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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ 

НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
СООБРАЌАЈ 

Се прогласува Законот за основите на безбедноста во 
железничкиот сообраќај, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 12 ноември 
1987 година. 

П бр. 761 
12 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧ-

КИОТ СООБРАЌАЈ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Под основи на безбедноста во железничкиот сообра-

ќај, во смисла на овој закон, се подразбираат основните 
услови од суштествено значење за остварување на безбе-
ден, уреден и непречен железнички сообраќај на територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија како единствен технолошки систем од интерс за цела-
та земја. Основите на безбедноста во железничкиот сооб-
раќај уредени со овој закон претставуваат, и тоа: условите 
што мораат да ги исполнуваат железничките пруги и об-
јекти, уредите и опремата како составни делови на тие 
пруги; условите што мораат да ги исполнуваат железнич-
ките возила и уредите и опремата на нив како составни де-
лови на тие возила; правилата на сообраќајот; системот 
на сообраќајната сигнализација и на сигналните ознаки; 
условите за стекнување право на управување со влечно 
возило и за стекнување право за регулирање на железнич-
киот сообраќај; условите што во стручен и здравствен по-
глед мораат да ги исполнуваат железничките работници 
кои непосредно или посредо учествуваат во вриењето на 
железничкиот сообраќај (во натамошниот' текст: желез-
ничките работници); вкупното работно време, вкупното 
траење на смената и управувањето со влечно возило, днев-
ните и неделните одмори и распоредот на работата в,о 
смени на возниот и станичниот персонал; правата и 
должностите на субјектите во случај на вонредни настани 
во железничкиот сообраќај; условите што патните преми-
ни на местата на вкрстување на железнички пруги и па-
тишта мораат да ги исполнуваат во поглед на безбедното, 
уредното и непреченото одвивање на железничкиот сооб-

раќај; правата, должностите и одговорностите на желез-
ничките работници кои непосредно учествуваат во врше-
њето на железничкиот сообраќај; условите на безбедноста 
и редот на железничкото подрачје и во возовите и мерките 
за заштита на железничките пруги и железничките возила. 

Основите на безбедноста во железничкиот сообраќај 
се однесуваат на вршењето најавен превоз на лица и пред-
мети и на превоз на лица и предмети за сопствени потреби 
во железничкиот сообраќај, во согласност со законот и 
прописите донесени врз основа на законот. 

Член 2 
Општествено-политичките заедници и нивните орга-

ни, организациите на здружен труд и други самоуправни 
организации и заедници, како и општествено-политичките 
организации и други организации се должни, во оствару-
вањето на општествената самозаштита, со организирање 
и спроведување на сообраќајно-образовната и превентив-
на работа, со развивање на сообраќајната свест, култура и 
солидарност во меѓусебните односи на учесниците во со-
обраќајот, со јакнење на нивната дисциплина и одговор-
ност и со преземање на други мерки, да создаваат услови 
за безбедно, уредно и непречено одвивање на железнички-
от сообраќај (во Натамошниот текст: безбедно одвивање 
на железничкиот сообраќај) и за спречување на вонредни 
настани и други опасности во железничкиот сообраќај. 

Член 3 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските, во соработка со надлежните органи 
во републиките и автономните покраини и со Заедницата 
на југословенските железници (во натамошниот текст: За-
едницата на ЈЖ), ја следи и разгледува состојбата и про-
блемите на безбедноста во железничкиот сообраќај и спро-
ведувањето на прописите од оваа област, предлага, презе-
ма и пропишува мерки потребни за унапредување на без-
бедноста во железничкиот сообраќај и повремено, а нај-
малку еднаш годишно ги известува Сојузниот изврешен 
совет и Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија за состојбата и проблемите на безбед-
носта во железничкиот сообраќај. 

Член 4 
Подолу наведените изрази употребени во овој закон 

го имаат следното значење: 
1) учесник во железничкиот сообраќај е лице што 

врши работи и работни задачи на железничка пруга или 
во возила; лице што се наоѓа во возило и лице што се 
движи по железничко подрачје; 

2) јавен превоз е превоз на лица или предмети што се 
врши врз основа на склучен договор за превоз помеѓу 
железничка транспортна организација односно друга ор-
ганизација на здружен труд што врши превоз на лица или 
предмети во железничкиот сообраќај и корисник на нејзи-
ните услуги; 

3) превоз за сопствени потреби е превоз на лица или 
предмети што железничките транспортни организации од-
носно други организации на здружен труд ги вршат со 
железнички транспортни средства за своите потреби; 

4) железничко подрачје е површината на земјиштето 
на кое се наоѓаат железничка пруга, објекти, постројки и 
уреди кои непосредно служат за вршење на железнички со-
обраќај; 

5) собраќајни места на пругата се службените места 
од кои се регулира железничкиот сообраќај (железнички 
станици, крстосници, сообраќајни отпремнина, одјавни-
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ци, распатници, места за премин од двоколосечна на едно-
колосечна пруга и стојалишта); 

6) железничка станица се сообраќајно место на пруга-
та од кое се регулира сообраќајот на спротивни и после-
довни возови и се врши влегување и излегување на патни-
ци и натовар и истовар на предмети; 

7) вкрстосница е сообраќајно место на пругата од кое 
се регулира сообраќајот на спротивни и последовни возо-
ви, а може да се врши и влегување и излегување на патни-
ци и натовар и истовар на предмети; 

8) стојалиште е сообраќајно место на пругата на кое 
се врши ограничен патнички сообраќај и кое служи исклу-
чително за влегување и излегување на патници во возови 
наменети за превоз на патници; 

9) пружен појас е простор помеѓу железничките коло-
сеци, како и покрај крајните колосеци, на растојание од 
најмалку 8 ш, а ако железничката пруга минува низ насе-
лено место - на растојание од најмалку 6 т , сметајќи од 
оската на крајниот колосек; 

10) заштитен пружен појас е земјишниот појас од две-
те страни на пругата широк 200 т , сметајќи од оската на 
крајните колосеци; 

11) одвојна свртница е свртницата со која од отворе-
на пруга се одвојува друга пруга, или пруга на друга 
железница или индустриски колосек;' 

12) наклон на нивелетата е надолжниот наклон на 
пругата што се мери со тангенс на аголот спрема хоризон-
талата и се изразува во промили; 

13) автостоп уред е уредот за автоматско запирање 
на воз кај сигнал кој покажува дека натамошното возење е 
забрането, односно уред за автоматска контрола на нама-
лувањето на брзината на движењето на возот од сигналот 
кој покажува дека натамошното возење е дозволено со на-
малена брзина; 

14) будник е уред од импулсен тип кој служи за авто-
матско запирање на возот во случај на небудност или не-
способност на возачот на влечното возило; 

15) железничко возило е возило наменето за движење 
по железничка пруга (локомотиви, моторни коли, патнич-
ки и товарни коли и железнички возила за посебни наме-
ни); 

16) железнички патнички и товарни коли се железнич-
ки возила конструирани за движење по железничка пруга, 
наменети за превоз на лица (патнички коли), односно за 
превоз на предмети (товарни коли); 

17) моторни коли се електромоторни коли, електро-
моторни гарнитури, дизел-моторни коли, дизел-моторни 
гарнитури и шинобуси; 

18) влечно возило е железничко возило со сопствен 
погон (дизел-локомотиви, електрични локомотиви, парни 
локомотиви, моторни коли и моторни возила за посебни 
намени); 

19) воз е пропишано составена и закачена низа на 
железнички патнички и товарни коли со едно влечно вози-
ло или со повеќе влечни возила со сопствен погон или са-
мо влечно возило со сопствен погон; 

20) регистрирачки брзиномер (тахограф) е уред за ре-
гистрирање на брзината и изминатиот пат и на други по-
датоци во текот на возењето на влечното возило; 

21) вонреден настан во железничкиот сообраќај е не-
среќа, незгода или елементарна непогода во кој едно лице 
или повеќе лица загинале или се повредени или е предиз-
викана материјална штета односно во кој дошло до пре-
кин, загрозување или отежнување на железничкиот сооб-
раќај ; 

22) несреќа е вонреден настан во железничкиот сооб-
раќај во кој едно или повеќе лица загинале или потешко се 
повредени или настанала значителна материјална штета 
или настанал поголем прекин во железничкиот сообраќај. 
Како несреќа се смета и секој настанат судир на возови, 
налет на воз или слизнување на воз; 

23) незгода е вонреден настан во железничкиот сооб-
раќај во кој едно или повеќе лица полесно се повредени 
или настанала помала материјална штета или помал пре-
кин на железничкиот сообраќај или настанало загрозува-
ње или отежнување на железничкиот сообраќај; 

24) елементарна незгода е вонреден настан во желез-
ничкиот сообраќај причинет со виша сила што влијаел 
или можел да влијае врз безбедноста на железничкиот со-
обраќај (лизгање и одронувње на теренот, поплава завеју-
вање на пругата, снежни лавини, земјотрес, бура, атмос-
ферски празнења, аерозагадувања и др.); 

25) слободен профил (габарит) на пругата^ ограни-
чен простор во попречниот пресек вертикален на средина-
та на колосекот во кој не смеат да се вградуваат, поставу-
ваат и во него да влегуват постојки, објекти, ознаки на 
сигналите, наслојки на материјал и други предмети; 

26) профил на возилото.е ограничен простор во по-
пречниот пресек вертикален на средината на колосекот 
(средината на растојанието помеѓу колосечните шини) кој 
не смее да го преминува шинското возило ни со еден свој 
дел, било да е празно или заедно со товарот; 

27) патен премин е место на вкрстувње на железничка 
пруга и на пат во исто ниво; . 

28) пешачки премин е место на вкрстување на желез-
ничка пруга и на премин за пешаци во исто ниво; 

29) кочна маса на возот е збирот на кочните маси на 
железничките возила од кои е составен возот, со која се 
обезбедува сигурно кочење на возот; 

30) локомотивско депо е железнички објект со соод-
ветни постројки и уреди во кое се врши подготовка и 
одржување на влечните возила; 

31) теничка станица е железнички објект со соодвет-
ните, постројки и уреди во кој се врши подготовка и 
одржување на железничките патнички и товарни коли; 

32) максимална брзина на возот е брзината на возот 
на железничка пруга или на дел од пругата наведена во 
возниот ред или пропишана на друг начин, која не смее да . 
се пречекори; 

33) најголема допуштена (дозволена) брзина на возот 
е пропишаната најголема брзина на возот на пруга или на 
делови од пругата, со оглед на техничката состојба на пру-
гата и железничките возила или на други услови; 

34) индустриска железница и железница со која орга-
низација на здружен труд во областа на сообраќајот, ин-
дустријата, рударството, шумарството и во други области 
на стопанството превезува лица и предмети за сопствени-
те потреби; 

35) индустриски колосек е железнички колосек кој се 
приклучува на железничката пруга и служи за доставува-
ње и испраќање на стоки предмети за носителот на право-
то на користење на тој колосек; 

36) растојание на колосеците е растојанието помеѓу 
оските на колосеците; 

37) осно оптоварување е збирот на сопствента маса 
на празното или натовареното железничко возило поделен 
со бројот на оските на возилото; 

38) маса на возилото по должински метар е збирот на 
сопствената маса на празно или натоварено железничко 
возило, поделен со должината на возилото во метри мере-
на од челото до Челото на незбиени одбојници (одбојни 
уреди) односно автоматски квачила; 

39) домицилна единица е организационата единица 
во која е вработен работникот; 

40) обртна единица е определена организационата 
единица во која работникот ја прекинува извршената ра-
бота, до почетокот на следната смена; 

41) реконструкција на пруга, постојка, уред и објекти 
на пруга и железничко возило 'подразбира такви измени 
(преправки) Сито ги менуват нивните основни технички и 
конструкциони карактеристики; 

42) сериско производство подразбира производство 
на железнички возила што е сообразна на одобрениот про-
тотип на железничкото возило; 

43) спојна станица е железничка станица во која се по-
врзува железничкиот сообраќај помеѓу две железнички 
транспортни организации; 

44) железничка пруга опремена со автостоп уред е 
пруга односно дел од пругата на која или на кој кај влез-
ните и излезните сигнали во сите сообраќајни места и кај 
просторните и заштитните сигнали е вграден автостоп 
уред. 

Член 5 
Учесниците во сообраќајот и други субјекти не смеат 

да ја оштетуваат железничката пруга, објектите и построј-
ките на пругата и железничките возила и да го попречува-
ат безбедното одвивање на железничкиот сообраќај. 

Учесниците во сообраќајот се должни да постапуваат 
според правилата на сообраќајот, сообраќајната сигнали-
зација поставена на пругата и наредбите што ги даваат ов-
ластените лица. 

Другите субјекти (организации на здружен труд што 
проектираат железнички пруги, произведуваат возила, 
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школуваат или обучуваат кандидати за вршење на работи-
те и задачите во железничкиот сообраќај и др.) се должни 
да постапуваат во согласност со законот и прописите до-
несени врз основа на законот. 

