствените цени за обични 
писма и поштенски картички во внатрешниот со-
обраќај и цените за птт услуги во меѓународниот 
сообраќај, како и мерилата и начинот за утврдува-
ње на уделот на одделни птт претпријатија во 
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остварениот приход од птт услуги во меѓународниот 
сообраќај; 

5) издава поштенски марки и вредносници; 
6) донесува општи акти за организирањето и 

вршењето на птт сообраќај и за правилно и уред-
но функционирање на тој сообраќај, како и тех-
нички одредби во областа на птт сообраќај; 

7) ја донесува номенклатурата на птт услуги, 
ги определува распоните на тежината на поштен-
ските пратки, зоните на оддалеченоста и скалите на 
осигурувањето за вредносните пратки и услуги во 
платниот промет преку пошти; 

8) го донесува Општиот ред за превоз на пош-
тенски пратки; 

9) врши работи ђо врска со спроведувањето на 
меѓународните договори од областа на птт со-
обраќај; 

10) врши пресметување на птт услуги во меѓу-
народниот сообраќај со странски птт управи од име-
то и за сметка на птт претпријатие; 

11) одлучува за усвојувањето на системите и 
типов-ите на птт постројки и на опремата во областа 

, на птт сообраќај; 
/ 12) од името на птт претпријатија, а по нивно 

овластување, склучува договори со државни органи, 
работни и други организации за меѓусебните услуги 
на птт претпријатија и тие органи и организации, 
како и за вршење услуги од страна на птт прет-
пријатија за сметка на тие органи и организации; 

13) дава предлози за донесување југословенски 
стандарди за птт постројки и опрема, и донесува ин-
терни стандарди и ги определува типовите за птт 
постројки и опрема; 

14) врши и други работи што со овој закон, со 
други сојузни прописи и со статутот на Заедницата 
на ЈПТТ, се ставени во делокругот на Заедницата 
на ЈПТТ. 

Член 42 
Општиот ред за превоз на поштенски пратки 

го донесува Заедницата на ЈПТТ врз основа на пред-
лог од птт претпријатија и обврските од областа на 
меѓународниот поштенски сообраќај. 

Член 43 
Заедницата на ЈПТТ може, во случаите на вон-

редни настани, несреќи или дејство на виша сила, 
а со цел за воспоставување на птт сообраќај, да опре-
дели птт претпријатија и нивните работни единици 
да се должни на други птт претпријатија да им 
даваат привремено на употреба со соодветен надо-
месток, или да им даваат во закуп определени ви-
дови предмети што претставуваат основни средства. 

Поблиски одредби за давање предмети на 
привремена употреба и во закуп, како и за надоме-
стокот, донесува Заедницата на ЈПТТ. 

Член 44 
Заедницата на ЈПТТ е должна за своето рабо-

тење да му поднесува годишен извештај на Сојуз-
ниот извршен совет. 

В. Управување 
Член 45 

Органи на управувањето на Заедницата на ЈПТТ 
се собрание, управен одбор и генерален директор. 

Член 46 
Собранието на Заедницата на ЈПТТ го сочи-

нуваат" делегати од птт претпријатија и од други 
работни организации здружени во Заедницата на 
ЈПТТ и делегати на работната заедница на Заедни-
цата на ЈПТТ. 

Бројот на делегатите на секое одделно птт прет-
пријатие и на други работни организации здру-
жени во Заедницата на ЈПТТ, како и на работната 
заедница на Заедницата на ЈПТТ, се определува 
сразмерно со бројот на запослените работници. 

Секое птт претпријатие и друга работна органи-
зација здружена во Заедницата на ЈПТТ и работ-
ната заедница на Заедницата на ЈПТТ мораат да 
бидат застапени во собранието на Заедницата на 
ЈПТТ најмалку со еден делегат. 

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ 
е член на собранието според својата положба. 

Со статутот на Заедницата на ЈПТТ се опреде-
лува вкупниот број на членовите на собранието. 

Член 47 
Мандатот на членовите на собранието на Заед-

ницата на ЈПТТ трае две години. 
Секоја година се избираат една половина од 

вкупниот број на членовите на собранието на Заед-
ницата на ЈПТТ. 

Едно лице не може да биде избирано за член 
на собранието двапати едноподруго. 

Член 48 
Собра,нието на Заедницата на ЈПТТ решава за 

начелните и други поважни прашања од делокру-
гот на Заедницата на ЈПТТ, а особено' 

1) го донесува статутот на Заедницата на ЈПТТ; 
2) го донесува Генералниот план на птт мрежа, 

како и мерките за извршување на тој план; 
3) донесува општи акти за организирањето и 

вршењето на птт сообраќај и за^ правилно и уред-
но функционирање на тој сообраќај како и тех-
нички прописи во областа на птт сообраќај; 

4) го донесува Општиот ред за превоз на пош-
тенски пратки; 

5) ги определува единствените цени за обични 
писма и поштенски картички во внатрешниот со-
обраќај и цените за птт услуги во меѓународниот 
сообраќај, како и мерилата и начинот за утврдува-
ње на уделот на одделни птт претпријатија во 
остварениот приход од птт услуги во меѓународниот 
сообраќај; 

6) ја донесува номенклатурата на птт услуги, ги 
определува растопите на тежината на поштенските 
пратки, зоните на оддалеченоста и скалите на оси-
гурувањето за вредносни пратки и услуги во плат-
ниот промет по пошта; 

7) донесува финансиски план и завршна сметка 
на Заедницата на ЈПТТ; 

8) ја определува основицата и стопата за пре-
сметување на придонесот што птт претпријатија Л 
го плаќаат на Заедницата на ЈПТТ, како и начинот 
на плаќањето на тој придонес; 

9) ги избира и ги разрешува членовите на уп-
равниот одбор на Заедницата на ЈПТТ; 

10) донесува деловник за својата работа. 
Со статутот на Заедницата на ЈПТТ се опреде-

луваат и други работи за кои решава собранието. 
Статутот на Заедницата на ЈПТТ во делот со 

кој се уредуваат самоуправните права на работната 
заедница на Заедницата на ЈПТТ се донесува во 
спогодба со органот на управувањето на работната 
заедница. 

Генералниот план на птт мрежа, како и мер-
ките за извршување на тој план, се донесуваат по 
претходно прибавено мислење од органот на упра-
вувањето на птт претпријатие. 

Одлуките на собранието на Заедницата на ЈПТТ 
донесени врз основа на овој закон и други прописи 
се задолжителни за сите птт претпријатија 

Член 49 
Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ се 

состои од 15 членови. 
Членовите на управниот одбор на Заедницата 

на ЈПТТ ги избира собранието на Заедницата на 
ЈПТТ од својата средина. 

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

Управниот одбор избира од редот на своите чле-в 
нови претседател. 
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Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ 
не може да биде избиран за претседател на управ^ 
ниот одбор на Заедницата на ЈПТТ. 

Член 50 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

Заедницата на ЈПТТ трае две години. 
Секоја година се избираат една половина од 

вкупниот број на членовите на управниот одбор на 
Заедницата на ЈПТТ. 

Член 51 
Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ ги вр-

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

и насоките на собранието на Заедницата на ЈПТТ; 
2) ги утврдува предлозите на плановите и оп-

штите акти што ги донесува собранието на Заед-
ницата на ЈПТТ; 

3) ги определува работните места на кои ра-
ботниците запослени во Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони се должни да носат службена 
облека, како и бојата и кројот на таа облека; 

4) ги назначува работниците на раководни ра-
ботни места во работната заедница определени со 
статутот на Заедницата на ЈПТТ и ги сменува; 

5) донесува деловник за работата на управниот 
одбор. 

Управниот одбор врши и други работи што му 
се ставени во делокруг со статутот на Заедницата 
на ЈПТТ или со одлука на собранието на Заедни-
цата на ЈПТТ. 

Одлуките на управниот одбор на Заедницата на 
ЈПТТ донесени врз основа на овој закон и други 
прописи се задолжителни за сите птт претпријатија. 

Член 52 
Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ 

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

одговара за својата работа пред собранието и уп-
равниот одбор на Заедницата на ЈПТТ, а за функ-
ционирањето на птт сообраќај и пред Сојузниот 
извршен совет. 

Член 53 
Генералниот директор: 
1) ги организира работите на Заедницата на 

ЈПТТ и непосредно раководи со тие работи, придр-
жувајќи се кон законите и другите прописи, ста-
тутот на Заедницата на ЈПТТ, заклучоците и 
другите акти на собранието и управниот одбор на 
Заедницата на ЈПТТ; 

2) ја застапува Заедницата на ЈПТТ во нејзи-
ните имотни и друш односи со работни организации 
општествено-политички заедници, странски птт уп-
рави, меѓународни птт организации, како и со други 
правни лица и поединци; 

3) донесува упатства, издава наредби и пре-
зема мерки потребни за обезбедување на функцио-
нирањето на пат сообраќај; 

4) донесува решенија за издавање на поштен-
ски марки и вредносници; 

5) го обезбедува спроведувањето во живот на 
меѓународните конвенции, аранжмани и правилници 
од областа на птт сообраќај; 

6) донесува решенија за измена на цените за 
птт услуги во меѓународниот сообраќај, до кои 
доаѓа поради промени во уделите на странски птт 
управи и нашата земја, како и решенија за на-
малување на терминалните и транзитните такси врз 
база на реципроцитет, во согласност со управниот 
одбор на Заедницата на ЈПТТ; 

7) ги заснова и ги ликвидира односите и обврс-
ките од областа на меѓународниот птт сообраќај 
спрема странски птт управи; 

8) од името на птт претпријатија, врз основа 
на нивно овластување склучува договори со сојуз-
ни органи, работни и други организации за меѓу-
себните услуги на птт претпријатија и тие органи 
и организации, како и договори за вршење услуги 

од страна на птт претпријатија за сметка на тие 
органи и организации; 

9) го извршува финансискиот план на Заед-
ницата на ЈПТТ; 

10) врши и други работи што ќе му се стават во 
делокругот со статутот на Заедницата на ЈПТТ 
и со заклучоците на собранието и управниот од-
бор на Заедницата на ЈПТТ. 

Член 54 
Генералниот дикретор може за вршење на 

одделни работи од членот 53 на Овој закон да 
овласти раководни лица на работната заедница на 
Заедницата на ЈПТТ. 

Член 55 
Ако генералниот дикретор смета дека Општ 

акт како и поединечен акт на управниот одбор на 
Заедницата на ЈПТТ, освен поединечните акти до-
несени во управна постапка и актите по кои "за 
одлучување е предвидена надлежност на суд, е во 
спротивност со закон или со пропис донесен врз 
основа на закон, а поединечен акт во спротивност 
со статутот или со друг општ акт на Заедницата на 
ЈПТТ, ќе му обрне внимание за тоа на управниот 
одбор. 

Ако управниот одбор и по обрнатото внимание 
остане при својот акт, генералниот директор е дол-
жен да му предложи на собранието на Заедницата 
на ЈПТТ, на својата прва седница да го запре 
таквиот а к т од извршување. 

До донесувањето на актот со кој се решава по 
предлогот за запирање, актот на управниот одбор 
за кој е предложено запирање не може да се из-
вршува, 

Член 56 
Ако генералниот директор смета дека ојпшт 

акт како и поединечен акт на собранието на Заед-
ницата на ЈПТТ, освен поединечните акти доне-
сени во управна постапка и актите по кои за одлу-
чување е предвидена надлежност на суд, е во 
спротивност со закон или пропис донесен Б р з а н о -
ва на закон, а поединечен акт во спротивност со 
статутот или со друг општ акт на Заедницата на 
ЈПТТ, ќе му обрне внимание за тоа на собранието. 

АКО собранието и по обрнатото внимание остане 
при својот акт, генералниот директор е должен да 
му предложи на Сојузниот извршен совет таквиот 
акт да го запре од извршување. 

До донесувањето на актот со кој се решава по 
предлогот за запирање, актот на собранието на За-
едницата на ЈПТТ за кој е предложено запирање 
не може да се извршува. 1 

Член 57 
Статутот ша Заедницата на ЈПТТ ги содржи 

особено: нејзините задачи, внатрешната организа-
ција и работење, составот, начинот на изборот од-
носно именувањето и отповикот односно разрешу-
вањето на нејзините органи на управувањето, 
правата и должностите на органите на управува-
њето и нивните меѓусебни односи, правата и долж-
ностите на работниците запослени во Заедницата 
на ЈПТТ како и другите одредби предвидени со 
овој закон. 

Член 58 
Стручните и административните работи на За-

едницата на ЈПТТ ги врши работната зае,дница 
на Заедницата на ЈПТТ. 

Правата на работната заедница на Заедницата 
на ЈПТТ се утврдуваат со статутот на Заедницата 
на ЈПТТ во согласност со закон, а организацијата 
и начинот на работењето на оваа работна заедница 
се уредуваат со правилникот на работната заедница 
во согласност со закон и со статутот на Заедницата 
на ЈПТТ. 

Член 59 
Средствата на Заедницата на ЈПТТ за покри-

вање на нејзините расходи се формираат од придо-
несите што ги плаќаат птт претпријатија и други 
работни организации здружени во Заедницата на 
ЈПТТ и од други приходи. 
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Птт претпријатија и други работни организации 
здружени во Заедницата на ЈПТТ плаќаат придо-
нес од својот вкупен приход пред утврдувањето на 
доходот. 

Член 60 
Средства на Заедницата на ЈПТТ од членот 

59 став 1 на овој закон Се распоредуваат за под-
мирување на личните доходи на работниците, на 
материјалните и функционалните издатоци, за фор-
миран^ на фондот на заедничката потрошувачка 
и за подмирување на другите трошоци на Заед-
ницата на ЈПТТ настанати врз основа на законски 
и други обврски. 

Средствата на фондот на заедничката потрошу-
вачка на Заедницата на ЈПТТ може да се користат 
за целите определени со Законот за средствата на 
стопанските организации и ео други прописи. 

Член 61 
Заедницата на ЈПТТ е должна за секоја година 

да состави свој финансиски план, а по истекот на 
годината завршна сметка. 

Член 62 
Односите помеѓу птт прептријатијЈа и други 

работни организации здружени во Заедницата на 
ЈПТТ и Заедницата на ЈПТТ, што не се уредени 
со овој закон, се уредуваат со статутот на Заедин^ 
цата на ЈПТТ, а ако не се уредени со тој статут се 
уредуваат со договор, 

V. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПТТ 
СООБРАЌАЈ 

Член 63 
Птт претпријатија се должни телеграфските и 

телефонските линии (тт линии), постројки, уреди и 
објекти да ги одржуваат во таква состојба која 
осигурува правилен и уреден птт сообраќај, за таа 
цел да вршат постојан надзор и повремени прегледи 
и врз основа на утврдената состојба благовремено 
да ги отстрануваат недостатоците. 

Поблиски одредби ,за организацијата и начинот 
на вршење постојан надзор, повремен преглед и 
одржување на тт линии, постројки, уреди и објекти 
донесува Заедницата на ЈПТТ, во согласност со 
сојузниот секретар за сообраќај и врски. 

Член 64 
Со цел за воспоставување, проширување и обе^ 

збедување на условите за правилно и уредно функ-
ционирање на птт сообраќај, птт претпријатија 
имаат право на земјиштата и објектите во опште-
ствена и граѓанска сопственост да поставуваат и 
одржуваат птт постројки. 

Птт претпријатие го остварува своето право од 
ставот 1 на овој член врз основа на решението' 
што го донесува надлежниот општински орган. 

Птт претпријатија се должни да ја надоместат 
фактич!^ата штета настаната поради поставувањето 
или одржувањето на птт постројки.. 

Поблиски прописи за поставувањето и одржу-
вањето на птт постројки на земјишта и објекти во 
општествена и граѓанска сопственост донесува со-
јузниот секретар за сообраќај и врски. 

Член 65 
Органите кои според општите прописи се над-

лежни за издавање одобренија за изградба на ин-
вестициони птт постројки и објекти, можат одобре-
нието за изградба да го издадат само ако постои 
потврда од Заедницата на ЈПТТ дека изградбата 
е во согласност со Генералниот план на птт мрежа 
и дека се исполнети условите определени со пропи-
сите за правилно и уредно функционирање на 
птт сообраќај и со техничките прописи во областа 
на тој сообраќај. 

Член 66 
Постојните птт постројки можат да се изме-

стат поради изградба или реконструкција на некој 
објект, со претходна писмена согласност од птт 
претпријатие, 

Ако птт претпријатие не ја даде согласноста, 
инвеститорот може да бара за тоа да донесе одлука 
органот на управата на општинското собрание над-
лежен за работите на сообраќајот и врските. 

Трошоците на изместувањето на птт постројки 
ги поднесува инвеститорот. 

Член 67 
Корисниците и сопствениците на земјишта или 

згради на кои се наоѓаат или покрај кои минуваат 
птт постројки, односно изведувачите на работите 
на тие земјишта или згради, не смеат да преземаат 
работи што на кој и да е начин би можеле да ја 
смеќаваат правилната употреба односно функцио-
нирањето на птт постројки, пред да му поднесат за 
тоа писмена пријава на птт претпријатие заради 
преземање на заштитни мерки за обезбедување на 
тие постројки. 

Пријавата за намераваното преземање на рабо-
тите од ставот 1 на овој член мера да му се достави 
на птт претпријатие најдоцна на еден месец пред 
почеткот на изведувањето на тие работи. 

Трошоците на преземањето на заштитните мер-
ки ги поднесува подносителот на пријавата. 

Член 68 
Електричните постројќи за пренос, распредел-

ба и користење на електрична енергија мораат да 
бидат изведени, одржувани и користени така што 
да не ја попречуваат правилната работа на птт по-
стројки и да не го доведуваат во опасност животот 
и здравјето на работниците на птт претпријатија и 
корисниците на птт постројки. 

Корисниците односно сопствениците на елек-
трични апарати и други уреди и инсталации што 
со својата работа можат да предизвикаат пречки 
во јавниот тт сообраќај, како и корисниците одно-
сно сопствениците на тт постројки што не се вклу-
чени во телеграфскиот^ и телефонскиот сообраќај, 
се должни овие апарати, уреди, инсталации и по-
стројки да ги изградуваат, користат и одржуваат 
така што нивната работа да не му предизвикува 
пречки на јавниот тт собраќај. 

Поблиски прописи за заштита на птт постројки 
од електричните и други постројки од ст. 1 и 2 на 
овој член донесува сојузниот секретар за сообраќај 
и врски, во согласност со сојузниот секретар за ин-
дустрија и трговија. 

Член 69 
Тт линии што служат за службени потреби 

односно за работење на одделни државни органи, 
работни и други организации, мораат да бидат из-
ведени, одржувани и користени така што да не 
ја смеќаваат правилната работа на птт постројки. 

Член 70 
Птт претпријатија имаат право, со цел за обе-

збедување на правилна употреба односно функ-
ционирање на ртт постројки, при поставувањето, 
користењето и одржувањето на тие постројки да 
преземаат потребни мерки за заштита на возду-
шните линии и водови од растенија и др. 

Птт претпријатија се должни да ја надоместат 
фактичната штета сторела при преземањето на 
мерките од ставот 1 на овој член. 

Поблиски прописи за мерките за заштита на 
птт постројки донесува сојузниот секретар за сооб^ 
раќа ј и врски. 

Член 71 
Тт постројки што не се приклучени кон теле-

графска и телефонска мрежа за јавен сообраќај 
можат да се приклучат кон оваа мрежа ако ги ис-
полнуваат условите предвидени со прописите за 
проектирање, градење, одржување и користење на 
телеграфски и телефонски постројки. 

Член 72 
Органите на управувањето на згради со два: 

или повеќе катови се должни во приземјето на 
зградата да постават и одржуваат куќни сан-
дачиња за писмоносни пратки. 
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Член 73 
Општинските собранија можат, на предлог од 

птт претпријатие, да донесуваат прописи со кои 
инвеститорите на зградите се обврзуваат да изгра-
дат внатрешни телефонски разводи. 

Член 74 
Во случај на елементарни непогоди и други 

вонредни настани што пррдизвикуваат прекин на 
птт собраќај, птт претпријатија се должни да ги 
преземаат сите потребни мерки за воспоставување 
на птт сообраќај во што пократок рок. 

Член 75 
Ако е потребно во пократок рок да се извршат 

пообемни работи заради воспоставување на јавниот 
птт сообраќај прекинат поради елементарни непо-
годи или виша сила (земјотрес, поплава, пожар и 
сл.), а кои работи птт претпријатие не може да ги 
изврши со расположивиот персонал и средства, со-
бранието на општината на чија територија дошло 
до прикин на сообраќајот е должно да обезбеди по-
требен број работници, возила, алат и други сред-
ства за извршување на тие работи. 

Птт претпријатие е должно да плати надоме-
сток за работната сила, возилата и другите сред-
ства. 

Член 76 
Транспортните и другите стопански организа-

ции што превезуваат патници или стоки на редов-
ни линии, се должни на барање од птт претприја-
тие да вршат превоз на поштенски пратки и на 
овие пратки во тежина до 300 килограми да им оси-
гуруваат првенство во превозот. 

Условите и височината на надометсокот за пре-
возот на поштенските пратки од ставот 1 на овој 
член спогодбено ги утврдуваат стопанската органи-
зација што го врши превозот и птт претпријатие. 

Ако странките не се спогодат за височината на 
надоместокот за вршењето на превозот од ставот 2 
на овој член, височината на надоместокот ја утвр-
дува надлежниот суд. 

VI. ИНСПЕКЦИЈА НА ПТТ СООБРАЌАЈ 
Член 77 

Надзор над спроведувањето на законите и дру-
гите прописи во областа на птт сообраќај вршат 
органите на управата надлежни за работите на ин-
спекцијата на птт сообраќај определени со репуб-
лички закон. 

Организацијата и работата на органите на 
управата надлежни за работите на инспекцијата 
на птт сообраќај во републиката се утврдуваат со 
републички прописи. 

Член 78 
Сојузниот орган на управата надлежен за ра-

ботите на инспекцијата на птт сообраќај се грижи 
за правилното организирање, вршење и унапреду-
вање на службата на инспекцијата на птт сообра-
ќа ј во работите од исклучивите права и должно-
сти -на федерацијата и работите од интерес за це-
лата земја. 

Сојузниот орган на управата надлежен за ра-
ботите на инспекцијата на птт сообраќај има право 
на органите на управата надлежни за работите на 
инспекцијата на птт сообраќај во републиката да 
им издава задолжителни инструкции во поглед на 
вршењето на инспекциските работи, што се одне-
суваат на меѓународниот птт сообраќај и на птт 
сообраќај помеѓу две или повеќе републики. 

Член 79 
Ако органот на управата надлежен за работите 

на инспекцијата на птт сообраќај не изврши не-
која од работите од својата надлежност, таа работа 
може да ја изврши органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на птт сообраќај од по-
широката општествено-политичка заедница на то-
вар на органот на управата што бил должен да ја 
изврши таа работа. 

Член 80 
Работите од делокругот на органите на упра-

вата надлежни за работите на инспекцијата на птт 
сообраќај ги вршат инспекторите на птт сообраќај. 

Инспекторите на птт сообраќај ги вршат рабо-
тите на инспекцијата на птт сообраќај самостојно, 
донесуваат решенија и преземаат други мерки 
предвидени со овој закон и со прописи донесени 
врз основа на него. 

Член 81 
За извршување определени инспекциски рабо-

ти можат да се определат и други соодветни струч-
њаци во органот на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата на птт сообраќај. 