Член 6 
Проектите за изградба или реконструкција на желез-

нички пруги мораат да содржат такви решенија со кои се 
обезбедува безбедно одвивање на железничкиот сообраќај. 

Организациите на здружен труд што проектираат 
железнички пруги се должни тоа да го прават така што 
пругите да бидат оспособени за безбеден сообраќај. 

Организациите на здружен труд кои изградуваат или 
реконструираат железнички пруги се должни пругите да 
ги изградат или реконструираат така што сообраќајот на 
нив да може да се одвива на безбеден начин. ѕ 

Организациите на здружен труд што ги одржуваат 
железничките пруги се должни да ги одржуваат така што 
на нив во секое време да може да се одвива безбеден сооб-
раќај. При одржувањето на железничките пруги, посебно 
внимание мора да му се посвети на отстранувањето на не-
достатоците на пругата поради кои на определени места 
,доаѓа до вонредни настани. 

Член 7 
Железничките транспортни организации и други ор-

ганизации на здружен труд што школуваат или обучуваат 
кандидати за железнички работници или железнички ра-
ботници што непосредно или посредно учествуваат во 
вршењето на железничкиот сообраќај, должни се тоа да го 
прават на начин со кој ќе се обезбеди тие работници да 
стекнат определени знаења и вештина за безбедно вршење 
на железничкиот сообраќај. 

Член 8 
Организацијата на здружен труд и други организа-

ции, кои произведуваат, одржуваат и поправаат железнич-
ки возила, или пуштаат во промет железнички возила, уре-
ди, резервни делови и опрема за возила, се должни возила-
та, уредите, резервните делови и опремата да ги произве-
дуваат, пуштаат во промет, одржуваат односно поправаат 
според пропишаните услови неопходни за безбедно корис-
тење на железничките возила во сообраќајот на железнич-
ките пруги. 

Железничките транспортни организации и други ор-
ганизации на здружен труд што користат возила во желез-
ничкиот сообраќај се должни да преземаат потребни мер-
ки нивните возила да бидат во исправна состојба и да ги 
имаат пропишаните уреди и опрема. 

Член 9 
Железничките транспортни организации и други ор-

ганизации на здружен труд што вршат железнички сообра-
ќај се должни да се грижат нивните работници, кои непос-
редно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќ-
ај, да ги исполнуваат пропишаните здравствени, стручни 
и други услови за безбедно вршење на железничкиот сооб-
раќај. 

Работите и работните задачи што ги вршат железнич-
ките работници во железничките транспортни организа-
ции кои непосредно учествуваат во вршењето на желез-
ничкиот сообраќај се утврдуваат со пропис донесен врз 
основа на овој закон. 

Член 10 
Железничките транспортни организации и други ор-

ганизации на здружен труд што се грижат за железничките 
пруги и железничките возила и што ги одржуваат се 
должни да ја организираат и трајно да ја вршат контрола-
та над состојбата и одржувањето на железничките пруги и 
на постројките, објектите, уредите и опремата како сос-
тавни делови на тие пруги, над техничката исправност на 
железничките возила и на уредите и опремата како состав-
ни делови на тие возила и над испрлнувањето на другите 
услови за железничките пруги и возила од кои зависи без-
бедното одвивање на железничкиот сообраќај. 

Железничките транспортни организации и други ор-
ганизации на здружен труд што вршат железнички сообра-
ќај се должни да ја организираат и трајно да ја вршат кон-
тролата над пропишаните услови за работа на работници-

те кои непосредно или посредно учествуваат во вршењето 
на железничкиот сообраќај над другите.услови што мора-
ат да ги исполнуваат работниците, од кои зависи безбед-
ното одвивање на железничкиот сообраќај. 

Член 11 
Железничките транспортни организации и други ор-

ганизации на здружен труд што вршат железнички сообра-
ќај имаат право на земјиште или објект во општествена 
сопственост, како и на земјиште или објект во сопственост 
на граѓани, да изградуваат, поставуваат и одржуваат сиг-
нално-сигурносни и телекомуникациони уреди и електро-
енергетски постројки и други уреди и постројки што се 
составен дел од железничките пруги, во согласност со про-
писите за експропријацијата односно со прописите за 
одземање или ограничување на правата во поглед на рас-
полагањето со општествените средства. 

И. ЈАВЕН ПРЕВОЗ 
0 

Член 12 
Организациите на здружен труд што вршат јавен пре-

воз на предмети и патници во железничкиот сообраќај (во 
натамошниот текст: железничките транспортни организа-
ции) се должни железничкиот сообраќај да го вршат на на-
чинот и според условите што се утврдени со овој закон. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, врз 
организациите на здружен труд што вршат превоз на 
предмети и патници со трамвај и метро не се применуваат 
одредбите нД овој закон. 

Член 13 
Железничките транспортни организации, во рамките 

на својата дејност, се должни да организираат и трајно да 
вршат редовна контрола над безбедното одвивање на 
железничкиот сообраќај во согласност со овој закон и со , 
прописите донесени врз основа на овој закон. 

Заедницата на ЈЖ е должна да ја следи и анализира 
состојбата на безбедноста во железничкиот сообраќај и 
спроведувањето на прописите од оваа област и да предла-
га и презема мерки потребни за унапредување на безбед-
носта на железничкиот сообраќај. 

Организацијата и начинот на вршење на редовна кон-
трола и овластувањата за вршење на контролата од став 1 
на овој член во сообраќајот на југословенските железници 
се утврдуваат со пропис донесен врз основа на овој закон. 

Член 14 
Железничките транспортни организации и Заедница-

та на ЈЖ се должни, во рамките на своите права, обврски и 
одговорности, да ја уредуваат, остваруваат и унапредува-
ат општествената самозаштита во областа на безбедноста 
на железничкиот сообраќај. 

Железничките работници се должни да ги чуваат и 
одржуваат сите материјални блага на железницата и да 
обезбедат заштита на човечките животи, како и да го орга-
низираат и вршат на безбеден начин железничкиот сообра-
ќај. 

Основите на организирањето и начинот на оствару-
вањето на општествената самозаштита на железницата од 
заеднички интерес за железничките транспортни организа-
ции се утврдува со пропис донесен врз основа на овој за-
кон. 

1. Железнички пруги 

Член 15 
Железничките пруги мораат да се проектираат, гра-

дат и одржуваат така што да им одговараат на утврдената 
превозна и пропусна моќ на пругата, брзината на возови-
те, осното оптоварување, масата на натоварените возила 
по должински метар, барањата на безбедноста на желез-
ничкиот сообраќај, како и на другите услови што се про-
пишани за односната пруга, а железничките пруги што 
служат за меѓународен транзитен сообраќај мораат да ги 
исполнуваат и условите што се .утврдени со меѓународ-
ните договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија. . . .. 

При проектирањето и градењето на железнички пру-
ги и постројки, уреди и објекти на пругата мораат да се 
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применуваат условите и техничките нормативи утврдени 
со одредбите на Фвој закон и со прописите донесени врз 
основа на овој за-кон, како и пропишаните стандарди што 
се однесуваат на пругите и постројките, на објектите и 
уредите на пругата, и другите пропишани услови со кои се 
обезбедува техничко и технолошко единство во железнич-
киот сообраќај. 

Постројките, уредите и опремата што се вградуваат 
во новоизградени или реконструирани железнички пруги 
и што претставуваат нивни составен дел подлежат на за-
должително атестирање во поглед на пропишаните карак-
теристики во согласност со прописите за атестирањето на 
тие постројки, уреди или опрема. 

Постројките, уредите и опремата што претставув,аат 
составен дел на железничките пруги можат да се вградат 
во железничките пруги од став 1 на овој член и да се вклу-
чат во сообраќајот само ако за нив е издаден атест за сооб-
разноста. 

Член 16 
Железничките пруги и постројките, објектите и уре-

дите на пругата можат да се предадат во сообраќај дури 
кога со технички преглед ќе се утврди дека од гледиште на 
безбедноста на сообраќајот ги исполнуваат пропишаните 
услови ,и техничките нормативи и другите услови што мо-
раат да ги исполнуваат во поглед на техничкото и техно-
лошкото единство во железничкиот сообраќај. 

На технички преглед од став 1 на овој член подлежат 
новоизградените и реконструираните железнички пруги и 
постројки, објекти и уреди на пругата, а тој се врши кога е 
завршена нивната изградба односно реконструкција во це-
лост или фаза во која можат да се вклучат во сообраќај. 

Техничкиот преглед на пругите и постројките, објек-
тите и уредите од став 2 на овој член го врша надлежниот 
орган на управата во републиката односно во автономна-
та покраина што издал одобрение за нивна изградба од-
носно реконструкција. 

Начинот и условите за вршење технички прегледи и 
предавањето во сообраќај на железничките пруги и на по-
стројките, објектите и уредите на пругата од ст. 1 и 2 на 
овој член, се утврдуваат со пропис донесен врз основа на 
овој закон. 

Член 17 
Железничката пруга ја сочинуваат долниот и горни-

от строј на пругата, објектите, телекомуникационите, сиг-
нално-сигурносните, електровлечните, електроенергетски-
те и другите постројки и уреди на пругата, опремата на 
пругата, деловните згради на железницата на пругата со 
земјиштето што им служи на тие згради, пружниот појас 
од двете страни на пругата и воздушниот простор над 
пругата во височина од 12 ш односно 14 m кај далноводи-
те со напон од над 220 kV, сметајќи над горниот раб на 
шината. 

Член 18 
Железничките пруги, според намената и обемот на 

сообраќајот, стопанското значење или значењето што го 
имаат за внатрешниот и меѓународниот сообраќај, можат 
да бидат магистрални и други. 

Магистралните железнички пруги се главни и по-
мошни пруги што се распоредени во меѓународната 
железничка мрежа на европските пруги. 

Магистралните пруги од став 2 на овој член, нивната 
категоризација, класификација и ознаки ги утврдува Со-
јузниот извршен совет. 

Другите железнички пруги, категоризацијата и класи-
фикациајта на тие пруги и нивните ознаки ги утврдува За-
едницата на ЈЖ. 

Железничките транспорти организации и други орга-
низации на здружен труд се должни за железничките пруги 
и постројките, објектите и уредите на пругата да водат 
евиденција и други технички податоци што се од значење 
за безбедноста на железничкиот сообраќај, на начин ут-
врден со пропис донесен врз основа на овој закон. 

Член 19 
Новоизградените и реконструираните железнички 

пруги мораат да ги исполнуваат следните основни услови: 

-1) широчината на колосекот меѓу внатрешните рабо-
ви на главите на шината мора да изнесува 1.435 mm, со 
тоа што не смеела биде помала од 1.430 mm, ни поголема 
од 1.470 mm, вклучувајќи го и проширувањето на колосе-
кот во кривина; 

2) полупречникот на кривината на отворена пруга 
мора да изнесува најмалку 300 m, а на главниот прооден 
колосек во станицата - најмалку 500 т . Надворешната 
шина, зависно од големината на полупречникот на криви-
ната и дозволената брзина, мора да биде надвишена, но не^ 
повеќе од 150 mm; 

3) наклонот на нивелетата на отворена пруга може да 
изнесува најмногу 25 промили; 

4) наклонот на нивелетата во станицата може да из-
несува, и тоа: за станица во правец - до 1 промил, а за ста-
ници во кривина - до 2,5 промила, зависно од полупречни-
кот на кривината; 

5) растојанието на колосеците во станицата мора да 
биде толкаво што да може меѓу слободните профили на 
тие колосеци да постои потребен простор за безбедно 
движење на патниците и другите лица и за поставување на 
постројки, направи и столбови за сигнали, електрична 
контактна мрежа, осветление и др.; 

6) растојанието на колосеците во станица мора да из-
несува најмалку 4,75 m, а растојанието на колосеците меѓу 
кои се поставуваат перони високи најмалку 0,5 m, сметајќи 
од горниот раб на шината, мора да изнесува најмалку 6 ги; 

7) растојанието на колосеците на отворена пруга кај 
двоколосечни и паралелни пруги мора да изнесува најмал-
ку 4 т ; 

8) осното оптоварување на магистралните пруги мо-
ра да изнесува најмалку 22,5 t по оска и 8 t по должински 
метар, а на другите пруги - 18 t по оска и 6,4 i по должин-
ски метар. 

Железничките пруги мораат да ги исполнуваат про-
пишаните услови на слободен профил за отворена пруга, 
за мостови, за тунели и за станици, зависно од тоа дали 
пругата е електрифицирана или не. 

Другите услови и технички нормативи што мораат 
да ги исполнуваат железничките пруги од став 1 на овој 
член се утврдуваат со пропис донесен врз основа на овој 
закон. 

Член 20 
Железничка пруга се приклучува на друга пруга на 

железничка транспортна организација во станица, а по ис-
клучок и на отворена пруга, со обврска за спроведување 
на неопходните мерки за безбедност на сообраќајот. 