АКО за извршување на определена инспекциска 
работа или други технички работи во врска со ин-
спекцијата е потребна посебна стручност, органот 
на управата надлежен за работите на инспекцијата 
на птт сообраќај може па извршување на тие ра-
боти да овласти соодветен стручњак од друг орган 
или организација. 

Лицата од ст. 1 и 2 на овој член во вршењето 
на доверените работи ги имаат правата и должно-
стите на инспектор на птт сообраќај. 

Член 82 
За инспектор на птт сообраќај може да биде 

назначено лице што има пропишана стручна спре-
ма и што ги исполнува посебните услови за тоа 
работно место. 

Сојузниот секретар за сообраќај и врски ќе 
ја пропише стручната спрема и посебните услови 
за сојузните инспектори на птт сообраќај. 

Член 83 
Инспектор на птт сообраќај може да врши пре-

гледи и без претходно јавување, но е должен за 
своето присуство да го извести одговорниот рако-
водител на птт претпријатие односно на работната 
или друга организација или на друго правно лице 
во кои се врши преглед. ^ 

Инспекцијата може да се врши во секоја доба 
за време на работата на птт претпријатие односно 
на работната или друга организација или друго 
правно лице во кои се врши преглед. 

Птт претпријатија, работни или други ор-
ганизации, други правни лица, органите на упра-
вата и граѓаните се должни да им го овозможат 
вршењето на инспекцијата и да им даваат на ин-
спекторите на птт сообраќај потребни известувања. 

Работните или други организации, другите 
правни лица и органите на управата од ставот 3 
на овој член се должни на инспекторите на птт со-
обраќај да им дозволат разгледување на технич-
ката и друга документација во вршењето на ин-
спекцијата. 

Член 84 
Во вршењето на инспекцијата на птт сообра-

ќај, инспекторот на птт сообраќај проверува осо-
бено: 

1) дали изградбата или проширувањето на птт 
мрежа се врши во согласност со Генералниот план 
на птт мрежа и според задолжителните југосло-
венски-стандарди, како и стандардите, типовите и 
системите определени од Заедницата на ЈПТТ; 

2) дали тт-линии и уреди се одржуваат во 
состојба која обезбедува уреден и несмеќаван со-
обраќај ; 

3) дали електричните постројки за пренос, рас-
пределба и користење на електрична енергија на 
местата на крстосување, доближување и паралелно 
водење со тт линии се изведуваат, одржуваат и 
користат така што да не ја попречуваат правил-
ната работа на птт сообраќај и да не го доведуваат 
во опасност животот и здравјето на работниците 
на птт претпријатие и корисниците на птт по-
стројки; 

4) дали корисниците односно сопствениците на 
електрични апарати и други уреди и инсталации 



Среда, 21 јули 1965 С , т ^ ж В Е Н ЛИСТ НА СФРЈ Број 32 - Страна 1235 

кои со својата работа можат да му предизвикаат 
пречки на јавниот тт сообраќај, ги користат овие 
и одржуваат така што нивната работа да не му 
предизвикува пречки на јавниот тт сообраќај: 

5) дали птт сообраќај се врши според основ-
ните одредби за организацијата и правилното и 
уредното функционирање на птт сообраќај и дали 
пренесувањето на поштенски пратки се врши во 
согласност со Општиот ред за превоз на поштен-
ски пратки; 

6) дали меѓународниот птт сообраќај се врши 
според одредбите од меѓународните договори од 
областа на птт сообраќај. 

Член 85 
Инспекторот на птт сообраќај е овластен: 
1) привремено да ги запре работите ако не се 

вршат во согласност со Генералниот план на птт 
мрежа и да побара од органот на управата што го 
издал одобрението за изградба да ја провери тех-
ничката документација и да ги определи мерките 
за усогласување на работите со Генералниот план 
на птт мрежа; 

2) да нареди отстранување на недостатоците 
ако при изградбата односно подавањето на птт 
постројки неправилно се применуваат техничките 
прописи во областа на птт сообраќај, југословен-
ските стандарди или стандардите, типовите и си-
стемите определени од Заедницата на ЈПТТ; 

3) да нареди отстранување на недостатоците на 
птт постројки што го попречуваат правилното и 
уредното функционирање на птт сообраќај или 
го загрозуваат здравјето или животот на луѓето, 
а по потреба да ги определи и мерките што мораат 
да се преземат; 

4) да нареди да се отстранат неправилностите 
и недостатоците во правилното и уредното функ-
ционирање на птт сообраќај и пренесувањето на 
поштески пратки да се усогласи со Општиот ред 
за превоз на општенски пратки; 

5) да нареди отстранување на недостатоците на 
електричните постројки за пренесување, распре-
делба или користење на електрична енергија што 
би можеле да ја попречуваат правилната работа 
на птт постројки, и да ги запре работите на елек-
тричните постројки ако би можеле тие да го до-
ведат во опасност животот или здравјето на ра-
ботниците на птт претпријатие или корисниците на 
птт постројки; 

6) да нареди отстранување на недостатоците на 
електричните апарати, уреди и инсталации што би 
можеле да предизвикаат смеќавање во јавниот птт 
сообраќај. 

Член 86 
По извршениот преглед, инспекторот на птт 

сообраќај е должен за најдената состојба, утвр-
дените недостатоци и преземените мерки да му 
поднесе без одлагање извештај на органот на 
управувањето на организацијата во која го вршел 
прегледот. 

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

Член 87 
По жалбата против решението на инспектор на 

птт сообраќај донесено во работите на инспекци-
јата на меѓународниот птт сообраќај и птт сообра-
ќ а ј помеѓу две или повеќе републики, раше,ва во 
втор степен сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на птт сообраќај. 

Член 88 
АКО инспекторот на птт сообраќај во вршењето 

на инспекцијата најде дека со повреда на пропис 
е сторен прекршок, стопански престап или кривично 
дело, тој е должен да поднесе веднаш барање за 
поведување прекршочна постапка, односно пријава 
до јавниот обвинител за поведување постапка по-
ради стопански престап односно кривично дело. 

Органот на кој му е поднесено барање за по-
ведување прекршочна постапка односно органот 
на кој му е поднесена пријава за поведување по-
стапка поради стопански престап или кривично 
дело, е должен за исходот на постапката да го из-
вести органот на управата надлежен за работите 
на инспекцијата на птт сообраќај чиј инспектор го 
поднесол барањето. 

Против решението за прекршок жалба може 
да изјави и органот на управата надлежен за рабо-
тиве на инспекцијата на птт сообраќај чиј инспек-
тор го поднесел барањето за поведување на прекр-
шочната постапка. 

Член 89 
При вршењето на инспекцијата инспекторите 

на птт сообраќај мораат да имаат посебна легити-
мација, а другите стручњаци што вршат инспек-
циски работи според одредбите од членот 81 на 
овој закон — посебно овластување. 

Легитимацијата и овластувањето од ставот 1 
на овој член ги издава старешината на органот ич 
управата надлежен за работите на инспекцијата 
на птт сообраќај во чие име инспекторите односно 
определените стручњаци вршат инспекциски работи. 

Образецот на легитимацијата за инспектор на 
птт сообраќај го пропишува сојузниот секретар за 
сообраќај и врски. 

VII. ОДНОСИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПрШТИ, ТЕЛЕГРАФИ 

И ТЕЛЕФОНИ 
1. Надзор над законитоста на работата 

. Член 90 
Сојузниот извршен совет и Сојузниот секрета-

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

Надзор над законитоста на работата на По-
штенската штедилница врши Сојузниот секрета-
ријат за финансии. 

Член 91 
Ако Сојузниот секретаријат за сообраќај и вр-

ски утврди дека општ акт како и поединечен акт 
на органот на управувањето на Заедницата на 

ЈПТТ, освен поединечните акти донесени во управ-
на постапка и актите по кои за одлучување е 
предвидена надлежност на суд. е во спротивност 
со закон или Со пропис донесен врз основа на за-
кон, а поединечен акт во спротивност со статутот 
или со друг општ акт на Заедницата на ЈПТТ, тој 
е должен за тоа да го извести Сојузниот извршен 
совет и да МУ предложи да го запре тој акт. 

До донесувањето на актот со кој се решава по 
предлогот за запирање, актот на органот на упра-
вувањето на Заедницата на ЈПТТ за кој е предло-
жено запирање не може да се извршува. 

Член 92 
Сојузниот извршен совет во вршењето на над-

зор има право и должност да го запре извршува-
њето на општ акт како и на поединечен акт на 
органот на управувањето на Заедницата на ЈПТТ, 
освен поединечните акти донесени во управна по-
стапка и актите по кои за одлучување е предви-
дена надлежност на суд, ако е во спротивност со 
закон или со пропис донесен врз основа на закон, 
а поединечен акт во спротивност со статутот или 
со друг општ акт на Заедницата на ЈПТТ. 

Сојузниот извршен совет е должен, во рок од 
30 дена од денот на донесувањето на решението за 
запирање на општиот акт како и на поединечниот 
акт па органот на управувањето на Заедницата на 
ЈПТТ, поведе постапка за оценување на устав-
носта односно законитоста на тој акт ка ј Уставниот 
суд па Југославија. 

^Ако Сојузниот извршен совет не поведе по-
стапка за оценување, на уставноста односно зако-
нитоста на тој акт, во рокот од ставот 2 на овој 
член, актот на органот на управувањето ^ на Заед-
ницата на ЈПТТ останува во сила. 
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2. Општествен надзор 
Член 93 

Сојузната скупштина врши општествен надзор 
над политиката за користење на средствата на Ју -
гословенските пошти, телеграфи и телефони и над 
тарифната политика. 

Републичкото собрание врши општествен над-
зор над политиката за користење на средствата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони и над 
тарифната политика на територијата на републи-
ката. 

Околиското и општинското собрание вршат оп-
штествен надзор над политиката за користење на 
средствата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони на територијата на околијата односно оп-
штината. 

Органите од ст. 1 до 3 на овој член во вршењето 
на општествен надзор го разгледуваат особено: ко-
ристењето на основните птт капацитети и на инве-
стиционите вложувања од гледиштето на обезбеду-
вањето на правилното функционирање на птт со-
обраќај и задоволувањето на потребите на корис-
ниците на птт услуги, тарифната политика и опре-
делувањето на личните доходи на работниците спо-
ред нивното залагање и успехот во работата. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 94 

Птт претпријатие ќе се казни за стопански 
престап: 

а) Со парична казна до 10,000.000 динари: 
1) ако изградбата и проширувањето на птт 

мрежа на своето подрачје не ги врши во согласност^ 
со Генералниот план на птт мрежа (член 3 став 3); 

2) ако им го попречи или оневозможи користе-
њето на своите капацитети на други птт претпри-
јатија за вршење тт услуги (член 24 став 1); 

3) ако во птт мрежа вградува птт постројки 
или опрема противно на југословенските ИЈЃИ ин-
терните стандарди, определените типови и усвое-
ните системи (член 41 точ. 11 и 13); 

б) Со парична казна до 5,000.000 динари: 
1) ако не организира или не го врши пренесу-

вањето на поштенски пратки и телеграфски и те-
лефонски соопштенија според одредбите за орга-
низирањето и вршењето на птт сообраќај и Оп-
штиот ред за превоз на поштенски пратки (чл. 
22, 23 и 24 став 2); 

2) ако не се придржува кон техничките прописи 
за одржување на птт постројки, како и кон други 
технички прописи во областа на птт сообраќај (чл. 
23 и 63); 

в) Со парична казна до 2,000.000 динари: 
1) ако определени предмети што сочинуваат 

основни средства расходува или пушти во промет 
вон Заедницата на ЈПТТ или им ги даде во закуп 
на правни лица или на поединци противно на од-
редбите од членот 29 на овој закон; 

2) ако во случај на вонредни настани, несреќи 
или дејство на виша сила, противно на членот 43 
од овој закон, а заради воспоставување птт сообра-
ќај, не му даде на ДОУГО птт претпријатие на при-
времена употреба, при соодветен 'надоместок или 
во закуп,^ определени предмети што сочинуваат 
основни средства. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 100.000 динари и одго-
ворното лице во птт претпријатие. 

Член 95 
Птт претпријатие или друго правно лице ќе 

се казни за прекршок со парична казна до 300.000 
динари: 

1) ако не донесе општ акт за начинот и усло-
вите за вршење на работите на работните места 
на кои се работи непосредно со корисници на птт 
услуги, или не се придржува кон одредбите од тој 
акт при вршење на птт услуги (член 25); 

2) ако на инспектор на птт сообраќај му по-
пречи или го спречи во вршењето на инспекцијата 
или не му ги даде потребните податоци или изве-
стувања (член 83 ст. 3 и 4); 

3) ако по оешение на инспектор на птт сообра-
ќ а ј не постапи во определениот рок или не ја из-
врши инспекторовата наредба (член 85). 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 50.000 ди-
нари и одговорното лице во птт претпријатие или 
во друго правно лице. 

Член 96 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок: 
1) корисник или сопственик на земјиште или 

зграда, ако не го дозволи или го попречува поста-
вувањето или одржувањето на птт постројки; 

2) корисник или сопственик на земјиште или 
зграда односно изведувач на работите, ако при-
стапи кон работи на земјиште или зграда на кои 
се наоѓаат или покрај кои минуваат птт постројки 
пред да му го пријави тоа писмено на птт прет-
пријатие; 

3) корисник или сопственик на електрична по-
стројка за пренос, распределба и користење на елек-
трична енергија, односно корисникот или" сопстве-
никот на електричен апарат или друг уред и ин-
сталација, ако при изградбата, користењето или одр-
жувањето на тие постројки односно апарати не се 
придржува кон прописите за заштита на птт по-
стројки од електрични и други постројки; 

4) корисник на тт линии што служат за слу-
жбени потреби односно за работење, ако се изве-
дени, одржувани или користени на начин со кој 
се попречува правилната работа на птт постројки; 

5) корисник или сопственик на земјиште или 
зграда, ако не дозволи или го попречува презема-
њето на заштитни мерки или поставувањето, ко-
ристењето или одржувањето на птт постројки; 

6) корисник или сопственик на тт постројки 
приклучени на мрежата за јавен тт сообраќај, ако 
не дозволи или го попречува вршењето на кон-
трола над работата или одржувањето на тие по-
стројки; 

7) граѓанин што намерно ќе оштети птт по-
стројка или друг објект со кој се врши односно се 
обезбедува вршење на птт сообраќај; 

8) корисник на телеграфска и телефонска 
мрежа, ако истата неовластено ја користи за пренос 
на телеграфски и телефонски соопштенија во јав-
ниот внатрашен и меѓународен сообраќај; 

9) одговорното лице на орган што управува со 
зграда со два или повеќе катови, ако не постави 
или не ги одржува куќните сандачиња за писмоно-
сни пратки; 

10) граѓанин што ќе попречи или спречи ин-
спектор на птт.. сообраќај во вршењето на инспек-
цијата; 

11) граѓанин, ако не ќе постапи по решение од 
инспекторот на птт сообраќај или не ја изврши ин-
спекторовата наредба. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 97 

Собранието на Заедницата на ЈПТТ ќе фор-
мира посебен фонд од кој на одделни птт прет-
пријатија ќе им се покрива дел на определените 
трошоци на работењето што настануваат пооади 
дејството на новите економски односи к а ј птт прет-
пријатија по преминот на условите на самостојно 
стопанисување предвидени со одредбите од Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за орга-
низацијата на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64), 
ако покривањето на овие трошоци е неопходно за 
нормално функционирање на птт сообраќај. 

Птт претпријатија внесуваат во фондот од 
ставот 1 на овој член до 1% од вкупниот приход 
во 1965 и 1966 година. 
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Собранието на Заедницата на ЈПТТ може да 
одлучи средствата што ќе преостанат по заклучу-
вањето на деловната 1966 година, да им се вратат 
на птт претпријатија сразмерно со износите што 
тие ги внесле во фондот или да се користат за ис-
тата цел и во деловната 1967 година. 

Височината на износите и начинот на внесу-
вањето на средствата во фондот, видот на трошо-
ците што се покриваат од средствата на фондот, 
условите на користењето и постапката при утвр-
дувањето на износите за покривање на тие тро-
шоци, ги определува Собранието на Заедницата 
на ЈПТТ. 

1 Член 98 
Изборите за органи на управувањето на Заедни-

цата на ЈПТТ ќе се извршат според одредбите 
на Законот за измени и дополненија на Законот за 
организацијата на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65) 
во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на тој закон. 

При изборите од ставот 1 на овој член една 
половина од бројот на членовите на органите на 
управувањето на Заедницата на ЈПТТ се избира 
на една година. 

До донесувањето на статутот на Заедницата 
на ЈПТТ прашањата во врска со изборот на орга-
ните на управувањето на Заедницата на ЈПТТ за 
кои со закон од ставот 1 на овој член е предвидено 
да се уредуваат со статутот на Заедницата на ЈПТТ, 
можат да се уредуваат со одлуки на собранието на 
Заедницата на ЈПТТ. 

Член 99 ' 
Одредбите од Законот за измени и дополненија 

на Законот за организацијата на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65) за ограничувањето на повторниот 
избор за членови на органите на управувањето на 
Заедницата на ЈПТТ — се применуваат од денот на 
нивниот избор врз основа на одредбите од овој 
закон. 

На членовите на органите на управувањето на 
Заедницата на ЈПТТ што на првите избори по вле-
гувањето во сила на законот од ставот 1 на овој 
член се избираат на една година, не се применуваат 
за наредниот изборен период одредбите од овој за-
кон за ограничувањето на повторниот избор. 

Член 100 
Заедницата на птт претпријатија ќе престане 

со работа во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на Законот за измени и дополне-
нија на Законот за организацијата на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/65). 

До истекот на рокот од ставот 1 на овој член 
заедниците на птт претпријатија ќе продолжат со 
работа според одредбите од чл. 67 до 81 на Зако-
нот за организацијата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/60 и 16/61), кои според членот 35 на законот 
од ставот 1 на овој член престанале да важат, до-
колку не се во спротивност со одредбите на законот 
од ставот 1 на овој член. 

Имотот на заедница на птт претпријатија што 
престанала со работа ќе го преземат птт претпри-
јатија и други работни организации што биле 
з д р у ж е н во таа заедница, на начин што ќе го 
определи управниот одбор на таа заедница. 

Член 101 
Службите на инспекцијата на птт сообраќај 

при ^Заедницата на ЈПТТ и при заедниците на птт 
претпријатија престануваат со работа најдоцна во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за организацијата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65). 

Органите на управата надлежни за работите 
на инспекцијата на птт сообраќај ќе започнат со 
работа во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на законот од ставот 1 на овој член. 

Член 102 
Со денот на влегувањето во сила на Законот 

за измени и дополненија на Законот за организа-
цијата на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65) пре-
станаа да важат: 

1) Уредбата за превоз на поштенски испратки 
со моторни возила во меѓумесниот сообраќај 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/47); 

2) Правилникот за превозење патници со по-
штенски моторни возила („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/55); 

3) Упатството за спроведување на изборите за 
органи на управувањето на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/61); 

4) Наредбата за ревизија на проектите на те-
леграфските и телефонските инвестициони објекти 
и за вршење надзор над изведбата на тие објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/55); 

5) Правилникот за проектирањето на телеграф-
ско-телефонските постројки за јавниот телеграф-
ско-телефонски сообраќај („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/55); 

6) Правилникот за организација и работење 
на помошните пошти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/48); 

7) Правилникот за организација на службата 
на селските поштари („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 75/48); 

8) Правилникот за работата и стручната спре-
ма на инспекторите на Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните и на претпри-
јатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/56); 

9) Правилникот за дисциплинската и матери-
јалната одговорност на работниците на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/63). 

Со денот на определувањето на тарифите од 
страна на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ 
од членот 1 на Законот за измени и дополненија на 
Законот за организацијата на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64), престануваат да важат: 

1) Единствената поштенско-телеграфско-теле-
фонска тарифа за внатрешен сообраќај („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/61 и 31/62 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/63); 

2) Единствената поштенско-т^леграфско-тсле-
фонска тарифа за меѓународен сообраќај („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 14/61 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/63); 

3) Решението за определување единствена та-
рифа за пионерски писма и поштенски картички 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/61). 

До донесувањето на прописите врз основа на 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
организацијата на Југословенските пошти, телегра-
ф и и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр 
14/65) и другите прописи, остануваат и понатаму во 
сила, доколку не се во спротивност со тој закон: 

1) Решението за осигурување на телеграфско-
телефонските линии на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/59); 

2) Наредбата за мерките за заштита на водо-
вите за електроврски од електрични водови („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/51, 6/52 и 13/60); 

3) Наредбата за определување нози стопански 
дејности во областа на сообраќајот и врските 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/54); 

4) Правилникот за организација на поштенско-
штедната служба и за работењето со штедните 
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влогови к а ј Заедницата на стопанските претприја-" 
ти ја на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/56 и 4/58); 

5) Правилникот за прометот и расходувањето 
на определени видови основни средства на желез-
ничките транспортни претпријатија и на претпри-
јатија на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 38/58), доколку се однесува на претпријатијата 
на птт сообраќај; , 

6) Правилникот за заштита на воздушните те-
леграфсќо-телефонски линии и водови од растенија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/60). 

549. 
Врз основа на членот 10 од Закониот за девиз-

ното работење и за платниот промет со странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), во врска со 
точката 2 од Наредбата за определување на кому-
налните банки што се овластени за вршење девиз-
ни работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64), на 
предлог од гувернерот на Народната банка на Ју -
гославија, сојузниот секретар за финансии рез дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ 
БАНКИ ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНИ 

РАБОТИ 
1. Комунални банки овластувени за вршење 

девизни работи се; 
1) Комуналната банка, Копер; 
2) Комуналната банка, Панчево. 
2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 3-7683/1 

30 јуни 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, с. р. 

550. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за давање 
б^егрес на Рудникот и железарницата во Вареш за 
1964 и 1965 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/65), во согласност со сојузниот секретар за ф и -
нансии, сојузниот секретар за индустрија и трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВА. 
ЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ РЕГРЕС НА РУДНИКОТ И ЖЕЛЕЗАРНИ-

ЦАТА ВО ВАРЕШ ЗА 1964 И 1965 ГОДИНА 
1. Рудникот и железарницата во Вареш (во по-

натамошниот текст: корисникот на регресот) го 'Ос-
тварува регресот од точката 2 на Одлуката за да-
вање регрес на Рудникот и железарницата во Вареш 
за 1964 и 1965 година (во понатамошниот текст: Од-
луката) со поднесување барање за регрес до фили-
јалата на Служба! а на општественото книговодство 
ка ј која има жиро-сметка. 

2. Регресот од точката 2 под 1 на Одлуката во 
износ од 1.400 милиони динари ќе се исплати на 
барање на корисникот на регресот без поднесување 
документација. 

3. Регресот од точката 2 под 2 на Одлуката во 
износ од 1.225 динари по тон. корисникот на регре-
сот го остварува врз основа на: 

1) продадените испорачани количини руда на 
екстерни купувачи; 

2) испорачаните и потрошени количини руда 
во сопствени високи печки (интерна реализација на 
рудата). 

Кон барањето за исплата на регресот корисни-
кот на регресот поднесува: 

1) копии од фактурите за количините железна 
руда продадени на екстерни купувачи и копии од 
интерните фактури за испорачани и потрошени ко-
личини руда во сопствени високи печки. 