Ако железничка пруга се приклучува на отворена 
пруга на магистрална пруга, одвојната свртница мора да 
биде изведена со заштитен колосек и обезбедена со сигна-
ли со претсигнали. Сигналите мораат да бидат зависни од 
положбата на свртницата, што се контролираат од сосед-
ното запоседнато сообраќајно место на пругата. 

Одвојната свртница од став 2 на овој член мора да 
биде запоседната од страна на'железнички работник, ако 
нејзината положба не се контролира од соседното запосед-
нато сообраќајно место на пругата. 

Член 21 
Меѓусебното вкрстување на железнички пруги и 

вкрстувањето на железнички пруги со друга пруга (со пру-
га на индустриска железница, со индустриски колосек, со 
трамвајска пруга и сл.) мора да биде надвор од нивото. 

' Член 22 ' 
Заеднички мост за железничка пруга и јавен пат може 

да се гради на исти столбови или со заедничка конструк-
ција, под услов пругата и коловозот на патот целосно да 
се одвоени со сигурносна ограда. 

Член 23 
Во пружниот појас можат да се градат само желез-

нички објекти и постројки. 
По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, во 

пружниот појас можат, со претходна согласност од желез-
ничките транспортни организации, да се градат објекти и 
постројки на други организации кои служат за натовар и 
истовар на стоки на железницата. 
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Во заштитниот пружен појас можат да се градат гра-
дежни и други објекти, да се подигаат постројки на опре-
делена оддалечено^ од пругата зависно од нивниот вид и 
намена и да се садат дрвја, според условите и со примена 
на мерки што обезбедуваат безбедност на луѓето и сообра-
ќајот, во согласност со Законот. 

Член 24 
Растојанието меѓу железничката пруга и патот мора 

да биде толкаво што да може меѓу нив да се постават сите 
уреди и постројки потребни за вршење на сообраќај на 
пругата и патот, со тоа што да изнесува најмалку 8 ш, сме-
тајќи од оската на најблискиот ,колосек до најблиската 
точка на горниот строј на патот. 

На рилски и тешки терени, во клисури и на други 
слични конфигурации на теренот, растојанието меѓу 
железничката пруга и патот кој нема својство на автопат 
може да биде и помало од 8 ш, под услов да не им се допи-
раат слободите профили и меѓу нив да можат да се поста-
ват сигнално-сигурносни уреди, телекомуникациони уре-
ди, стабилни постројки на електровлечата и други уреди 
неопходни за безбедно одвивање на сообраќајот, со тоа 
што пругата да биде најмалку 1 m над нивелетата на па-
тот. 

Ако постојниот пат не ги исполнува условите од ст. 1 
и 2 на овој член, на патот мораат да се постават сигурнос-
ни огради, во согласност со Законот. 

Член 25 
Системот за врски на југословенските железници мо-

ра да се гради и одржува така што да претставува един-
ствена техничка и технолошка целина во поглед на фун-
кционирањето и користењето и да ги задоволува потреби-
те за обезбедување на безбедно одвивање на железничкиот 
сообраќај. 

Основните услови за изградба и одржување на систе-
мот за врски на југословенските железници, зависно од 
значењето и категоријата на пругата, се утврдуваат со 
пропис донесен врз основа на овој закон. 

Член 26 
Сообраќајните места од кои се врши управување и 

регулирање на железничкиот сообраќај (станици и 
вкрстосници) на железничката пруга, зависно од макси-
мално дозволената брзина на движењето на возот, мораат 
да бидат опремени со сигнално-сигурносни уреди и по-
стројки, и тоа: 

1) за брзина на движењето на возот на други желез-
нички пруги преку подрачјето за свртување поголема од 
50 km/h, односно без оглед на пропишаната брзина на 
движењето на возот на магистралните пруги - со влезни 
сигнали и претсигнали. Влезните сигнали мораат да бидат 
во технички условена меѓусебна зависност и во зависност 
од положбата на свртниците во патот на возењето така 
што да сигнализираат дали натамошното возење е дозво-
лено со редовна или со намалена брзина; 

2) за брзина на движењето на возот поголема од 100 
km/h - со влезни сигнали и претсигнали и со излезни сиг-
нали кои се во таква техничка условена зависност од па-
тот на возењето што можат да се постават во положба ко-
ја дозволува натамошно возење само по претходно обезбе-
ден пат на возење и ако пругата е слободна во насока на 
движењето на возот до наредниот влезен или просторен 
сигнал. Излезните сигнали на соседните сообраќајни мес-
та на едноколосечна пруга мораат да бидат во таква меѓу-
себна техничка условена зависност што да можат да се по-
стават во положба која дозволува возење само во една на-
сока; 

3) за брзина на движењето на возот поглема од 100 
km/h кај влезните и излезните сигнали во станиците, про-
сторните и заштитните сигнали - со пружни автостоп уре-
ди. 

Магистралните железнички пруги мораат за брзина 
на движењето на возот поголема од 100 km/h да бидат оп-
ремени со пружни уреди преку кои се воспоставува .радио-
врска помеѓу персоналот на влечното возило и персона-
лот на диспечерскиот центар. 

Ако железничка пруга што нема вградени пружни ав-
тостоп уреди се приклучува на пруга со вградени автостоп 
уреди, влезните сигнали и претсигналите на приклучната 

пруга во станицата или на друго сообраќајно место 
(Вкрстосница или распатница) на приклучувањето мораат 
да бидат опремени со пружни автостоп уреди или со за-
штитна свртница во патот на возењето. 

Член 27 
Електрификација на железничките пруги се врши со 

примена на монофазниот систем од 25 kV, 50 Hz. По ис-
клучок заради надополнување на мрежата на постојните 
електрифицирани пруги, електрификација на тие пруги 
може да се врши и со примена на системот на еднонасочна 
струја од 3.000 V. 

Член 28 
На местата на кои контактната мрежа е под напон и 

на местата на кои се поставени уредите на таа мрежа, каде 
што постои опасност по животот на луѓето, мораат да се 
спроведат соодветни заштитни мерки. 

На сигнално-сигурносните и телекомуникационите 
постројки и уреди или на деловите на тие постројки или 
уреди што се наоѓаат во непосредна близина на контак-
тната мрежа, мораат да се спроведат соодветни мерки за : 
заштита од штетни (опасни и попречувачки) електрични 
влијанија. 

Член 29 
Контактниот спроводник на монофазниот систем (25 k 

kV, 50 Hz) над патен премин во ниво мора да биде поста-
вен на височина од најмалку 5,5 m, сметајќи од горниот 
раб на шината, а контактниот спроводник на еднонасоч-
ниот систем (3000 V) - на височина од најмалку 5,35 m, 
сметајќи од горниот раб на шината, со тоа што од двете 
страни на патниот премин мораат да се постават заштит-
ни капии за друмските возила чијашто вкупна височина, 
заедно со товарот на него да ја преминува пропишаната 
со законот најголема дозволена височина на растојание од 
најмалку 8 m од најблиската шина, мерено по оската на 
патот и на височина од најмалку 4,5 m над коловозот на , 
патот. 

На пропишаната оддалеченост од заштитните капии 
од едната и од другата страна на патниот премин мораат 
да се постават соодветни знаци за забрана на сообраќајот 
за друмски возила чијашто вкупна височина, заедно со то-
варот на нив, ја преминува пропишаната со закон најголе-
ма дозволена височина, со назнака на височината на за-
штитната капија заради безбедно одвивање на друмскиот 
сообраќај преку патниот премин. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за-
штитните капии за друмските возила чијашто вкупна ви-
сочина, заедно со товарот на него ја преминува пропиша-
ната со закон најголема дозволена височина, можат да би-
дат поставени на височината помала од 4,5 m, но не пома-
ла од 4,2 m, над коловозот на патот. 

Член 30 
Железничките станици и другите сообраќајни места 

на пру.гата во кои се регулира железничкиот сообраќај мо-
раат да имаат пропишани простории, уреди за осветлува-
ње, направи и опрема, како и други пропишани уреди што 
овозможуваат безбедно управување со сообраќајот. 

Просториите и местата, за примање, сместување и ек-
спедирање на патници, багаж и пратки во железничкиот 
сообраќај мораат да бидат осветлени и снабдени со соод-
ветни уреди, постројки и опрема што се потребни за без-
бедност на патниците и за безбедно вршење на работите 
на тие места. 

Во железничките станици ri стојалиштата на двоколо-
сечна пруга со голема фреквенција на патници и возови, 
пристапите до возовите мораат да бидат изведени така 
што патниците да не преминуваат преку колосеците (под-
земни премини, челни перони и др.). 

Стојалиштата на двоколосечните пруги мораат да 
имаат перони поврзани со премини под или на пругата 
или перони со пристапни премини за насочување на пат-
ниците на обезбеден патен премин или пешачки премин 
или мораат да бидат заштитени со железнички сигнали. 

Стојалиштата на двоколосечните пруги од став 4 на 
овој член, освен стојалиштата со островски перони, мора-
ат да имаат ограда меѓу колосеците. 
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Член 31 
Цевоводи и водоводи, електрични, телефонски и те-

леграфски воздушни линии и подземни кабли и други 
слични инсталации и уреди што служат за општи потреби 
можат да се постават на железничко подрачје или да се 
вкрстуваат со железничката пруга односно да се изведува-
ат паралелно со железничката пруга на железничкото под-
рачје и надвор од железничкото подрачје, под услов со ни-
вното поставување, изведување и користење да не се за-
грозува безбедноста на железничкиот сообраќај ниту да се 
попречува неговото вршење и развој. 

Поставување на инсталациите и уредите од став 1 на 
овој член на железничкото подрачје се врши по претходно 
прибавена согласност од железничката транспортна орга-
низација. 

Член 32 
Железничките пруги и постројките, објектите и уре-

дите на нив мораат да се одржуваат во состојба што обез-
бедува безбеден сообраќај и мораат да бидат редовно кон-
тролирани и повремено прегледувани. 

Организациите на здружен труд и други организации 
што вршат одржување, контрола и повремени прегледи на 
железничките пруги и на постројките, објектите и уредите 
на нив мораат да ги исполнуваат пропишаните услови за 
вршење на тие работи. 

2. Железнички возила 

Член 33 
Железничките возила и уредите и опремата што се 

вградуваат во тие возила мораат да ги исполнуваат усло-
вите пропишани со овој закон, со пропишачите стандарди 
и техничките нормативи, како и со прописите за заштита-
та од пожари. 

Железничките возила наменети за користење во меѓу-
народниот железнички сообраќај мораат да ги исполнува-
ат и условите утврдени со меѓународните договори што ја 
обврзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 34 
Железничките возила мораат, во поглед на габарит-

ните димензии на возилата, осното оптоварување и маса-
та по должински метар, да ги исполнуваат пропишаните 
услови за пругите на кои сообраќаат. 

Железничките возила што не ги исполнуваат услови-
те од став 1 на овој член можат да сообраќаат на пругите 
ако ги исполнуваат посебните услови што овозможуваат 
безбеден сообраќај, утврдени во одобрението што го изда-
ва Заедницата на ЈЖ, врз основа на прибавена согласност 
од железничките транспортни организации на чие подрач-
је тие возила учествуваат во сообраќајот односно утврде-
ни во одобрението што го издава железничката транспор-
тна организација, ако тие возила сообраќаат само на пру-
ги на таа организација (вонреден превоз на предмети во 
внатрешниот железнички сообраќај). 

Член 35 
Странски железнички возила можат да сообраќаат на 

пругите на југословенските железници ако ги исполнуваат 
условите утврдени во меѓународните договори што ја об-
врзуваат Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на 
пругите на југословенските железници, во случај кога пре-
возот треба да се изврши до определено место на терито-
ријата на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, можат да сообраќаат странски железнички вози-
ла, под условите пропишани со овој закон, ако тие услови 
се поблаги од условите утврдени во меѓународните дого-
вори и ако не е во прашање транзит преку територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија. 

Возилата од ст. 1 и 2 на овој член што не ги исполну-
ваат условите утврдени со меѓународните, договори од-
носно условите пропишани со овој закон по исклучок 
мржат да сообраќаат на пругите на југословенските желез-
ници ако за тоа добијат одобрение (вонреден превоз н̂а 
предмети во меѓународниот железнички сообраќај). 

Одобрението од став 3 на овој член го издава Заедни-
цата на ЈЖ врз основа на прибавена согласност од желез-
ничката транспортна организација на чие подрачје ќе со-
обраќаат тие возила. 

Член 36 
Новопроизведените или новоувезените железнички 

возила подлежат на задолжително атестирање во поглед 
на пропишаните карактеристики и за нив мора да се при-
бави атест за сообразноста, во согласност со прописите за 
задолжителното атестирање на тие возила. Кај железнич-
ките возила што се произведуваат сериски се испитува 
мостра, а не секое возило посебно. 

Ако со овој закон или со меѓународен договор што ја 
обврзува Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија не е определено поинаку, железничките возила од 
став 1 на овој член можат да се вклучат во сообраќај на 
пругите на ЈЖ само ако за нив е издаден атест за сообраз-
носта. 

На задолжително атестирање не подлежат новопро-
изведените железнички возила што за странски порачувач 
се произведуваат според условите и барањата на стран-
скиот порачувач утврдени со договор. 

Железничките возила од став 3 на овој член можат да 
се атестираат и за нив може да се издаде атест за сообраз-
носта во согласност со југословенските прописи за атести-
рањето, ако странскиот нарачувач тоа изречно го бара. 

Член 37 
Уредите и опремата што се вградуваат во железнич-

ки возила, а што се суштествени за безбедноста на желез-
ничкиот сообраќај како што се уредите и деловите на уре-
дите за управување со возилата, за меѓусебно спојување на 
возилата, за запирање на возилата, за давање светлосни 
сигнали и звучни сигнални знаци и сл., како и соодветната 
опрема подлежат на задолжително атестирање и можат да 
се вградат во железничките возила само ако за нив е изда-
ден атест за сообразноста, во согласност со прописите за 
задолжителното атестирање на тие уреди и опрема. 

Член 38 
Железничките возила што се произведуваат мораат, 

во поглед на конструктивните и експлоатационите особи-
ни на возилата и на уредите и опремата како составни де-
лови на тие возила, да им одговараат на условите пропи-
шани со овој закон, на пропишаните стандарди и на тех-
ничките нормативи пропишани за прототипот на желез-
ничкото возило. 

Прототипот на железничко возило мора да биде 
одобрен. Одобрението за прототипот на железничко вози-
ло, врз основа на кое сериски се произведуваат железнич-
ки возила, го издава сојузниот орган на управата над-
лежен за работи на сообраќајот и врските. 

Железничките возила што се предаваат во сообраќај 
мораат да му одговараат на одобрениоет прототип. 

Член 39 
Железничкото возило подлежи на задолжителен тех-

нички преглед. 
Техничкиот преглед на железничките возила се врши 

пред нивното пуштање во сообраќај. 
На техничкиот преглед се утврдува дали железнип-

чките возила што сериски или поединечно се произведува 
ат, преправаат или увезуваат ги имаат пропишаните уре 
ди, а особено уредите за управување, запирање на возило 
то, за давање светлосни сигнали и звучни сигнални знаци 
за осветлување на пругата и возилата и сл., и пропишан? 
опрема, и дали тие уреди и таа опрема се. во исправна сос 
тојба, како и дали тие возила исполнуваат и други услов! 
за безбедно учествување во железничкиот сообраќај и ус 
ловите што мораат да ги исполнуваат во поглед на тех 
ничкото и технолошкото единство на железницата. 

Техничкиот преглед од став 2 на овој член го врпи 
организацијата на здружен труд или друга стручна инсти 
туција што ќе ја определи надлежниот орган во републи 
ката односно автономната покраина. 

За железничкото возило што е технички прегледан! 
се издава потврда за утврдената техничка исправност, в( 
согласност со законот. 

Начинот и условите за вршење на техничките прегле 
ди од став 2 на овој член и условите што мораат да ги ис 
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полнуваат организациите на здружеа труд или други 
стручни институции овластени за вршење на технички 
прегледи се утврдуваат со пропис донесен врз основа на 
овој закон. 

Член 40 
Железничките возила што се технички прегледани и 

примени пред предавањето во сообраќај мораат да бидат 
запишани во евиденцијата на железничките возила која 
содржи вид, серија, носивост, година на производството, 
евиденционен број и други потребни податоци, зависно од 
видот на возилото. 

Железничката транспортни организација и друга ор-
ганизација на здружен труд што располага со железнички 
возила е должна за железничките возила да води евиден-
ција на начин утврден со пропис донесен врз основа на 
овој закон. 

Член 41 
Железничките возила мораат да се одржуваат во сос-

тојба што обезбедува безбеден железнички сообраќај. 
Железничките возила мораат во сообраќајот да бидат 

редовно контролирани и повремено прегледани (контро-
лен преглед) заради проверување дали ги имаат пропиша-
ните уреди и опрема во исправна состојба и дали ги ис-
полнуваат и другите услови неопходни за безбедно одви-
вале на сообраќајот. " 

Член 42 
Железничките возила мораат да бидат опремени со 

уреди за автоматско кочење на возот, ^ 
Со уреди за ,рачно кочење (рачни кочници) мораат да 

бидат опремени железничките патнички коли, а со при-
тврдни кочници мораат да бидат опремени влечните вози-
ла. 

Притврдни кочници за обезбедување на железничките 
возила од самодвижење или рачни кочници мораат да 
имаат и определен број железнички товарни коли во однос 
на вкупниот број железнички товарни коли вклучени во 
возниот парк на југословенските железници и во однос на 
вкупниот број железнички товарни коли распоредени во 
возот. 

Локомотивите, патничките и моторните коли мораат 
да бидат опремени со уреди за брзо кочење во случај на 
опасност. 

Уредите за брзо кочење во случај на опасност, вграде-
ни во патничките и моторните коли, мораат да им бидат 
достапни на патниците. 

Член 43 
Влечните возила во сообраќајот на железничките пру-

ги што се опремени со автостоп уреди мораат да имаат 
вградени автостоп уреди. 

На железничките пруги опремени со автостоп уреди, 
во одделни исклучителни случаи, можат да сообраќаат 
влечни возила без вграден автостоп уред или со неиспра-
вен автостоп уред (возење на воз од пруга без вграден ав-
тостоп уред на пруга со вграден автостоп уред и обратно, 
возење на воз по заобиколна пруга, продолжување на возе-
њето до првата можна замена на влечното возило во слу-
чај на дефект на автостоп уредот за време на возењето, ек-
спедирање на влечното возило во работилница и сл.), во 
согласност со условите и мерките за обезбедување безбед-
но одвивање на железничкиот сообраќај утврдени со про-
пис донесен врз основа на овој закон. 

Влечните возила во сообраќајот на магистралните 
железнички пруги, на кои е дозволена брзина од над 100 
km/h мораат да бидат опремени со радиоуреди со кои се 
воспоставува радиоврска со диспечерскиот центар. 

Влечните возила мораат да бидат опремени со уреди 
за давање на звучни сигнали, со регистрирачки брзиномер 
(тахограф), со прибор за прва помош и со апарати за гас-
нење пожари. 

Дизел-локомотивите, електричните локомотиви и 
моторните коли мораат да бидат опремени со будник. 

Член 44". 
Патничките коли мораат да бидат опремени со уреди 

за греење, за електрично осветлување, со санитарно-хиги-
енски уреди, апарати за гаснење пожари и мораат да би-
дат приспособени за безбедно преминување на патниците 
од една кола во друга. 

. Член 45 
На деловите на железничките возила што можат да 

дојдат под електричен напон и да ги доведат во опасност 
животите на лицата мораат да се спроведат пропишаните 
заштитни мерки. 

Член 46 
Железничката транспортна организација и друга ор-

ганизација на здружен труд што располага со железнички 
возила е должна за железничките возила да ги води тех-
ничките податоци што се од значење за безбедноста на 
железничкиот сообраќај на начинот утврден со пропис до-
несен врз основа на овој закон. 

3. Правила на сообраќајот 

Член 47 
Железничките транспортни организации се дблжни, 

во рамките на Заедницата на ЈЖ, да го организираат и 
вршат железничкиот сообраќа според единствениот тех-
нички и технолошки процес, во согласност со овој закон. 

Железничкиот сообраќај мора да се врши според про-
пишаните услови за начинот на регулирање и вршење на 
железничкиот сообраќај, за составот на возовите и за коче-
њето на возовите во сообраќајот, во зависност од технич^ 
ката опрменост на пругата. 

Превозот на патници и предмети во железничкиот со-
обраќај се врши со железнички возила што мораат да им 
одговараат на условите пропишани за безбедно одвивање 
на железничкиот сообраќај. 4 

Возовите за превоз на патници мораат отстрана да 
бидат обележени со патоказни табли што ја означуват ре-
лацијата на која возот сообраќа. 

Член 48 
Сообраќајот на патничките и товарните возови се 

врши според однапред утврдениот возен ред, со тоа што 
возниот ред што се однесува на редовниот превоз на пат-
ници мора да се објави најмалку 15 дена пред денот на не-
говото влегување во сила. 

Железничките транспортни организации мораат да 
се придржуваат кон утврдениот возен ред и мораат да пре-
земаат мерки за негово безбедно извршување. 

Член 49 
Возот во сообраќајот на пругата мора да биде за'не-

седнат со пропишаниот број железнички работници од со-
одветна стручна подготовка и обученост, зависно од видот 
на возот, видот на влечното возило во возот и од опреме-
носта на пругата и возилата со сигнално-сигурносни и те-
лекомуникациони уреди. 

Член 50 
Кочење на возот се врши со автоматски кочници што 

се ставаат во дејство од влечните возила или од одделни 
возила односно што дејствуваат автоматски кога возот ќе 
се раскине. 

Кочење на возот може да се врши и со рачни кочници 
во случај на ненадеен дефект на уредите за автоматско ко-
чење на возот и во други Пропишани посебни случаи што 
условуваат кочењето на возот да се врши со рачна кочни-
ца-

Член 51 
Составот на возот и распоредот на возилата во возот 

мораат да бидат такви што да обезбедуваат сигурно 
движење и ефикасно кочење на возот и возот да може без-
бедно да сообраќа според.утврдениот возен ред. 

Во воз може да се вклучи железничка возило кое им 
одговара на пропишаните услови и технички нормативи, 
ако е способно за сообраќај, ако е во границите напропи-
шаниот профил и ако не го пречекорува најголемото до-
зволено осно оптоварување или најголемата дозволена 
маса по должински метар, утврдени за пругите на кои воз-
илото треба да сообраќа. 

Ако возилото заедно со товарот или без товарот ги 
пречекорува границите на пропишаниот товарен профил 
или најголемото дозволено осно оптоварување или Најго-
лемата дозволена маса по должински метар на пругите на 
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кои треба да сообраќа, таквото возило може по исклучок 
да се вклучи во возот и може да учествува во сообраќајот 
на железничките пруги ако ги исполнува посебните услови 
што овозможуваат безбеден железнички сообраќај утврде-
ни во одобрението од член 34 став 2 и од член 35 став 3 на 
овој закон. 

Член 52 
Товарните коли натоварени со материи што можат 

да бидат опасни по човечкиот живот, безбедноста на око-
лината и сообраќајот мораат да бидат обележени, а прево-
зот на тие материи во железничкиот сообраќај мора да се 
врши во согласност со законот и другите прописи за пре-
возот на опасни материи. 

Член 53 
На железничка пруга возот може да сообраќа со брзи-

на што и одговара на техничката способност на пругата и 
на постројките и уредите на пругата на која сообраќа, на 
способноста на железничките возила вклучени во возот, 
како и на кочната маса на возот. 

Во железничкиот сообраќај брзината на движењето 
на возот мора да се приспособи кон пропишаните брзини 
на определена пруга или на делот од таа пруга, а пропи-
шанта максимална брзина на возот не смее во никој случај 
да се пречекори. 

Член 54 
Возот мора да биде опремен со пропишаните апара-

ти со хемиски средства за гаснење пожари и со прибор за 
прва помош, сместени на лесно достапни места. 

Возот за превоз на патници мора ноќе, а во тунели во 
кои возењето трае подолго од 3 минути и дење, да биде ос-
ветлен внатре на пропишан начин. 

Колите во возот, за превоз на патници, мораат на 
пропишан начин да бидат загревани ако надворешната 
температура е пониска од 12 0С. 

Член 55 
Пред започнувањето на работите на пруга или по-

стројка, на објект или уред на пруга, како и за време на 
одржувањето на железничките пруги или на постројките, 
објектите или уредите на пруга, мораат да се преземаат 
пропишаните и други неопходни мерки за безбедност на 
сообраќајот и сигурност на работниците што ги изведува-
ат тие работи. 

Организацијата на здружен труд што ги изведува ра-
ботите односно што ги одржува железничката пруга и по-
стројките, објектите и уредите на пругата е должна пред 
почетокот на работите да го обезбеди местото на кое се из-
ведуваат работите. 

Железничката транспортна организација е должна за 
време на траењето на работите од став 2 на овој член да 
организира безбеден сообраќај на местото на изведување-
то на тие работи. 

По завршувањето на работите од став 1 на овој член 
организацијата на здружен труд што ги изведува тие рабо-
ти е должна да ги отстрани од железничката пруга остато-
ците од материјалот, средствата за работа, сигналните 
знаци и ознаките и другите прдмети што ги поставила при 
изведувањето на работите и да постави опрема, телекому-
никациони, сигнално-сигурносни и други уреди што се не-
опходни за безбедно одвивање железничкиот сообраќај. 

Член 56 
За секој воз мораат да се водат податоци за неговиот 

состав, екипаж, кочење и движење и за настаните во врска 
со неговиот сообраќај. 

Член 57 
Железничките работници се должни во меѓусебното 

спогодување при вршењето на железничкиот сообраќај да 
ја познаваат и користат терминологијата со која се ис-
кажуваат известувања, барања, налози и состојби од суш-
тествено значење за безбедно одвивање на железничкиот 
сообраќај. 