2) докази за испорака на железна руда на ек-
стерните купувачи на руда (товарни листови, отпрем-
ници и сл.). Овие докази корисникот на регресот 
ги поднесува на увид; 

3) пресметка на износот на регресот со пода-
тоци за испорачаните количини железна руда из-
разени во тони и износ на регресот по тон и за 
вкупната количина. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека е барањето за регрес исправно 
го одобрува износот на регресот во корист на жи-
ро-сметката на корисникот на регресот, а на товар 
на сметката бр. 630—36 — Регрес на Рудникот и 
железарницата Вареш. 

5. Исплатите на регресот се вршат од средства-
та пренесени во сојузниот буџет за 1965 година со 
Одлуката за доделување средства од стопанските 
резерви на федерацијата за давање регрес на Руд-
никот и железарницата во Вареш („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 29/65) и не можат за 1964 година да 
го надминат износот од 1.400 милиони, односно за 
1965 година — износот од 1.500 милиони динари. 

6. Корисникот на регресот е должен во своето 
книговодство да обезбеди евиденција за остварениот 
регрес. 

7. Ако кон барањето за регрес се прилагаат пре-
писи од фактури, тие мораат да бидат заверени со 
потпис од овластеното лице и на нив да има вти-
снат печат на корисникот на регресот, а оригинал-
ните исправи се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа што се под-
несува на увид, а по која е одобрен регрес, да на-
значи дека е регресот исплатен. 

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

Бр. 2588/1 
14 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

За индустоија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

551. 

Врз основа на точката 6 од Одлуката за опре-
делување премии за добиток во 1965 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 8/65), во согласност со со-
јузниот секретар за финансии и со сојузниот 
секретар за индустрија и трговија, сојзниот секре-
тар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ СПОРЕД ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА ДОБИ-

ТОК ВО 1965 ГОДИНА 
1. Работните организации што произведуваат 

или гојат добиток сами или во кооперација со ин-
дивидуални земјоделски производители (во поната-
мошниот текст: корисникот на премијата) ја оства-
руваат премијата според Одлуката за определу-
вање премии за добиток во 1965 година (во поната-
мошниот текст: Одлуката) со поднесување барање 
за премија до Службата на општественото книго-
водство ка ј која имаат жиро-сметка 

2. Корисникот на премијата има право на пре-
мии за згоени свињи од пропишан квалитет што во 
1965 година ќе им ги испорача на работни орга-
низации што се занимаваат со преработка или про-
мет на добиток и сточарски производи, како и за 
свињи што ќе ги преработи во свои погони, а 
произлегуваат: 

1) од сопствен запат; 
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1 2) од набавка заради гоење во сопствено гои-
лиште или од гоење во кооперација со индивиду-
ални "земјоделски производители — ако тие свињи 
поминале во гоење најмалку три месеци. 

3. Ако гои свињи во кооперација со индивиду-
ата земјоделски производители, корисникот на пре-
мијата е должен, најдоцна на три месеци пред 
нивната продажба, договорот за гоње свињи да го 
ригистрира ка ј органот на управата надлежен за 
работите на земјоделството на општината на чија 
територија ,ги гои свињите. 

Договорот за гоење се регистрира во три при-
мероци, од кои по еден примерок задржуваат: оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на земјоделството, корисникот на премијата и ин-
дивидуалниот земјоделски производител. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделството води евиденција за ре-
гистрираните договори за гоење свињи и врши 
контрола дали свињите се во гоење. 

4. Квалитетот на свињите се утврдува поеди-
нечно за секое грло при колење, а го утврдува ве-
теринарниот инспектор што врши преглед на доби-
ток на кланица и за тоа издава потврда. 

Во потврдата од ставот 1 на оваа точка мора 
изречно да биде наведено дека свињите се заклани. 

Потврдата од ставот 1 на оваа точка мора да 
содржи клаузула дека секое одделно грло им од-
говара на условите пропишани со Југословенскиот 
стандард Свињи за бекон JUS Е.С1.011 односно 
Свињи за колење JUS Е.С1.020, како и следните 
податоци: број на свињи и нивна вкупна тежина, 
посебно за свињи за бекон, а посебно за прима 
мести свињи односно месести свињи, според точката 
Д под А на Одлуката, и тоа: 

1) од одредбата под 1: за свињите за бекон I 
класа тежината да изнесува од 80 до 95 kg жива 
мера по парче, а за свињите за бекон II класа те-
жината да изнесува од 80 до 95 kg; 

2) од одредбата под 2: за свињите прима ме-
сеста — од I тежинска група тежината да изне-
сува по парче од 85 до 95 kg жива мера, од II те-
жинска група тежината4 да изнесува над 95 до 
НО kg и од III тежинска група тежината да изне-
сува над 110 до 125 kg или потешки од 125 kg или 
потешки од 125 kg. ако не се портари од 12 месеци; 

3) од одредбата под 2: за свињите месести — од 
I тежинската група тежината да изнесува по парче 
од 80 до 95 kg жива мера, од II тежинска група 
тежината да изнесува над 95 до 110 kg и од HI 
тежинската група тежината да изнесува над НО 
до 125 kg, ако не се постари од 12 месеци. 

Потврдата од ставот 1 на оваа точка се издава 
во три примероци, од кои еден задржува ветери-
нарниот инспектор, а два му се даваат на корис-
никот на премијата. За издадените потврди ве-
теринарниот инспектор води евиденција. 

5. Примиите за свињи се исплатуваат за 1 ки-
лограм жива мера свињи. Тежината на свињите се 
утврдува во местото каде што се врши мерење за-
ради преземање, и тоа по истекот на 12 часа од по-
следното хранење, односно според тежината озна-
чена во фактурата по одбивање на договореното 
кало — ако свињите не можеле да бидат мерени по 
истекот на 12 часа од последното хранење. 

6. Кон барањето за премија за свињи корисни-
кот на премијата прилага: у 

1) фактура односно копија од фактура за из-
вршена продажба на свињи. Фактурата мопа да 
со ложи: вид, категорија, класа и тежина на сви-
њите изразена во килограми жива мера; 

2) своја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот.и шефот на сметководството, дека 
свињите произлегуваат од сопствен запат односно 

, од набавка заради гоење во сопствено гоилиште или 
од гоење во кооперација. Ако свињите произлегу-
ваат од набавка заради гоење во сопствено гоилч-
ште или од гоење во кооперација, во потегната 
мора изречено да се наведе дека свињите поминале 

во гоење најмалку три месеци, со ознака на да-
тумот на ставањето во гоење, датумот на испора-
ката и редниот број под кој се заведени свињите 
во евиденцијата на корисниците на премијата за 
гоење на свињи (точка 15), а за свињите што про-
излегуваат од гоење во кооперација потврдата мора 
да содржи и име и презиме на кооперантот и број 
под кој договорот за гоење свињи во кооперација 
е регистриран ка ј органот на управата од точката 
3 на оваа наредба; 

3) доказ за извршена испорака на продадените 
свињи (товарен лист, отпремница и слично); 

4) потврда на ветеринарниот инспектор од точ- , 
ката 4 на оваа наредба која, покрај податоците од 
точката 4 ст. 1 до 3 на оваа наредба, мора да содржи 
и клаузула дека свињите ги исполнуваат и другите 
услови пропишани со Југословенскиот стандард, 
и тоа: свињите за бекон — JUS Е.Cl.0ll, а прима 
местите свињи и месестите свињи — JUS Е.С1.020; 

5) пресметка на премијата за 1 килограм и за 
вкупната количина на продадените свињи. 

Ако корисникот на премијата свињите ги упо-
требил за преработка во свој погон, а пресметувањето 
не го врши по пат на фактура, кон барањето за 
премија наместо фактура прилага потврда, пот-
пишана од директорот односно управникот и шефот 
на сметководството, дека свињите ги употребил за 
преработеа во својот- погон. Оваа потврда треба 
да ги содржи сите елементи што мора да ги содржи 
фактура (точка 6 под 1). 

Ако се поднесува барање за премија за свињи 
од кооперација, кон барањето се прилага и препис 
од регистрираниот договор за гоење на свињи во 
кооперација. 

7. Корисниците на премијата имаат право на 
премијата од точката 1 под Б. од Одлуката за зго-
ени пилиња „бројлери", кои произлегуваат: 

1) од сопствен запат; 
2) од набавка заради гоење во сопствено гои-

лиште или за гоење во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители, ако згоените пи-
лиња „бројлери" поминале во гоење најмалку 50 
дена. 

Премијата може да се оствари само за згоени 
пилиња „бројлери" од месести или комбинирани 
раси што не се постари од 90 дена. 

8. Корисникот на премијата има право на пре-
мија за згоени пилиња „бројлери" од сопствен 
запат ако обезбедил: 

1) стручна служба за производство, селекција и 
здравствена заштита на пилиња „бројлери"; 

2) современа опрема за производство на згоени 
пилиња „бројлери". 

Корисникот на премијата има право на премија 
за згоени пилиња „бројлери" што произлегуваат од 
набавка заради гоење во сопствено гоилиште само 
ако набавката е извршена ка ј оние продавачи што 
ги исполнуваат условите од ставот 1 на оваа точка. 
Како набавка на пилиња заради гоење во соп-
ствено гоилиште или во кооперација се смета и 
набавка на јајца заради производство на згоени 
пилиња „бројлери". 

9. Корисникот на премијата има право на пре-
мија за згоени пилиња „бројлери" што произле-
гуваат од гоење во кооперација ако со договорот 
се обврзал да ги снабдува кооперантите со пилиња 
од месести или комбинирани раси за производство 
на згоени пилиња „бројлери" и со содветна кон-
центрирана храна за гоење пилиња, капо и дека ќе 
обезбеди стручна служба за здравствена заштита 
и современо производство на такви пилиња. 

Премијата се исплатува за I kg жива мера на 
пилиња „бројлери". 

10. Квалитетот на згоените пилиња „брокери" 
го утврдуваат ветеринарните, сточарските или зем-
јоделските станици, а каде овие ги нема — општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
земјоделството, проку свои ветеринари или зоотех-
ничари при испорака во место каде што се врши 
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преземање, или ветеринарниот инспектор при кла-
ница, за што издаваат потврда. 

Во потврдата од ставот 1 на оваа точка мора да 
се наведе: бројот на згоените пилиња „бројлери" и 
нивната вкупна тежина, дека тежината на згоените 
пилиња „бројлери" за I и II класа изнесува на ј -
малку 1 кб, а најмногу 1,7 к ѕ жива мера по парче 
и дека тие пилиња се здрави, без телесни недоста-
тоци и оштетувања. 

11. Кон барањето за премија за згоени пилиња 
„бројлери" корисникот на премијата прилага: 

1) фактура односно копија од фактура, во која 
мора да се наведе: бројот на пилињата, нивната 
вкупна тежина и дека се од месеста или комбини-
рана раса; 

2) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството дека 
згоените пилиња произлегуваат од сопствен запат 
односно од набавка заради гоење во сопствено 
гоилиште или во кооперација со индивидуални зем-
јоделски производители, како и дека тие прилиња 
не се постари од 90 дена; 

3) потврда од ветеринарниот инспектор при 
кланица дека згоените пилиња се заклани; 

4) потврда од органот од точката 10 на оваа 
наредба за квалитетот на згоените пилиња; 

5) доказ за испорака на згоените пилиња; 
6) пресметка на премијата. 
Кога с^ поднесува барање за премија за згоени 

пилиња од сопствен запат, кон барањето мора да 
се приложи и потврда од републичката стопанска 
комора дека корисникот на премијата ги испол-
нува условите од точката 8 став 1 на оваа наредба. 

Кога се поднесува барање за премија за згоени 
пилиња што произлегуваат од пилиња набавени 
заради гоење во сопствено гоилиште или од јајца 
набавени заради производство на пилиња за гоење, 
кон барањето се прилага и потврда од републич-
ката стопанска комора дека продавачот на пили-
њата за гоење односно јајцата ги исполнуваат ус-
ловите од точката 8 став 2 на оваа наредба, како и 
потврда на корисникот на премијата потпишана од 
директорот односно управникот дека пилињата по-
минале во гоење најмалку 50 дена. 