Терминологијата од став 1 на овој член ја утврдува 
Заедницата на ЈЖ. 

Железничките транспортни организации се должни, 
во рамките на Заедницата на ЈЖ, да ги утврдат работните 
места на кои е задолжително знаење и користење на тер-
минологијата од став 1 на овој член. 

Член 58 
Заради безбедно заедничко вршење на сообраќајот 

или безбедно преземање на сообраќајот на спојните стани-
ци, железничките транспортни организации се должни 
спогодбено да го утврдат начинот на спогодување на ра-
ботниците при употребата на терминологијата од член 57 
став 1 на овој закон. 

4. Систем на сигнализација и на сигнални ознаки 
Член 59 

Во вршењето на железничкиот сообраќај се примену-
ваат железнички, сигнали што мораат да бидат такви 
железничките работници со нивна помош да можат брзо и 
сигурно меѓусебно да се известуваат и разбираат за сооб-
раќајот на возовите, при маневрирањето, за дозвола или 
забрана на возењето преку определено место, за состојба-
та на пругата, за ограничувањето на брзината на движење-
то на возовите и др. 

Член 60 
Железничките пруги мораат да се опремаат со пропи-

шаните сигнали и сигнални ознаки со кои железничките 
работници и други лица се предупредуваат на опасноста 
што им се заканува, им се ставаат на знаење ограничува-
њата, забраните и предупредувањата кон кои мораат да се 
придржуваат и им се даваат неопходни известувања за 
безбедно одвивање на железничкиот сообраќај и за нивна 
лична безбедност. 

Член 61 
Со сигнали и сигнални ознаки мораат да се означат и 

опасностите од привремен карактер, а особено оние што 
настануваат поради ненадејно оштетување на пругата и 
привремени ограничувања и забрани во сообраќајот. Тие 
сигнали и сигнални ознаки мораат да се отстранат штом 
ќе престанат причините поради кои биле поставени. 

Член 62 
Системот на сигнализација и на сигнални ознаки мо-

ра да и одговара на организацијата и процесот на работа-
та во вршењето на железничкиот сообраќај и да ги испол-
нува барањата на безбедноста на сообраќајот, а во поглед 
на значењето на сигналните поими мора да биде един-
ствен за целата територија на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

Член 63 
Железничките работници мораат во вршењето на: со-

обраќајот да се придржуваат кон ограничувањата, забра-
ните и обврските дадени bo помош на сигнални знаци. 

Член 64 
Сигналите мораат да се поставуваат и одржуваат и 

мораат да бидат осветлени со сопствен извор на светлост 
или да бидат Превлечени со рефлектирачка материја така 
што железничките работници и други лица на кои се одне-
суваат да можат навреме и лесно да ги уочат дење, ноќе и 
при намалена видливост. 

Член 65 
За зачувување на личната безбедност на железнички 

те работници и на други лица начшределени места во ста 
ниците и на пругата се поставуваат и се користат сигнал! 
за предупредување. 

Член бб 
Определени сигнали во железничкиот сообраќај има 

ат значење на задолжителна наредба или предупредување 
Железничките работници и други лица на кои се однесува 
ат тие сигнали мораат да постапуваат според нив. 

Ако значењето на сигналот е нејасно, железнички^ 
работници и други лица на кои се однесува сигналот мо 
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раат да постапат така како тој сигнал да го има она значе-
ње кое обезбедува поголема безбедност во железничкиот 
сообраќај. 

Член 67 
Сигналите мораат да се отстранат, дополнат или за-

менат ако нивното значење не им одговара на изменетите 
услови на сообраќајот на пругата и на барањата на безбед-
носта на сообраќајот. 

Член 68 
Возот мора да биде означен, и тоа: на челната страна 

ноќе, а на крајот на возот и дење и ноќе со соодветни сиг-
нали. Ноќе, а во случај на намалена видливост и дење, тие 
сигнали мораат да даваат светлост со соодветна боја и ја-
чина. 

Член 69 
На железничките пруги опремени со автоматски 

пружен блок и на пругите со меѓусебна зависност на излез-
ните сигнали од соседните сообраќајни места, по исклучок 
можат да сообраќаат возови опремени со сигнали поставе-
ни на крајот на возот кои се Превлечени со рефлектирачка 
материја, така што да рефлектираат светлост со соодвет-
на боја и јачина. 

Член 70 
Во железничкиот сообраќај железничките работници 

мораат да ги даваат пропишаните сигнални знаци во сог-
ласност со сигналните и сообраќајните правила. 

Железничките работници и другите лица на кои се 
однесуваат тие сигнални знаци мораат да постапуваат 
според нив. 

5. Услови што мораат да ги исполнуваат железничките 
работници 

5.1. Стручно обучување на железничките работници за 
вршење на железничкиот сообраќај 

Член 71 
Железничките работници мораат да имаат пропиша-

на стручна подготовка. Мораат да бидат стручно обучени 
за работите што ги вршат во вршењето на железничкиот 
сообраќај и мораат да ги исполнуваат и другите пропиша-
ни услови за вршење на определена стручна работа. 

Стручната подготовка од став 1 на овој член се стек-
нува во редовна железничка школа или друга редовна 
школа. 

Стручната обученост од став 1 на овој член се стекну-
ва во железничките образовни школски центри или во 
железничките транспортни организации или во други 
школи според програмите што ги утврдува Заедницата на 
ЈЖ. 

Железничките работници мораат за работите што ги 
вршат да имаат потребен стручен испит и подлежат на за-
должително стручно усовршување (поучување и сл.), а ни-
вната стручна обученост мора периодично и вонредно да 
се проверува. 

Железничката транспортна организација не смее да 
му дозволи вршење на определени работи на железнички 
работник кој при проверувањето на стручната обученост 
не ќе покаже соодветно знаење за вршење на тие работи 
или кој не ќе се подложи на тоа проверување. 

Член 72-
Стручниот испит за железнички работник може да го 

полага само лице кое претходно ја совладало програмата 
за стручна обученост за определен вид занимање и кое се 
подготвило за полагање на тој испит според утврдената 
програма за односниот вид занимање. 

Член 73 
Програмите ,за полагање на стручниот испит од член 

72 на овој закон се утврдуваат со пропис донесен врз осно-
ва на овој закон во обем што е од значење за безбедното 
одвивање на железничкиот сообраќај. 

Со проверување на знаењето на стручниот испит се 
утврдува дали железничкиот работник ја познава матери-

јата предвидена со програмата за полагање струч“ен испит 
што е пропишана за определен вид занимање. 

5.2. Стекнување право на управување со влечно возило и 
на регулирање на железничкиот сообраќај 

Член 74 
Право на управување со влечно возило може да стек-

не лице кое ги исполнува следните услови: 
1) да е психички и физички способно да управува со 

возило; 
2) да наполнило 18 години живот; 
3) да има пропишана стручна подготовка за опреде-

лено занимање; 
4) да се обучувало под надзор на овластено лице кое е 

стручно обучено за управување со определен вид возила; 
5) да го положило пропишаниот стручен испит за уп-

равување со железничко возило; 
6) со одлука од надлежниот орган да не му е забране-

то управување со возилото. 
По исклучок од одредбата на став 1 точка 2 од овој 

член, право на управување со влечно возило на експресни, 
брзи и деловни возови за превоз на патници може да стек-
не само лице кое наполнило 21 година живот. 

Другите услови кои, покрај условите од ст. 1 и 2 на 
овој член, мораат да ги исполнуваат лицата кои управува-
ат со влечно возило се утврдуваат со пропис донесен врз 
основа на овој закон. 

Член 75 
Дозвола за управување со влечно возило му се издава 

на лице на негово барање, ако ги исполнило условите од 
член 74 на овој закон. 

Дозволата се издава со рок на важење од пет години -
на лица до 45 години живот, а на лица постари од 45 годи-
ни со рок на важење од две години. 

Важењето на дозволата од став 2 на овој член ќе му се 
продолжи на лице, на негово барање, по истекот на пропи-
шаниот рок, врз основа на уверение за здравствената спо-
собност, со кое се потврдува дека лицето психички и фи-
зички е способно да управува со возилото. 

По исклучок од одредбата на Став 2 од овој член, до-
звола може да му се издаде или нејзиното важење може да 
се ограничи и на рокови пократки од роковите утврдени 
во став 2 на овој член, ако таков предлог е даден во увере-
нието за здравствената способност на тоа лице. 

Член 76 
Дозвола за управување со влечно возило му се издава 

на лице за определен вид возила. 
Во дозволата од став 1 на овој ,член се означува видот 

на влечните возила за кои важи дозволата. 
Кога управува со влечно возило машиноводачот мо-

ра кај себе да има соодветна дозвола и е должен да ја по-
каже на барање од овластеното “лице. 

Дозволата од став 1 на овој член ја издава железнич-
ката транспортна организација или друга организација на 
здружен труд што ќе ја овласти надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина. 

Член 77 
Право на регулирање на железничкиот сообраќај 

може да стекне лице кое ги исполнува следните услови: 
1) да е психички и физички способно да го регулира 

железничкиот сообраќај; 
2) да наполнило 18 година живот; 
3) да има пропишана стручна подготовка за опреде-

лено занимање; 
4) да се обучувало под надзор на овластено лице кое е 

стручно обучено за регулирање на железничкиот сообра-
ќај; 

5) да го положило пропишаниот стручен испит за ре-
гулирање на железничкиот сообраќај; 

6) со одлука на надлежниот орган да не му е забране-
то да го регулира железничкиот сообраќај. 

Дозвола за регулирање на железничкиот сообраќај му 
се издава на лице на негово барање, ако ги исполнува ус-
ловите од став 1 на овој член. 

Дозволата од став 2 на овој член се издава со рок на 
важење од пет години - на лица до 45 години живот, а на 
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лица постари од 45 години со рок на важење од две годи-
ни. 

Важењето на дозволата од став 3 на овој член ќе му се 
продолжи, по истекот на пропишаниот рок, на лице, на не-
гово барање, врз основа на уверение за здравствената спо-
собност со кое се потврдува дека лицето психички и фи-
зички е способно да го регулира железничкиот сообраќај. 

Дозволата од став 2 на овој член ја издава железнич-
ката транспортна организација или друга организација на 
здружен труд што ќе ја овласти надлежниот орган во ре-
публиката односно во автономната покраина. 

Другите услови што, покрај условите од ст. 1 до 5 на 
овој член, мораат да ги исполнуваат лицата што го регу-
лираат железничкиот сообраќај, се утврдуваат со пропис 
донесен врз основа на овој закон. 

Член 78 
Дозволите од член 75 став 1 и од член 77 став 2 на 

овој закон се издаваат на образец чијашто форма, боја, 
содржина, вид и квалитет на материјалот се еднообразни 
за целата територија на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Начинот и постапката за издавање, продолжувањето 
на важењето и замената на дозволите од став 1 на овој 
чден се вршат во согласност со законот. 

За издадените дозволи од член 75 став 1 и од член 77 
став 2 на овој закон евиденција води железничката тран-
спортна организација или друга организација на здружен 
труд што ќе ја овласти надлежниот орган во републиката 
односно во автономната покраина. 

5.3. Посебни здравствени услови што мораат да ги испол-
нуваат железничките работници и проверка на нивната 

здравствена способност 

Член 79 
Железничкиот работник мора да ги исполнува пропи-

шаните посебни здравствени услови и да биде психички и 
физички способен за вршење на своите работи г работни 
задачи. 

Член 80 
Лицето што се обучува за вршење на определени ра-

боти на железнички работник е должно, пред засновањето 
на работниот однос, да се подложи на здравствен преглед; 

Железничкиот работник е должен, пред распоредува-
њето на други работи и задачи односно пред упатувањето 
на школување или стручно обучување, да се подложи на 
здравствен преглед. 

Психичката и физичката способност на железничкиот 
работник мора периодично вонредно да се проверува, на 
периодичен или вонреден здравствен преглед. 

На здравствениот преглед се утврдува дали лицето 
од став 1 на овој член односно железничкиот работник од 
став 2 на овој- член психички и физички е способно за 
вршење на работи од определен вид занимање, а на перио-
дичниот или вонредниот здравствен преглед дали желез-
ничкиот работник од став 3 на овој член психички и фи-
зички е способен за вршење на своите работи и работни 
задачи. 

Член 81 
Здравствени прегледи на лицта што се обучуваат за 

вршење на работи на железнички работник и периодични 
и вонредни здравствени прегледи на железнички работни-
ци и здравствена евиденција за тие лица односно за пси-
хичката и физичката способност на тие лица вршат здрав-
ствените организации на здружен труд што се оспособени 
и опремени односно што ги исполнуваат пропишаните ус-
лови за вршење на тие прегледи и за водење на евиденција 
и кои за тоа ќе ги овласти надлежниот орган на управата 
во републиката односно во автономната покраина. 

Член 82 
На периодичен здравствен преглед се упатува желез-

нички работник во пропишаните рокови што зависат од 
видот на работите што тој работник ги врши. 