Кога се поднесува барање за премија за пилиња 
згоени во кооперација со индивидуални земјодел-
ски производители, кон барањето се прилага и по-
тврда од републичката стопанска комора дека ко-
рисникот на премијата односно производителот на 
пилињата за гоење или јајцата ги исполнува ус-
ловите од точката 8 став 2 на оваа наредба, дого-
ворот за гоење пилиња склучен со индивидуалниот 
земјоделски производител и потврда потпишана од 
директорот односно управникот дека пилињата по-
минале во гоење најмалку 50 дена. 

Ако корисникот на премијата поднесува барање^ 
за премија за згоени пилиња преработени во соп-
ствен погон, а пресметувањето не го врши по пат 
на фактура, тој кон барањето за премија наместо 
фактура прилага потврда потпишана од директорот 
односно управникот и шефот на сметководство, дека 
згоените пилиња ги. преработил во својот погон и 
дека тие произлегуваат од месести или комби-
нирани раси. Оваа потврда мора да ги содржи сите 
елементи што мора да ги содржи фактура (став 1 
под 1). 

12. Службата на општественото книговодство е 
должна пред исплатата на премијата да ја провери 
точноста на пресметката и потполноста на доку-
ментацијата. 

Службата на општественото книговодство го 
одобрува износот на премијата во корист на жиро-
сметката на подносителот на барањето, на товар 
на сметката бр. 630—15 — Премии за продаден гоен 
добиток. 

13. Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи од оригинални исправи (потврди и сл.), тие 
мораат да бидат потпишани од овластени лица и на 

нив мора да има втиснат печат на корисникот на 
премијата, а оригиналните исправи се поднесуваат 
на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја оригинална исправа од ставот 1 на, 
оваа точка, која се поднесува на увид, да назначи 
дека е исплатена премијата и за колкав број грла. 

14. Корисникот на премијата е должен во своето 
книговодство посебно да ги искаже средствата при-
мени на име премија. 

Корисникот на премијата е должен во својот 
деловен фонд да внесе најмалку 50% од изност на 
премиите остварени за добиток од гоење во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производители. 

Во книговодствената евиденција корисникот мо-
ра посебно да го искаже делот од премијата што 
го издвојува во својот деловен фонд (најмалку 50%), 
а посебно делот кој влегува во вкупниот приход. 

15. Корисникот на премијата е должен да води 
посебна евиденција за гоењето на добиток кој про-
излегува од гоење во кооперација и од набавка 
заради гоење во неговото гоилиште. 

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка опфаќа: 
реден број, број и вид добиток ставен во гоење, 
датум на ставањето во гоење и датум на испораката 
на згоениот добиток, а за добиток што произлегува 
од гоење во кооперација — и име и презиме на 
кооперантот и број под кој договорот за гоење во 
кооперација е регистриран ка ј органот на управата, 
од точката 3 на оваа наредба. 

16. Наредбата за продолжување на важењето во 
1965 година на Наредбата за примена на Одлуката 
за определување премија за добиток во 19в4 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/65) преста-
нува да важи на 1 јули 1965 година. 

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

Бр. 443-75/65-6 
15 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство к 
шумарство, 

Јоже Инголич, с. р. 

552, 

Врз основа на членот 90 став 2 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60,13/61, 
27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 
од Законот за прометот на стоки и вршењето на 
трговски услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
ОДДЕЛНИ ГОЛЕМИ ПОТРОШУВАЧИ МОЖАТ ДА 
КУПУВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 
ОД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИВОДИТЕЛИ И НАД-

ВОР ОД ПАЗАРИТЕ 

1. Во Наредбата за определување на условите 
под кои одделни големи потрошувачи можат да ку-
пуваат селскостопански производи од индивидуал-
ните производители и надвор од пазарите (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/58 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр, 45/63) по точката 3 се додава нова точка 
За, која гласи: 

„За. Угостителските претпријатија и дуќани, 
работничките ресторани, планинарските домови, од-
моралиштата и здравствените установи можат без 
одобрение од точката 2 став 1 на оваа наредба да 
купуваат непосредно од индивидуални производи. 
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тели и надвор од пазарите свежа риба, пршута, 
сува шунка и сирења од сите видови, под услов 
да обезбедат потребна евиденција за купувањето 
на тие производи. 

Одредбата на ставот 1 од оваа точка се од-
несува и на единиците и установите на Југосло-
венската народна армија што ќе ги определи др-
жавниот секретар за народна одбрана, со тоа тие 
да можат, покрај производите наведени во ставот 1 
на оваа точка, да купуваат и овошје, зеленчук и 
живина. 

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка мора 
особено да содржи податоци за видот и количината 
на купените производи, за цената по која е платен 
производот и вкупно платен износ за секоја коли-
чина купени производи. 

Одредбата на ставот 1 од оваа точка се одне-
сува и на угостителските претпријатија и дуќани, 
работничките ресторани, планинарските домови, од-
моралиштата, здравствените установи и еди f1ците 
и установите на Југословенската народна армија, 
што не се наоѓаат во оддалечени места каде што е 
отежнато снабдувањето со земјоделски производи 
по пат на купување на пазари, од трговски стопан-
ски организации, земјоделски задруги и земјодел-
ски производителски организации." 

2. Во одредбите на наредбата зборовите: „ра-
ботничко-службеничките" се заменуваат со зборот: 
„работничките", а зборовите: „органот на управата 
надлежен за работите на стоковниот промет на оп-
штинскиот народен одбор на чие подрачје" се за-
менуваат со зборовите': „надлежниот орган на уп-
равата на општината на чија територија". 

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

Бр. 2630 1 
13 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, с. р. 

2 Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
н-а 1 декември 1965 година. 

Br. 07-4309/1 
1 јули 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

553. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИВЕ СТАНДАРДИ "ОД ОБЛА-
СТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 

ТУТУН 

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

квалитетот на тутун — — —-JUSE.P3 .111 
Определување на содржината на азот 

во тутун — — — — — — j u s Б.РЗ.112 
Определување на содржината на 

белтоци во тутун — — — — JUS Е.Р3.113 
Определување на содржината на ни-

котин во тутун — — — — — JUS Б.РЗ Л14 
Определување на содржината на pe-

дукциони материи во тутун — JUS Б.РЗ. 115 
Определување на рН вредност во 

тутун — — — — — — — JUS E.P3. 116 
Определување на содржината на пе-

пел во тутун — — — — — — JUS Е РЗ 117 

554. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 
4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВОИ 

И ВИЈЦИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Метрички навој со триаглест ISO-

профил. Навој за вијци и наврт-
ки. Називни и гранични мери — JUS М.В0.045 

Вијци за точно налегнување со ше-
етострана глава, од фина класа 
на изработка, со долг фин навој JUS М.В1.064 

Вијци за точно налегнување со ше-
стострана глава, од фина класа 
на изработка, со краток фин навој JUS М.В1.065 

Вијци со цилиндирчна глава со врез, 
од фина класа на изработка — JUS М.В1.100 

Вијци со цилиндирчна глава со врез, 
од фина класа на изработка, со 
навој по целата должина на сте-
блото — — — — — — — JUS М.В1.101 

Вијци со цилиндрична глава со врез, 
од средна класа на изработка — JUS М.В1.102 

Вијци со -цилиндрична глава со врез, 
од средна класа на изработка, со 
навој по целата должина на сте-
блото — — — — — — — JUS M.B 1.103 

Вијци со цилиндирчна глава со врез, 
за општа примена — — — — JUS M.B 1.104 

Вијци со, цилиндирчна глава со врез, 
за општа примена, со навој по 
целата должина на стеблото — JUS М.В1.105 

Вијци со сочиваста глава, од фина 
класа на изработка — — — JUS M.BL110 

Вијци со сочиваста глава, од фина 
кл^Са на изработка, со навој по 
целата должина на стеблото — JUS М.В1.111 

Вијци со сочиваста глава, од фина 
класа на изработка, со навој по 
целата должина на стеблото — JUS М.Bl. 112 

Вијци со Епуштена глава, од фина 
класа на изработка — — — JUS М.В1.130 

В И Ј Ц И СО впуштена мала глава, од 
фина класа на изработка — — JUS М.В1Л31 

Вијци со впуштена сочиваста глава, 
од фина класа на изработка — JUS МВ1Л40 

Вијци со впуштена сочиваста мала глава, од фина класа на изработка JUS М Bl 141 

Број 32 — Страна 1241 
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Вијци со впуштена глава со нос, за 
општа примена — — — — JUS М.Bl.150 

Вијци со опуштена глава и со кратка 
четвртеста чивија, за општа при-
мена — — — — — — — JUS М.Bl.151 

Вијци со впуштена глава и со долга 
четвртаеста чивија, за општа 
примена — — — — — — JUS М.В1 152 

Вијци за тркала, за општа примена JUS М.В1.153 
Вијци со полутркалеста глава со 

врез, од фи,на класа на изработка JUS M.BL160 
- Вијци со полутракалеста глава и 

четвртаеста чивија, за општа при-
мена — — — — — — — JUS M,Bl.171 

Вијци со ушичкз, од средна класа на 
изработка — — — — — — JUS М.В1.220 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот" завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение 

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

4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 
Вијци со симетрична глава. Изработ-

ка 3 Метрички навој — М 1 до 
М 36 — — — — — — — JUS М.В1.100 

Вијци со зрцалеста глава. Изработ-
ка 3 Метрички навој — М 1 до 
M I O — — — — — — — JUS М.В1.110 

Вијци со мала зрцалеста глава. Из-
работка 3 Метрички навој — M l 
д о М 1 0 — — — — — — — JUS М.В1.111 

Вијци со широка зрцалеста глава. 
Изработка 3 Метрички навој — 
M l до М 10— — — — — — JUS М.В1.112 

Вијци со полутркалеста глава. Из-
работка 3 Метрички навој — М 
I до М 10 — — — — — — JUS М.В1.160 

донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/52); 
Вијци со впуштена глава. Изработка 

3 Метрички навој — М I до М 36 JUS М.В1.130 
Вијци со впуштена мала глава. Из-

работка 3 Метрички навој — M l 
до М 10 — — — — — — JUS М.В1.131 

Вијци со впуштена сочиваста глава. 
Изработка 3 Метрички навој — 
M l до М 36— — — — — — JUS М.В1.140 

Вијци со впуштена сочиваста мала 
глава. Изработка 3 Метрички 
навој М 1 до М IO — — — — JUS М.В1.141 

Вијци со впуштена глава со нос. Из-
работка 1 Метрички навој М 6 
до М 24 — — — — — — JUS М.В1.150 

Вијци со впуштена глава и заглавка 
за впуштање во метали, Изра-
ботка 1 Метрички навој — М 
10 и М 12 — — — — — — JUS М.В1.151 

Вијци со впуштена глава и заглавка 
за впуштање в дрво. Изработка 1 
Метрички навој — М 5 до М IO JUS М.В1.152 

Вијци за тркала. Изработка 1 Мет-
рички навој — М 6 до М 10 — JUS М.В1Л53 

Вијци со полутркалеста глава и со 
четвртаеста заглавка. Изработка 
I Метрички навој — М 5 до М 20 JUS М.В1 171 

донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/52); 

Вијци со увце Изработка 2-Мет-
рички навој — М 5 до М 36 — — JUS М.В1.220 

донесен со Решението за донесување југословенски 
стандарди за вијци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
46/52). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јануари 1936 
година. 

Br. 11-4566/1 
10 јули 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

555. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА МАНГАНОВИ 
РУДИ 

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

Методи на хемиски испитувања на манганови 
РУДИ: 

Определување на бариумоксид — — JUS B.G8.220 
Определување на калциумоксид — JUS B.G8.221 
Определување на магиезиумоксид — JUS B.G8.222 
Определување на хром — — — — JUS B.G8.223 
Определување на цинк со поларо-

графска метода — — — — J U S B.G8.224 
Определување на метално железо — JUS B.G8.22I5 

2. Југословенските стандарди од точката I на ова 
решение се објавени во посебно издание на -Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

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

Бр. 03-4564/1 
I јули 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

556. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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Свитливи полиетиленски цевки за ладна вода: 
Услови на квалитетот и методи за 

испитување — — — — — JUS G.C6 600 
Форма, мери и начин за испорака — JUS G.C6.610 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јануари 1965 година. 

Бр. 04-4565/1 
1 јули 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р 

557. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 

ЈАГЛЕН И КОКС 

1. Во издание на југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Определување на влага во аналитич-

ка мостра на јаглен со директна 
волуметриска метода — — — JUS В.Н8.310 

Определување на влага во аналитич-
ка мостра на јаглен со директна 
гравиметриска метода — — — JUS В.Н8.311 

Определување на испарливи материи 
во камен и мрк јаглен со метода 
на еднократни лончиња — — JUS В.Н8.317 

Определување на калорична вред-
ност со метода на калориметриска 

бомба — — — — — — — JUS В.Н8.318 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 декемв-ри 1965 година. 

Бр. 03-4306/1 
1 јули 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Методи на испитување на јаглен и 
Определување на азот во камен и 

мрк јаглен и во лигнит по ееми-
микро кјелдал-метода — — — 

Определување на хлор во камен и 
мрк јаглен и во лигнит по метода 
на изгорување на висока темпе-
ратура — — — — — — — 

Определување на вкупна влага во 
камен јаглен — — — — — 

Определување на шатер-индекси на 
кокс — — — — — — — 

Определување на пепел во кокс — 
Определување на вкупна влага во 

кокс . — — — — — — — 
Определување на влага во аналитич-

ка мостра на кокс — — — — 
Определување на влага на вкупна 

тежина на кокс во 'мал сад — — 

кокс: 

JUS В Н8.333 
) 

JUS В.Н8 334 

JUS В.Н8.335 

JUS В.Н8.336 
JUS В.Н8.337 

JUS B.H8.338 

JUS B.H8.339 

JUS B.H8.340 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
ma 1 декември 1965 година. 

Бр. 03-4563 
1 јули 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

УКАЗИ 

558. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕН И КОКС 

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

Председателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог 

од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БОЛИВИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА БОЛИВИЈА 
I 

Се отповикува 
Коле Чашуле од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Бо-
ливија. 

II 
Се назначува 
Јозо Бачиќ, досегашен ополномоштен министер 

во Државниот секретаријат за надворешни работи, 
за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Боливија. 

I l i 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 9 

6 јули 1965 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог 
од државниот секретар 'за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА 

Се отповикува 
Лука Беламариќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ве-
нецуела. 

II 
Се назначува 
Мирко Башиќ, досегашен ополномоштен мини-

стер во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Венецуела. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш 

У. бр. 10 
6 јули 1965 година 

Белград 

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

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 33 од Законот за сојузна-

та управа („Службен лист на СФРЈ" , бр. 7^5), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУ-

ЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста на потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за финансии др Иво Пе-
ришин, поради заминување на друга должност. 

Б. бр. 156 
8 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен и з в р т е н совет 

Претседател. 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 33 од Законот за со ју-
зната управа („Службен лист на СФРЈ" , бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА 

Фауст Љубо, помошник, секретар во Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија, се разрешува 
од оваа функци ја на 1 јули 1965 год.ина. 

Бр. бр. 157 
8 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 3,4 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

Се разрешува од должноста на советник на 
сојузниот секретар за надворешна трговија Бернард 
Менаше, поради заминување на друга должност. 

Б. бр. 161 
8 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа членот 4 од Уредбата за основање 
Генерален комесаријат на Југословенската секција 
за Меѓународната изложба во Монтреал во 1967 
година („Службен лист на СФРЈ" , бр. 26'65), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОМЕСАР НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЕКЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОД-

НАТА ИЗЛОЖБА ВО МОНТРЕАЛ ВО 1967 
ГОДИНА 

За генерален комесар на Југословенската сек-
ција за Меѓународната изложба во Монтреал во 
1967 година се назначува Владимир Саичиќ, помо-
шник секретар во Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 154 
8 јули 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 54 од Законот за сојузна-
ва управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

За помошник директор на Сојузниот хидроме-
теоролошки завод се назначува Милисав Симиќ, 
досегашен помошник директор во истиот Завод. 

Бр. бр. 158 
8 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршел совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната 
управа („Слубен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојузниот 
извршен совет донесува / 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ 

НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ 
ПРАШАЊА 

За помошник претседател на Сојузната коми-
сија за верски прашања се назначува Златко Фрид, 
досегашен секретар на таа Комисија. 

Бр. бр. 159 
8 јули 1965 година 

Белград / 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
ч Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 29 од Законот за сојузна-
та управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65, Со-
јузниот извршен со-вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За помошник државен секретар во Државниот 

секретаријат за надворешни работи се назначува 
Владимир Кадунец, досегашен член на Извршниот 
совет на СР Словенија. 

Б. бр. 160 
8 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА КОМИСИЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 
, СТРАНСТВО 

1. За претседател и членови на Комисијата за 
културни врски со странство се назначуваат: 

за претседател 
1) Јанез Випотник, сојузен секретар за образо-

вание и култура; 
за членови: 
2) Сретен Асановиќ; политички работник во Ко-

мисијата за идејно-воспитна работа на Сојузниот 
одбор на ССРНЈ; 

3) Милан Бартош, академик; 
4) Мирко Божиќ, управник на Хрватско народ-

но казалиште, Загреб; 
5) Михајло Брајовиќ, претседател на Културно-

просветниот собор на Собранието на СР Црна Гора; 
6) Оскар Давичо, книжевник, Белград; 
7) Маријан Детони, академски художник; 
8) Кемал Дева, претседател на Одборот за про-

света и култура на Собранието на Автономна По-
краина Косово и Метохија; 

9) Перо Дјетелиќ, републички секретар за обра-
зование и култура на СР Хрватска; 

10) Бранко Драшковиќ, претседател на Советот 
за. прашања на школување на странски државјани 
во Југославија; 

11) Иво Франгеш, професор на Универзитетот, 
Загреб; 

12) Хасан Грабчановиќ, претседател на Култур-
но-просветниот собор на Собранието на СР Босна 
и Херцеговина; 

13) Милош Хаџиќ, управник на Српско народно 
позориште, Нови Сад; 

14) Марика Хаџипецова, потпретседател на Про-
светно-културниот собор на Собранието на СР Ма-
кедонија; 

15) Фадил Хоџиќ, филмски режисер, претседа-
тел на Сојузот на филмските работници на Југо-
славија; 

16) Бошко Карановиќ, академски художник; 
17) Жамила Колономос, доцент на Филозофски-

от факултет во Скопје; 
18) др Сида Марјановиќ, историчар на уметно-

ста, Сараево; 
19) Томо Мартеланц, републички секретар за 

образование и култура на СР Словенија, Љубљана; 
20) Мира Михелич, претседател на Друштвото 

на книжевниците на СР Словенија; 
21) Тибор Минда, директор на Издавачкото прет-

пријатие „Форум", Нови Сад; 
22) ђГоме Момировски, раководител на група за 

образование и култура во Главниот одбор на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на СР Ма-
кедонија; 

23) Пуниша Павловиќ, директор на Издавачкото 
претпријатие ^Култура"; 

24) Тонка Плетерски, соработник на Институ-
тот за малцински прашања на СР Словенија; 

25) Милош Пољаншек, заменик претседател на 
Сојузниот совет за координација на научните деј-
ности; 

26) Јожа Рутиќ, драмски уметник; 
27) Иво Сарајчиќ, помошник државен секретар 

за надворешни работи; 
28) Мирко Сарделиќ, началник на одделение во 

Сојузниот секретаријат за информации; 
29) Меша Селимовиќ, претседател на Сојузот на 

книжевниците на Југославија; 
30) Душан Војновиќ, помошник претседател на 

Комисијата за културни врски со странство; 
31) Милан Вукос, републички секретар за кул-

тура на СР Србија; 
32) Душан Вукотиќ, филмски режисер; 
33) Живоин Здравковиќ, директор на Белград-

ската филхармонија; 
34) Миле Жегарац, потпретседател на Собрани-

ето на град Белград. 
2. Досегашните членови на Комисијата за кул-

турни врски со странство што не се назначени со 
ова решение се разрешуваат од функцијата член на 
Комисијата за културни врски со странство. 

Б, Ор. 150 
26 јуни 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен -совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната 
управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НА НЕ-
КОИ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА 

ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 
1. Се разрешуваат од функциајта на член на 

Сојузната комисија за верски прашања: Драгољуб 
Липовиќ, Драгољуб Илиќ, Душан Кведер, Мирјана 
Крстиниќ, Светозар Пеновски и Хакија Поздерац. 

2. Покрај членовите на Сојузната комисија за 
верски прашања што продолжуваат со вршење на 
оваа функција врз основа на поранешните имену-
вања, за нови членови на Сојузната комисија за 
верски прашања се назначуваат: 

1) Војо Биљановиќ, сојузен пратеник; 
2) Тахир Ќамуран, претседател на Организаци-

оно-каДровската комисија на Сојузниот одбор на 
социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југо-
славија; 4 

3) Златко Фрид, помошник претседател на Со-
јузната комисија за верски прашања; 

4) Мухамед Кешетовиќ, политички работник во 
Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Југославија; 

5) Милисав Лукиќ, заменик сојузен секретар за 
внатрешни работи: 

6) Милош Пољаншек, заменик претседател на 
Сојузниот совет за координација на научните деј -
ности: 

7) Жика Радивоев, сојузен пратеник; 
8) Трајко Трајковски, политички работник во 

Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија. 

Б. бр. 155 
8 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 12 од Законот за Југо-
словенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛАНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ЛОТАРИЈА 
1. За претседател и членови на управниот одбор 

на Југословенската лотрија се именуваат: 
за претседател 
1) Јово Угрчиќ, секретар на Сојузниот собор 

на Сојузната скупштина; 
за членови: 
2) Јурај Боначи, потпретседател на Сојузниот 

одбор на Сојузот на друштвата за помош на мен-
тално недоволно развиени лица во СФРЈ; 

3) Марко Чанчаревиќ, советник во Сојузниот 
секретаријат за финансии; 

4) Милоица Давидовиќ, секретар на Централ-
ниот одбор на Сојузот на инвалидите на трудот на 
Југославија; 

5) Маријан Фландер, помошник претседател на 
Сојузната комисија за физичката култура; 

6) Саша Јаворина, секретар на Сојузниот одбор 
на Сојузот на здруженијата на борците на Народ-
ноослободителната војна на Југославија; 

7") Вјера Ковачевиќ, помошник секретар во Со-
јузниот секретаријат за народно здравје и социјал-
на политика; 

8) Драган Маршичевиќ, претседател на управ-
ниот одбор на Југословенскиот завод за физичка 
култура; 

9) Мила Нешовиќ, член на Претседателството 
на Советот на организациите и установите за вос-
питување на децата на Југославија „Општество и 
воспитување"; 

10) Јован Одавиќ, секретар на Сојузниот одбор 
на Сојузот на глувите на Југославија; 

11) Обрен Павиќевиќ, претседател на Централ-
ниот одбор на Сојузот на дефектолозите" на Југо-
славија; 

12) Мара Рупена-Осолник, генерален секретар 
на Централниот одбор на Југословенскиот црвен 
крст; 

13) Велимир Соколовиќ, претседател на Син-
дикатот на работниците од општествени дејности на 
Југославија — Републички одбор за Србија; 

14) Стеван Узелац, претседател на Сојузниот 
одбор на Сојузот на слепите на Југославија; 

15) Тодот Вујасиновиќ, член на Претседател-
ството на Советот за народна техника на Југо-
славија. 