Железничката транспортна организација е должна 
железничкиот работник да го упати на периодичен здрав-

ствен преглед пред истекот на рокот пропишан за вршење 
на тој преглед. 

Член 83 
На вонреден здравствен преглед се упатува железнич-

ки работник за кој основано ќе се посомнева дека од здрав-
ствени причини повеќе не е способен да ги врши своите 
работи и работни задачи и по секоја несреќа, потешка по-
вреда, потешка и долготрајна болест и во другите пропи-
шани случаи. 

Упатувањето на работникот од став 1 на овој член на 
вонреден преглед се врши на барање од железничкиот ра-
ботник со посебни овластувања и одговорности, лекарот, 
лицето што ќе го овласти органот надлежен за контрола 
на железничкиот сообраќај, јавниот обвинител, судот, су-
диите за прекршоци, организацијата на здружен труд во 
која железничкиот работник е вработен или на лично ба-
рање од работникот. 

Член 84 
v Железничкиот работник кој не ги исполнува пропи-
шаните здравствени услови се смета психички и физички 
неспособен за вршење на определени работи додека таа 
неспособност трае и на таквиот работник не смее да му се 
дозволи вршење на тие работи. 

Железничката транспортна организација не смее да 
му дозволи на железнички работник да ги врши работите 
ако на здравствениот преглед не ги исполнува пропиша-
ните здравствени услови за тие работи или ако не се под-
ложил на здравствен преглед на кој е упатен. 

Член 85 
Железничкиот работник не смее да стапи на работа 

ниту да врши определени работи ако во толкава мера е 
уморен или болен или е во таква психичка состојба што е 
неспособен да ги врши доверените работи. 

Железничкиот работник кој во текот на вршењето на 
своите работи се чувствува уморен или болен или од кои и 
да е други причини неспособен за натамошно вршење на 
работите е должен за тоа да го извести одговорното лице 
во железничката транрпортна организација и да прекине 
да ја врши работата ако оцени дека^не може безбедно да 
ги врши работи и работни задачи. 

Железничкиот работник не смее да зема алкохолни 
пијачки, опојни дроги или психоактивни средства за време 
на вршењето на своите работи, ниту да стапи на работа 
ако во организмот има алкохол или е под дејство на опој-
ни дроги, односно на психоактивна средства. 

Постапката за проверување на психичката и физичка-
та способност на работникот од ст. 1, 2 и 3 на овој член 
пред неговото стапување на работа и во текот на работа-
та, се утврдува со пропис донесен врз основа на овој за-
кон. 

Железничката транспортна организација е должна на 
начинот од став 4 на овој член да организира проверка на 
психичката и физичката способност на определени желез-
нички работници пред нивното стапување на работа и во 
текот на работата, да го утврди обемот и зачестеноста на 
проверката на таа способност, кои работници подлежат на 
таа проверка и во кои организациони единици (станици и 
депоа) се врши таа проверка. 

Член 86 
На железнички работник не смее да му се дозволи 

вршење на работите ако при проверката на неговата пси-
хичка и физичка способност се утврди дека не ги исполну-
ва пропишаните-здравствени услови за вршење на тие ра-
боти, или ако се утврди дека работи под дејство на алко-
хол или опојни дроги или на психоактивни средства или 
ако се утврди дека е склон кон употреба на алкохол или 
опојни дроги или да психоактивни средства. 

Член 87 
Железнички работник за кого со анализа на крвта, 

или на крвта и Урината, или со друг стручен метод на ме-
рење на количеството на алкохол во организмот, ќе се ут-
врди дека има алкохол во крвта, или дека покажува знаци 
на алкохолна растроеност, ќе се смета дека е под дејство 
на алкохол. 
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Член 88 
На железнички работник не можат да му се доверат 

работи на раководење со сообраќајот, регулирање на сооб-
раќајот, диспонирање во сообраќајот и контрола на про-
цесот на работата во сообраќајот ако се утврди дека е 
склон кон употреба на алкохол или на опојни дроги или 
на психоактивни средства. 

Член 89 
Железничкиот работник со посебни овластувања и 

одговорности, што ќе го овласти железничката транспор-
тна организација односно лице кое ќе го овласти органот 
надлежен за контрола на железничкиот сообраќај, може 
железничкиот работник да го подложи на испитување на 
алкохолизираноста со помош на соодветни средства и 
апарати или да го упати на стручен здравствен преглед за-
ради проверка дали има алкохол во .организмот, или дали 
покажува знаци на алкохолна растроеност, или се наоѓа 
под дејство на дрога или на психоактивни средства. 

Железничкиот работник кој непосредно учествува во 
вршењето на железничкиот сообраќај е должен да се под-
ложи на испитувањето односно стручниот здравствен пре-
глед од став 1 на овој член на кој е упатен. 

5А. Вкупно работно време, траење на смената и управува-
ње со влечно'возило, дневен и неделен одмор и распоред 

во смени на возниот или станичниот персонал 

Член 90 
Вкупното работно време и вкупното траење на смена-

та на возниот и станичниот персонал, вкупното траење на 
управувањето со влечно возило на возот, дневните и не-
делните одмори и распоредот во смени на возниот и ста-
ничниот персонал се утврдуваат во согласност со органи-
зацијата на сообраќајот, извршувањето на возниот ред и 
со други услови што влијаат врз психичката и физичката 
способност на железничките работници да ги вршат без-
бедно своите работни обврски при вршењето на железнич-
киот сообраќај, на начин пропишан со овој закон и со про-
пис донесен врз основа на овој закон. 

Член 91 
Вкупното работно време на возниот или станичниот 

персонал изнесува најмногу 42 часа во неделата. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

вкупното работно време на возниот или станичниот пер-
сонал може за определен период да трае подолго од 42 ча-
са во неделата под условите утврдени со самоуправниот 
општ акт на железничката транспортна организација, со 
тоа што работното време во просек во текот на годината 
да не биде подолго од 42 часа неделно. 

Под вкупно работно време на возниот или станични-
от персонал се подразбира времето што работникот ќе го 
помине во очекување на работа односно работна задача и 
времето поминато во една смена. 

Член 92 
Вкупното траење на смената на возниот или станич-

ниот персонал изнесува најмногу 12 часови. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 

вкупното траење на смената на работниците што управу-
ват со влечно возило на брз, деловен или експресен воз 
може во една смена да изнесува најмногу десет часови. 

Под вкупно траење на смената на возниот или ста-
ничниот персонал се подразбира времето што возниот 
персонал ќе го помине во поготовка пред почетокот на ра-
ботата, времето поминато на влечното возило односно 
возот, времето поминато во маневрирање со железнички 
возила во станици и времето на прекин на работата во те-
кот на траењето на смената најмногу до два часа односно 
времето што станичниот персонал ќе го помине во врше-
ње на работите односно на работната задача во текот на 
една смена. 

Член 93 
Вкупното траење на управувањето на машиновода-

чот на влечно возило на возот, во текот на една смена, из-
несува најмногу 10 часови. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
вкупното траење на управувањето со влечно возило на 
брз, деловен или експресен воз во една смена изнесува нај-
многу осум часови. 

Под вкупно траење на управувањето со влечно вози-
ло на воз се подразбира времето што машиноводачот ќе 
го помине на влечното возило во текот на возењето, вклу-
чувајќи го и времето на задружување во почетната или во 
попатните станици. 

Член 94 , 
Вкупното траење на смената на железничките работ-

ници од член 92 на овој закон и вкупното траење на упра-
вувањето со влечно возило на воз од член 93 на овој закон 
по исклучок може да се продолжи за најмногу четири ча-
сови дневно во случаите на: виша сила, вонредни настани 
настанати во железничкиот сообраќај, вршење на сообраќ-
ај на специјален, посебен или службен воз, непредвиден 
изостанок на работник кој требало да замени работник во 
вршењето на работната обврска и нередовно извршување 
на возниот ред на возот, под услов работникот да се чув-
ствува способен за продолжување на започната работа, со 
тоа што продолжената работа во текот на неделата да из-
несува најмногу 10 часови. 

Член 95 
Дневниот одмор на возниот персонал во домицилна-

та единица помеѓу две последовни смени изнесува двоен 
број на часови остварени на работа во смената, а најмалку 
12 часови. 

Дневен одмор на возниот персонал во обртна едини-
ца изнесува најмалку шест часови, ако се предвидува дека 
работата на персоналот на влечното возило што во една 
смена вози брзи, деловни или експресни возови, ќе трае 
подолго од 10 часови, односно ако се предвидува дека ра-
ботата на возниот персонал во една смена (од поаѓањето 
од домицилната единица до враќањето во домицилната 
единица) ќе трае подолго од 12 часови. 

Ако работата на возниот персонал од поаѓањето од 
домицилната единица до враќање во домицилната едини-
ца може да се изврши во траење на една смена, одморот 
на возниот персонал може да биде пократок од шест часо-
ви. 

Дневниот одмор на станичниот персонал помеѓу две 
последовни смени изнесува двоен број часови остварени 
на работа во текот на смената, а најмалку 12 часови. 

Член 96 
Возниот и станичниот персонал не смее да стапи на 

работа ниту да ја продолжи работата на своите, работи 
спротивно на одредбите на чл. од 91 до 95 на овој закон. 

Железничките работници со посебни овластувања и 
одговорности и другите работници одговорни за безбед-
носта на железничкиот сообраќај на смеат да му дозволат 
на возниот или станичниот персонал да ги врши работите 
спротивно на одредбите на чл. од 91 до 95 на овој закон. 

Член 97 
Работниците во железничките транспортни организа-

ции со самоуправен општ акт го утврдуваат годишниот 
распоред на работното време на возниот и станичниот 
персонал во смени, во согласност со потребите на сообра-
ќајот и условите за безбедно одвивање на железничкиот 
сообраќај. 

Одговорното лице во железничката транспортна ор-
ганизација овластено со самоуправен општ акт го утврду-
ва месечниот распоред на работното време на возниот и 
станичниот персонал во смени, во согласност со потреби-
те на сообраќајот и условите за безбедно одвивање на 
железничкиот сообраќај. 

Член 98 
Во железничките станици и депоа во кои на железнич-

ките работници што вршат работи на возен персонал им 
се обезбедува дневен одмор помеѓу две последовни смени 
мораат да постојат соодветни простории за одмор и ис-
храна на работниците, што мораат да ги исполнуваат про-
пишаните хигиенско-технички услови. 
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6. Должности во случај на настанување вонредни настани 

Член 99 
Железничката транспортна организација е должна да 

преземе мерки за спасување на лицата, и за укажување по-
мош на повредените лица во вонредни настани настанати 
во железничкиот сообраќај. 

' Член 100 
Во случај на прекин на железничкиот сообраќај пора-

ди вонредни настани, железничката транспортна органи-
зација е должна да преземе мерки за воспоставување на 
сообраќајот во што пократок рок. 

Член 101 
Железничката транспортна организација е должна да 

ги утврди причините за вонредните настани настанати во 
железничкиот сообраќај и околностите под кои се случиле. 

Железничките работници и други лица што ќе се за-
текнат или најдат на местото на вонредниот настан наста-
нат во железничкиот сообраќај, во кој имало повредени 
лица, се должни да учествуваат во спасувањето на тие ли-
ца, да им укажат помош и за тоа веднаш да ја известат 
железничката транспортна организација, а ако има заги-
нати и повредени лица - и најблиската здравствена орга-
низација или медицинска институција и надлежниот орган 
за внатрешни работи. 

Начинот на оспособување на железничките работни-
ци за укажување прва помош на лица повредени во вон-
редни настани настанати во железничкиот сообраќај се 
уредува со пропис донесен врз основа на овој закон. 

Железничката транспортна организација што е извес-
тена за вонреден настан во кој имало повредени и загина-
ти лица е должна за тоа да ја извести најблиската здрав-
ствена организација. 

Член 102 
Органите што вршат увид за вонредни настани на-

станати во железничкиот сообраќај се должни да водат, 
сметка увидните дејствија да не го попречуваат одвивање-
то на железничкиот сообраќај односно увидот да го из-
вршат во што пократок рок, така што попречувањето на 
сообраќајот да.ев сведе на најмала мера. 

Член 103 
Железничките транспортни организации и Заедница-

та на ЈЖ се должни за вонредните настани настанати во 
железничкиот сообраќај, што имале за последица смрт 
или потешка повреда на лице или значителна материјална 
штета, веднаш по нивното настанување да ги известат 
надлежниот сојузен орган, надлежните републички однос-
но покраински органи, како и воените организации ако во 
тие вонредни настани имало загинати и повредени воени 
лица или оштетени воени транспортни средства. 

Железничките транспортни организации и Заедница“-
та на ЈЖ се должни за вонредните настани настанати во 
железничкиот сообраќај и за другите појави од значење за 
безбедноста на железничкиот сообраќај да водат евиден-
ција и на надлежните органи на управата за работи на со-

^ обраќајот најмалку еднаш годишно да им доставуваат из-
вештаи за состојбата на безбедноста на железничкиот со-
обраќај, со соодветни податоци. 

Начинот на евидентирање и статистичко следење и 
објавување на податоците за вонредните настани настана-
ти во железничкиот сообраќај и за другите појави од зна-

, чење за безбедноста на железничкиот сообраќај се утврду-
ва со пропис донесен врз основа на овој закон. 

7. Вкрстување на железнички пруги и патишта 

Член 104 
Преминување на друмски возила преку железничка 

пруга е дозволено само на патните премини,-а преминува-
ње на лица преку желелезничка пруга е дозволено само на 
пешачките или патните премини. 

Возовоте во железничкиот сообраќај имаат право на 
првенство на премин на патните премини во однос на 
друмските возила и другите учесници во сообраќајот. 

Член 105 
Начинот на кој мора да се изведе вкрстување на 

железничка пруга и пат, местата на вкрстување на пруги и 
патишта и мерките што мораат да се преземат заради 
обезбедување безбеден сообраќај на патните премини се 
пропишуваат зависно од густината на сообраќајот, пре-
гледноста на железничката пруга, брзината на возењето на 
железничката пруга и патот и од други месни услови што 
се од значење за безбедноста на железничкиот сообраќај. 

. Член 106/ 
Вкрстувањето на железничка пруга и автопат и 

вкрстувањето на пруга и пат во станичниот простор поме-
ѓу влезни односно излезни свртници од кои почнуваат ста-
ничните колосеци не може да биде во исто ниво. 

Вкрстувањето на железничка пруга и пат, кој нема 
својство на автопат, не може да биде во исто ниво ако е 
многу густ сообраќајот на моторни возила на патот или 
зачестен железничкиот сообраќај на пругата и ако тоа ге 
бараат посебните услови на местото на вкрстување на 
пругата и патот и други причини за безбедност на желез-
ничкиот сообраќај. 

Член 107 
' Железничките транспортни организации, други орга-

низации на здружен труд што вршат железнички сообра-
ќај и организациите на здружен труд во чија дејност спаѓа 
одржувањето на патиштата се должни на патниот премин 
да ги спроведат пропишаните мерки за безбеден сообраќај 
и патните премини да ги одржуваат во состојба со која се 
обезбедува безбедно одвивање на сообраќајот. 

Член 108 
На железничка пруга, пред патен премин, мораат да 

се постават пропишаните сигнални знаци за известување 
на возниот персонал за доближување на возот кон патни-
от премин и за обврската за давање на пропишаните звуч-
ни сигнали од влечното возило. 

Член 109 
За преминување Преку патен премин на возила што 

сообраќаат на патиштата со посебна дозвола за вонреден 
превоз, ако друмско возило со товар на него или без товар 
ја пречекорува пропишаната најголема дозволена вкупна 
маса или најголемото дозволено осно оптоварување, или 
најголемата дозволена височина, е потребна согласност 
од железничката транспортна организација на чие подрач-
је се врши тој превоз. 

На подвозниците чијшто долен раб на конструкција-
та на коловозот на патот е поставен на височина помала 
од најголемата дозволена височина на друмското возило 
заедно со товарот на него, мораат да се постават заштит-
ни капии и соодветни знаци за забрана на сообраќајот за 
друмски возила чијашто вкупна височина, заедно со това-
рот на нив, ја преминува пропишаната со закон најголема 
дозволена височина. 

Заштитните капии и соодветните знаци за забрана на 
сообраќајот за друмски возила од став 2 на овој член се 
должни да ги поставуваат и да ги одржуваат организации-
те на здружен труд што се грижат за јавните патишта и 
што ги одржуваат. 

8. Должности и одговорности на железничките работници 

Член 110 
Железничките работници се должни да се придржува-

ат кон одредбите на овој заклон и кон прописите донесени 
врз основа на на овој закон за регулирање и вршење на 

- железничкиот сообраќај, за сигналите и за одржувањето 
на железничките пруги, на објектите, постројките, и уреди-
те на нив и на железничките возила. 

Непридржувањето кон одредбите на прописите од 
став 1 на овој член претставува прекршок и повреда на ра-
ботната обврска. ' 

Железничките транспортни организации со самоуп-
равен општ акт ја утврдуваат постапката и другите мерки 
против железничките работници за повреда на работната 
обврска во вршењето на железничкиот сообраќај. 
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Член 111 
На железничкиот работник кој при вршењето на 

железничкиот сообраќај ќе стори потешка повреда на ра-
ботната обврска во однос на безбедното одвивање на 
железничкиот сообраќај може да му се изрече мерка пре-
станок на работниот однос, или мерка распоредување на 
други работи и задачи или парична казна. 

За потешки повреди на работната обврска одлучува 
дисциплинска комисија на основната организација на 
здружен труд во која е вработен работникот. 

Ако потешка повреда на работната обврска заеднич-
ки направиле железничките работници од две или повеќе 
основни организации на здружен труд во иста работна ор-
ганизација, постапката против нив ја спроведува заеднич-
ката дисциплинска комисија. 

За приговорот против изречената дисциплинска мер-
ка одлучува работничкиот совет на основната односно на 
работната организација на здружен труд. ' 

До завршувањето на постапката поради потешка по-
вреда на работната обврска работникот се распоредува на 
работи и работни задачи на кои нема непосредно да учес-
твува во вршење на железничкиот сообраќај. Ако не по-
стои можност да се распореди на такви работи и задачи, 
работникот привремено се оддалечува од работата. 

Член 112 
На железнички работник кој при вршењето на желез-

ничкиот сообраќај ќе стори потешка повреда на работната 
обврска што имала за последица смрт, потешка повреда 
на лица или значителна материјална штета, му се изреку-
ва мерка престанок на работниот однос. 

На железнички работник кој ја занемарува својата ра-
ботна обврска или ја врши површно или прави неправил-
ности што влијаат врз безбедното одвивање на железнич-
киот сообраќај, му се изрекува дисциплинска мерка распо-
редување, на определено време, на работи и работни зада-
чи на кои непосредно нема да учествува во вршењето на 
железничкиот сообраќај. 

Спрема железничкиот работник на кој му се доверени 
работи и работни задачи на раководење со сообраќајот, 
регулирање на сообраќајот, диспонирање во сообраќајот, 
контрола над исправноста на железничките средства или 
контрола над процесот на работата во сообраќајот можат 
да се изречат мерки од став 2 на овој член кога дозволува 
железничкиот работник, на кој има право да му дава ра-
ботни налози или над чија работа има право и должност 
на контрола, да ја занемарува својата работна обврска 
или да ја врши површно или да прави неправилности што 
влијаат врз безбедноста на железничкиот сообраќај или 
кога ќе издаде работен налог со кој очигледно е загрозена 
или можела да биде загрозена безбедноста на железнички-
от сообраќај. 

Железничките транспортни организации со самоуп-
равен општ акт, усогласен во рамките на Заедницата на 
ЈЖ, утврдуваат што се смета како значителна материјална 
штета од став 1 на овој член поради која на железничкиот 
работник му се изрекува мерка престанок на работниот 
однос и за кои повреди на работната обврска на железнич-
киот работник му се изрекува мерка од став 2 на-овој член. 

Член 113 
Железничката транспортна организација го утврдува 

начинот на вршење на внатрешната контрола над спрове-
дувањето на прописите за безбедноста на железничкиот 
сообраќај за своето подрачје. 

Железничката транспортна организација ги утврдува, 
овластувањата на работниците за контрола на безбеднос-
та на железничкиот сообраќај и на другите работници од-
говорни за безбедноста на железничкиот сообраќај, како и 
овластувањата на определени органи на железничките 
транспортни организации за поведување и водење постап-
ка против железничките работници поради повреда на ра-
ботната обврска кога таа повреда ќе је стори работник на 
таа организација. 

Железничките транспортни организации со самоуп-
равен општ акт, усогласен во рамките на Заедницата на 
ЈЖ, го утврдуваат начинот на врешење на внатрешната 
контрола од став 1 на овој член, како и овластувањата на 
работниците и на определени1 органи од став 2 на овој 
член. 

- Член 114 
Железничките работници со посебни овластувања и 

одговорности или други работници одговорни за безбед-
носта и уредноста на железничкиот сообраќај, определени 
со самоуправниот општ акт на железничката транспортна 
организација се должни да ја организираат и редовно даја 
вршат контролата над применувањето на одредбите од 
член 110 ст. 1 и 2 од овој закон и да ги преземаат потреб-
ните мерки од член 71. ст. 1 и 4, член 80 став 3, член 85 
став, 1, чл. 86, 87 и 88, член 96 став 1 и член 112 став 2 од 
овој закон. . 

Ако работниците од став 1 на овој член сметаат дека, 
во интерес на безбедноста на железничкиот сообраќај, над-
лежниот орган во железничката транспортна организација 
не ја применил потребната мерка од член 85 ст. 1 и 2, чл. 
86, 87, 88, 100 и член 111 став 2 од овој закон, должни се да 
го предупредат на тоа тој орган. Ако тој орган и покрај 
предупредувањето не ја примени потребната мерка, ра-
ботниците од став 1 на овој член имаат право на приговор 
до надлежниот орган на управувањето. 

Железничките работници од став 1 на овој член, on-, 
ределени со самоуправен општ акт на железничката тран-
спортна организација, се должни да поднесат пријава до 
судијата за прекршоци против железничкиот работник 
или одговорното лице кое сторило прекршок при вршење-
то на железничкиот сообраќај. 

Член 115 
За именувањето и разрешувањето од должноста на 

железнички работници со посебни овластувања и одговор-
ности или на други работници одговорни за безбедноста и 
уредноста на железничкиот сообраќај од член 114 на овој 
закон одлучува работничкиот сов^т на основната органи-
зација на здружен труд, врз основа на претходно прибаве-
но мислење од работничкиот совет на железничката тран-
спортна организација. 

9. Заштита на железничките пруги и возила 

Член 116 ' 
Пристап и движеле на лица и друмски возила на 

железничкото подрачје се дозволени само на определени 
места. 

Лицата кои во рамките на своите работи и работни 
задачи треба да извршат определени работи на пругата, 
освен железничките работници, се должни за тоа да ја из-
вестат железничката транспортна организација што врши 
сообраќај на односната пруга и од неа да добијат писмено 
одобрение за времето и условите под кои можат да ги из-
вршат тие работи. 

По исклучок, одредбата на став 2 од овој член не се 
однесува на припадниците на органите за внатрешни ра-
боти и на југословенската народна армија ако во вонред-
ни или итни случаи треба да извршат определено службе-
но дјествие или да пристапат на железничкото подрачје и 
да се движат на тоа подрачје и на места што не се предви-
дени за тоа. 

,По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, 
железничката транспортна организација може да дозволи 
пристап и движење на лица на железничкото подрачје и на 
места што не се предвидени за тоа. 

Член 117 
Заради безбедно одвивање на железничкиот сообра-

ќај, забрането е: 
1) да се предизвикува дефект или оштетување на 

железничката пруга, на железничките возила или на ни-
вната опрема; 

2) да се фрла или става каков и да е предмет на 
железничката пруга или да се фрла каков и да е предмет 
на железничките возила или од железничките возила; 

3) во близина на железничката пруга да се изведува-
ат работи што би можеле да ја оштетат железничката пру-
га или да ја намалат стабилноста на теренот (лизгање или 
одронување на теренот, хидрографски промени и сл.), или 
на кој и да е друг начин да го загрозуваат или да го попре-
чуваат железничкиот сообраќај; 

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

5) да се вршат работи, да се садат дрвја и други ви-
соки растенија или да се изведуваат работи во близината 
на патниот премин што ја намалуваат, спречуваат, или на 
кој и да е начин да ја попречуваат прегледноста на желез-
ничката пруга или на патот; 

6) неовластено да се отстрани направа поставена за-
ради заштита на железничкиот сообраќај на место на од-
ронување, на поројно место или на место изложено на за-
вејувања и на силни ветрови; 

7) да се внесуваат материи или предмети во патнич-
ките коли, станичните простории или други места предви-
дени за патниците, со кои би можела да се загрози безбед-
носта на патниците и на други лица или да им се нанесе 
штета; 

8) да се употреби уредот за кочење заради запирање 
на возот, освен во случај на опасност за безбедноста на 
возот, патниците или на други лица; 

9) да се попречува работата на чуварот на пруга, на 
патен премин, на мост, односно на тунел или на друг 
железнички работник во вршењето на железничкиот сооб-
раќај ; 

10) покрај железничка пруга, а особено во близината 
на видни железнички сигнали, да се садат високи Дрвја и 
да се поставуваат знаци, ознаки, извори што даваат обое-
на светлина или кои и да е други направи кои со бојата, 
формата и светлината или на друг начин го отежнуваат 
уочувањето на железничките сигнали или кои можат да ги 
доведат во заблуда железничките работници во поглед на 
значењето на железничките сигнали. 