2. Досегашните членови на управниот одбор 
на Југословенската лотарија што не се именувани 
со ова решение се разрешуваат од своите функции 
на член на управниот одбор на Југословенската 
лотарија. 

Б. бр. 162 
8 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВБНЕТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

НА МУЗЕЈОТ НИКОЛА ТЕСЛА 

1. Во Советот на Музејот „Никола Тесла" деле-
гираат претставници: 

1) Југословенското друштво за ширење и уна-
предување на науката и техниката „Никола Тесла"; 

2) Српската академија на науките и уметнос-
тите; 

3) Југословенската академија на науките и 
уметностите; 

2. Органите и организациите од точката 1 на 
ова решение делегираат по еден претставник: во 
Советот на Музејот „Никола Тесла". 

В. бр. 163 
8 јула 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 160 од Законот за сојуз-
нат.а управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ВИШИ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД 

НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
1. За претседател на Вишиот дисциплински суд 

на сојузните органи се именува Ѓуро Узелац, совет-
ник на сојузниот секретар за индустрија и трговија, 
а за заменик претседател Слободан Пенезиќ, шеф 
на кабинетот на сојузниот секретар за здравство и 
социјална политика. 

2. Централниот одбор на Синдикатот на работ-
ниците од општествени дејности на Југославија за 
еден член го делегира Михаило Лековиќ, потпрен 
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евда тел на Одборот, а за негов заменик — др Ми-
ладин Вујошевиќ советник во истиот Одбор. 

Другиот член го делегира старешината на оној 
орган чиј работник одговара дисциплински. 

Б. бр. 164 
8 јули 1965. година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на членот 21 став 2 од Основниот 
закон са организацијата и финансирањето на запо-
слувањето (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 15765), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРТСТАВНИЦИ НА СОЈУЗ-
НИТЕ ОРГАНИ ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИ-

ТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ 

За членови на советот на републичките заедници 
за запослување како претставници на сојузните 
орхани заинтересирани за работите на запослува-
њето се именуваат; 

1) Станиша Цветковиќ, советник во Државниот 
секретаријат за надворешни работи; 

2) Херта Хас, советник на генералниот директор 
на Сојузниот завод за стопанско планирање; 

3) Светозар Пеповски, потсекретар во Сојузниот 
секретаријат за труд; 

4) Радојко Станковиќ, виши советник за пра-
шања на иселениците; 

5) Мате Вујчиќ, советник во Сојузниот секретар-
ијат за внатрешни работи. 

Б. бр. 166 
8 јули 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
„Службени гласник Социјалистичке републике 

Србије" во бројот 20 од 8 мај 1965 година објавува: 
Одлука за распишување дополнителни избори 

за пратеници на Републичкиот собор на Собранието 
на СР Србија во Изборната единица број 81 — Нова 
Црња на територијата на АП Војводина; 

Одлука за распишување дополнителни избори 
за пратеници на Организационо-политичкиот собор 
на Собранието на СР Србија ЕО Изборната единица 
Белград — Савски Венац во Белград; 

Решение за основање Комисија на Републички-
от извршен совет за верски прашања; 

Решение за разрешување членови на Републич-
ката комисија за верски прашања; ' 

Решение за именување членови на Комисијата 
на Републичкиот извршен'совет за верски прашања; 

Решение за разрешување функционери во ре-
публичките органи на управата; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за утврдување на програмата за изградба на 
нови и поправка и надградба на постојните око-
лиски затвори; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за утврдување на програмата за изградба на нови, 
поправка и надградба на постојните судски згради, 

како и за набавка на опрема за нови и надградени 
судски згради; 

Решение за распоредот на износот на дополни-
телните средства за изградба на судски згради и 
затвори и за набавка на опрема, што ќе се одобру-
ваат во 1965 година; 

Решение за одобрување дополнителни средства 
на општествено-политичките заедници за изградба 
на судски згради и затвори и за набавка на опрема 
во 1965 година; 

Извештај за резултатот на изборите за прате-
ници во Републичкиот собор на Собранието на СР 
Србија во изборните единици во кои е повторена 
целата изборна постапка. 

Во бројот 21 од 15 мај 1965 година објавува: 
Одлука за избор на пратеници за Сојузниот со-

бор на Сојузната скупштина. 
Одлука за избор на претседател и членови на 

Републичкиот извршен совет; 
Одлука за разрешување од должноста на прет-

седателот и потпретседателот на Републичкиот 
собор; 

Одлука за избор на претседател и потпретсе-
дател на Републичкиот собор; 

Одлука за разрешување и избор на претседатели 
и членови на комисиите на Собранието на СР 
Србија; 

Одлука за разрешување и избор на претседа-
тели и членови на одборите и комисиите на Репу-
бличкиот собор; 

Одлука за дополнение на членот 2 од Деловни-
кот на Собранието на СР Србија; 

Одлука за одобрување на Програмата за работа 
на Републичкиот фонд за научна работа; 

Одлука за разрешување судија на Вишиот сто-
пански суд во Белград; 

Одлука за избор на судии на врховниот суд на 
Србија; 

Одлука за избор на судии на Вишиот стопански 
суд во Белград; 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦОЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Уредни лист Социјалистичке Републике Сло-
веније" во бројот 3 од 4 февруари 1965 година обја-
вува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
управувањето и стопанисувањето со имотот на бив-
шите аграрни заедници; 

Наредба за прогласување на прашумата на До-
начка Гора за природна реткост; 

Наредба за дополнение на Наредбата за масов-
ните ветеринарни мерки што се вршат на трошок 
на сопствениците и држателите на добиток. 

Во бројот 4 од 10 февруари 1965 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

изборите за одборници на општинските и околиски-
те собранија; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изборите на пратеници за Собранието на СР Сло-
венија; 

Одлука за распишување општи избори во оп-
штинските и околиските собранија; 

Одлука за распишување општи избори во Со-
бранието на СР Словенија; 

Решение за именување помошник директора на 
Заводот на СР Словенија за стопанско планирање; 

Решение за именување член на Архивскиот со-
вет на Југославија; 

Решение за именување двајца претставници на 
јавноста во советот на „Електроинштитут" — Ин-
ститут за електростопанство и електроиндустрија; 

Решение за именување двајца претставници на 
јавноста во научниот совет на Институтот за геоде-
зија и фотограметрија во Љубљана; 

Решение за разрешување и именување член на 
Советот на Металуршкиот институт во Љубљана, 
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Во бројот 5 од 18 февруари 1965 година објавуваа 
Упатство за измени и дополненија на Упатство-

то за обрасците за вршење одделни дејствија спо-
ред Законот за изборите на одборници на општин-
ските и околиските собранија; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за обрасците за вршење одделни дејствија спо-
ред Законот за изборите на пратеници на Собрани-
ето на СРС; 

Решение за измена на Решението за именување 
општински изборни комисии за изборите на прате-
ници за Собранието на СР Словенија. 

Во бројот 6 од 19 февруари 1965 година објавува: 
Уредба за измени на Уредбата за принадлежно-

стите на членовите и функционерите на Словенска-
та академија на науките и уметностите; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Издавачкиот совет на Новинско-издавачкото 
претпријатие „Господарски вестник" во Љубљана; 

Правилник за деловните книги на обврзниците 
на придонесот од занаетчиски дејности и од инте-
лектуални услуги. 

Општи акти на самоуправните организации, и 
тоа: 

Заклучок за финансиските планови на фондо-
вите на инвалидското и пензиското осигурување, до-
датокот на деца и задолжителното здравствено ре-
осигурување за 1965 година; 

Заклучок за измена на Заклучокот за опреде-
лување на придонесот за социјално осигурување за 
определени категории лица што уживаат одделни 
права од социјалното осигурување; 

Заклучок за привременото продолжување на 
важноста на Заклучокот за височината на режи-
скиот додаток за спроведување на инвалидското и 
пензиското осигурување, службата на додатокот на 
деца и задолжителното здравствено реосигурување 
во 1964 година; 

Заклучок за определување на делот на придо-
несот за инвалидско осигурување што им припаѓа 
во 1965 година на комуналните заедници на соци-
јалното осигурување на работниците за трошоци на 
професоиналната рехабилитација и запослувањето 
на инвалиди на трудот; 

Заклучок за определување на придонесот за 
здравствена заштита на пензионерите во 1965 го-
дина; 

Заклучок за определување на придонесот за 
здравствено осигурување на уживателите на соци-
јални поткрепи; 

Заклучок за највисокиот износ на пензискиот 
основ од кој може да се определи пензијата според 
Основниот закон за пензиското осигурување; 

Заклучок за граничниот износ на најниските 
пензиски примања и за височината на заштитниот 
додаток; 

Заклучок за материјално обезбедување за вдо-
вица што не се здобила со право на семејна пен-
зија ; 

Заклучок за отпремнината за вдовица што не 
се зднбила со право на семејна пензија. 

. Во бројот 7 од 25 февруари 1965 година објавува: 
Општествен план на СР Словенија за 1965 година 
Закон за буџетот на СР Словенија (Републички-

от буџет) за 1965 година; 
Закон за воведувањето и за стопите на репуб-

личките придонеси, даноци и такси; 
Закон за определување дополнителни средства 

на општините и за осигурување финансиски сред-
ства на околиите; 

Закон за формирање и користење на средствата 
за инвестиции во стопанството; 

Закон за заем на СР Словенија за осигурување 
средства за регулирање на обврските настанати со 

укинувањето на придонесот за општествените ин-
вестициони фондови; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
начинот на стопанисување и располагање со заед-
ничките резерви на стопанските организации; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
просветно-педагошката служба; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
основното училиште; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
двојазичните училишта и за училишта со наставен 
јазик на националните малцинства во НРС; 

Закон за ослободување од придонесот од лич-
ниот доход од работен однос на работниците во 
организациите на Југословенските железници; 

Закон за располагањето со имотот на на бив-
шите аграрни заедници (пречистен текст); 

Одлука за согласноста со измената на Финан-
сискиот план на Фондот на СР Словенија за школ-
ство за 1964 година; 

Заклучок за изборот на судии на окружните 
судови; 

Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на подрачјата на кои настанала штета по-
ради поплава во октомври 1964 година; 

Одлука за финансирање на стопанските комо-
ри на територијата на СР Словенија во 1965 година; 

Решение за изменување член на советот на Ин-
ститутот за економски истражувања во Љубљана; 

Наредба за осигурување земјиште на Велика 
Планина; 

Решеније за објектите за производство на по-
садочен материјал заразени со опасни растителни 
болести и штетници. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

547. Закон за народната одбрана — - — — 1213 
548. Закон за организацијата на Југословен-

ските пошти, телеграфи и телефони — — 1227 
549. Наредба за определување одделни кому-

нални банки овластени за вршење девиз-
ни работи — — — — — — — — 1238 

550. Наредба за начинот и постапката за 
остварување на регресот според Одлуката 
за давање регрес на Рудникот и железар-
ницата во Вареш за 1964 и 1965 година 1238 

551. Наредба за начинот, постапката и усло-
вите за остварување на премиите според 
Одлуката за определување премии за до-
биток во 1965 година — — — — — 1238 

552. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за определување на условите под 
кои одделни големи потрошувачи можат 
да купуваат селскостопански производи од 
индивидуалните производители и надвор 
од пазарите — — — — — — — — 1240 

553. Решение за југословенските стандарди од 
областа на методите за испитување на 
тутун — — — — — — — — — 1241 

554. Решение за југословенските стандарди за 
навои и вијци — — — — — — — 1241 

555. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на манганови 
руди - - - - - - - - - - 1242 

556. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежните материјали — — 1242 

557. Решение за југословенските стандарди од 
областа на методите за испитување на 
јаглен и кокс — — — — — — — 1243 

558. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на таглен и кокс 1243 
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