Железничката транспортна организација, во случаи-
те од точка 10 став 1 на овој член, има право без посебно 
одобрение или друг акт да ги отстрани дрвјата или објек-
тите што можат да ги доведат во заблуда железничките 
работници во поглед на значањето на железничкиот сиг-
нал. 

Член 118 
На местата што се предвидени за пристапување и 

движење на железничкото подрачје и во возовите сите ли-
ца се должни да се придржуваат кон внатрешниот ред во 
железничкиот сообраќај во согласност со прописот доне-
сен врз основа на овој закон, и кон јавниот ред, во соглас-
ност со законот. 

Овластените железнички работници се грижат лицата 
што се наоѓаат на железничкото подрачје и во возовите да 
се придржуваат кон внатрешниот ред во железничкиот со-
обраќај. 

Овластените железнички работници од став 2 на овој 
член, во спроведувањето на внатрешниот ред во железнич-
киот сообраќј, имаат и должност да ги легитимираат ли-
цата што не се придржуваат кон тој внатрешен ред, да 
преземаат“ мерки потребни за спречувања на нарушување-
то и мерки за воспоставување на нарушениот внатрешен 
ред, да ги одземаат предметите што се употребени за за-
грозување на безбедноста на железничкиот сообраќај или 
за нарушување на внатрешниот ред во железничкиот сооб-
раќај. 

Железничките работници со посебни овластувања и 
одговорности и други работници одговорни за безбеднос-
та на железничкиот сообраќај определени со самоуправни-
от општ акт со кој се уредува работниот однос, поднесува-
ат пријави до судијата за прекршоци против лицата што 
го нарушиле внатрешниот ред во железничкиот сообраќај. 

Надлежните органи за внатрешни работи им даваат, 
по барање од железничките работници, потребна помош 
на тие работници во спречувањето на нарушувањето и 
воспоставувањето на внатрешниот ред и во придржување-
то кон прописите за безбедноста во железничкиот сообра-
ќај, на начинот определи со закон. 

Надлежните органи за внатрешни работи се грижат 
за јавниот ред во возовите и на местата што се предвиде-
ни за пристапување и движење на железничкото подрачје. 

Член 119 
Железничките транспортни организации се должни 

да ги утврдат објектите од посебно значење за безбедноста 
на железничкиот сообраќај и да ја организираат физичка-
та и техничката заштита на тие објекти. 

Критериумите за определување на објектите од став 
1 на овој член и мерките на заштита за обезбедување на 
тие објекти се утврдуваат со пропис донесен врз основа на 
овој закон. 

Работникот кој врши работи на непосредна физичка 
заштита на определени објекти може да биде вооружен со 
соодветно огнено оружје и може да го употреби во соглас-
ност со законот. 

Покрај работниците од став 3 на овој член, и другите 
работници и самоуправните органи на железничките тран-
спортни организации се должни самоиницијативно да пре-
земаат мерки на заштита на објектите од посебно значење 
за безбедноста на железничкиот сообраќај. 

Член 120 
Железничката транспортна организација е должна на 

местата на одронување, на местата на порои и на местата 
изложени на завејувања и силни ветрови, на кои може да 
дојде до попречување или загрозување на железничкиот 
сообраќај, самостојно или заедно со друга соодветна орга-
низација, навремено да ги презема пропишаните мерки на 
техничка и физичка заштита на железничките пруги и на 
објектите на пругата од елементарни непогоди заради 
обезбедување безбедно одвивање на железничкиот сообра-
ќај. 

Железничката транспортна организација, во случаи-
те од став 1 на овој член, има право без посебно одобрение 
или друг акт, да поставува и одржува привремени заштит-
ни направи и привремено да сместува материјал и други 
средства на заштитниот пружен појас на земјиштето во 
општествена сопственост, како и на земјиштето во соп-
ственост на граѓани, ако е тоа потребно заради преземање 
на мерки за обезбедување на безбедно одвивање на желез-
ничкиот сообраќај односно за воспоставување на желез-
ничкиот сообраќај. , 

Кога ќе престанат причините од став 2 на овој член, 
железничката транспортна организација е должна од за-
штитниот пружен појас на земјиштето во општествена 
сопственсот, како и на земјиштето во сопственост на гра-
ѓани да ги отстрани привремените заштитни направи, ма-
теријал и други средства што ги поставила при презема-
њето на мерките за обезбедување безбеден сообраќај од-
носно за воспоставување на железничкиот сообраќај, да ја 
воспостави поранешната состојба и да плати надомест за 
користењето на земјиштето во согласност со прописите. 

Член 121 
Железничките транспортни организации и други ор-

ганизации на здружен труд се должни во секое време, а 
особено во зимскиот период, да ги преземаат пропишани-
те мерки за обезбедување безбедно одвивање на железнич-
киот сообраќај. 

III. ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ 
Член 122 -

Врз организациите на здружен труд што вршат пре-
воз на предмети и на работници за сопствените потреби 
во железничкиот сообраќај (индустриска железница) сог-
ласно се применуваат одредбите на овој закон што се од-
несуваат на: правилата на сообраќајот (член 47 и чл. 49 до 
56); системот на сигнализацијата и сигналните знаци и оз-
наки (чл. 59 до 70); условите што мораат да ги исполнува-
ат железничките работници (чл. 71 до 89); условите во по-
глед на вкрстувањето на железничките пруги и патиштата 
(чл. 104 до 109) и на заштитата на железничките пруги и 
возилата (чл. 116, 117 и 119. до 121). 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на: усло-
вите што мораат да ги исполнуваат железничките пруги и 
железничките возила (чл. 15 до 46); вкупното работно вре-
ме, траењето на смената и управувањето со влечно вози-
ло, дневните и неделните одмори и распоредот во смени 
на возниот и станичниот персонал (чл. 90 до 98); должнос-
тите во случај на настанување на вонредни настани (чл. 99 
до 103) и должностите и одговорностите на железничките 
работници (чл. 110 до 115) сообразно се применуваат врз 
индустриските железници и железничките возила на ин-
дустриските железници и врз индустриските работници 
што непосредно учествуваат во вршењето на сообраќајот 
на индустриските железници, ако со закон не е уредено по-
инаку. 
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Член 123 
Организациите на здружен труд што вршат јавен гфе- ' 

воз на предмети и патници (железнички транспортни ор-
ганизации) и другите организации на здружен труд што 
вршат превоз на предмети и работници за сопствените по-
треби на .индустриски колосеци, што се приклучуваат на 
железничка пруга односно на пруга на индустриската 
железница, се должни железничкиот сообраќај на индус-
триските колосеци да го вршат на начин и под условите 
утврдени со овој закон, ако со закон не е уредно поинаку. 

Организациите на здружен труд што ги одржуваат 
индустриските колосеци се должни тие колосеци да ги 
одржуваат во состојба со која се обезбедува безбедно одви-
вање на железничкиот сообраќај, согласно со член 32 од 
овој закон. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на усло-
вите што мораат да ги исполнуваат железничките пруги 
(чл. 15 до 32) сообразно се применуваат врз индустриските 
колосеци и постројките, уредите и опремата како составен 
дел на тие колосеци, ако со закон не е уредено поинаку. 

Член 124 
Пруга на индустриска железница или индустриски . 

колосек се приклучува на пруга на железничка транспор-
тна организација во станица, а по исклучок и на отворена 
пруга, со обврска за спроведување на неопходни мерки на 
безбедност на сообраќајот. 

Ако пруга на индустриска железница или индустрис-
ки колосек се приклучува на отворена пруга на магистрал-
на пруга, одвојната свртница мбра да биде изведена со за-
штитен колосек и ббезбедена со сигнали со претсигнали. 
Сигналите мораат да зависат од положбата на свртница-
та, што се контролира од соседното запоседнато сообра-
ќајно место на пругата. 

Одвојната свртница од став 2 на овој член мора да 
биде запоседната со железнички работници ако нејзината 
положба не се контролира од соседното запоседнато сооб-
раќајно место на пругата. 

Пруга на индустриска железница или индустриски 
колосек може да се приклучи кон железничка пруга само 
ако тоа го одобри железничката транспортна организаци-
ја на чија пруга се врши тоа приклучување. 

Начинот на приклучување и сообраќајно-техничките 
услови за приклучување на пруга на индустриска железни-
ца или на индустриски колосек и мерките за безбедност на 
сообраќајот што треба да се спроведат во врска со приклу-
чувањето ги утврдува железничката транспортна органи-
зација. 

Железничките возила на организацијата на здружен 
труд ш1го врши превоз на предмети и работници за соп-
ствените потреби, кога учествуваат во сообраќајот на пру-
гите на југословенските железници, мораат да ги исполну-
ваат условите и нормативите пропишани со овој закон за 
железничките возила на железничките транспортни орга-
низации, како и другите услови во поглед на безбедното 
одвивање на железничкиот сообраќај, во согласност со за-
конот. 

Член 125 
Работниците на организацијата на здружен труд што 

врши превоз на предмети и работници за сопствените по-
треби, која располага со сопствени колосеци и железнички 
возила, кога учествуваат во сообраќајот на пругите на ју-
гословенските железници, мораат да ги исполнуваат усло-
вите во поглед на стручната подготовка и обученост и на 
психичката и физичката способност пропишани со овој за-
кон, како и другите услови што се однесуваат на работни-
ците на железничките транспортни организации, а кои се 
од значење за безбедното одвивање на железничкиот сооб-
раќај, во согласност со законот. 

IV. НАДЗОР НАД ПРИМЕНУВАЊЕТО НА ПРОПИСИ-
ТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 

СООБРАЌАЈ 

Член 126 
Со надзорот над применувањето на одредбите на 

овој закон и на прописите што се донесуваат врз основа на 
овој закон, се проверува особено: 

1) дали железничкиот сообраќај се врши на начинот и 
под условите што се утврдени со овој закон и. со прописи-
те донесени врз основа на овој закон и дали се спроведува-
ат мерките што се однесуваат на безбедноста на железнич-
киот сообраќај (чл. 20, 24, 28, 29, 43, 44, 45, 47,48, 49, 55, 59, 
68,71, 74, 75, 76, 78, 84, 85, 86, 88,91,92,93, 94,95 и член 96, 
97, став 2 и чл. 99, 100, 101, 107, 109, 112, 114, 116, 117, 120, 
121, 122, 123, 124 и 125. 

2) дали железничката транспортна организација ор-
ганизирала редовна контрола над безбедното одвивање на 
железничкиот сообраќај и дали таа контрола се врши 
уредно и ефикасно, како и дали ја остварува и унапредува 
општествената самозаштита во областа на безбедноста на 
железничкиот сообраќај на начинот утврден со овој закон 
и со прописите донесени, врз основа на овој закон (чл.- 1Ти 
14); 

3) дали во сообраќајот на железничките пруги пра-
вилно се применуваат прописите за запоседнување на во-
зовите и влечните возила со железнички работници и дали 
железничките работници ги исполнуваат пропишаните ус-
лови во поглед на стручната подготовка и обученост и на 
психичката и физичката способност за вршење на работи-
те и работните задачи, како и дали правилно се примену-
ваат прописите за вкупното работно време, вкупното тра-
ење на смената и на управувањето со влечните возила, за 
дневните и неделните одмори и за распоредот во смени на 
возниот и станичниот персонал (член 49, чл. 71 до 89 и чл. 
90 до 98); 4 

4) дали железничките пруги и железничките возила 
правилно се предаваат во сообраќај и се одржуваат во сос-
тојба што обезбедува безбеден сообраќај, како и дали за 
железничките пруги и железничките возила железничката 
транспортна организација има средени пропишани тех-
нички податоци што се од значење за безбедноста на 
железничкиот сообраќај и дали за железничките возила се 
води пропишана евиденција (член 16, член 18 став 5 и чл. 
32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42 и 46); 

5) дали се применуваат пропишаните стандарди, ус-
лови и технички нормативи, како и прописите за заштита 
од пожари, со кои се обезбедува техничко и технолошко 
единство во железничкиот сообраќај (чл. 15 и 33); 

6) дали правилно се применува одредбата што се од-
несува на заштитниот пружен појас (член 23); 

7) дали правилно се спроведува внатрешниот ред во 
железничкиот сообраќај (член 118); 

8) дали се спроведуваат пропишаните мерки на тех-
ничка и физичка заштита на железничките пруги и на по-
стројките, објектите и уредите на тие пруги што се од по-
себно значење за безбедноста на железничкиот сообраќај и 
мерките за заштита од одронување, порои и други елемен-
тарни незгоди и мерките за обезбедување на сообраќајот 
во зимскиот период (чл. 120 и 121). 

Сојузниот инспектор може да врши определени рабо-
ти на надзор од член 126 став 1 точ. 3, 4 и 8 на овој закон 
кога ќе оцени дека е тоа неопходно заради безбедно одви-
вање на железничкиот сообраќај на магистралните желез-
нички пруги. 

Пред почетокот на вршењето на инспекцискиот над-
зор од став 2 на овој член, сојузниот инспектор претходно 
ќе го извести републичкиот односно покраинскиот орган 
на инспекцијата за железнички сообраќај. 

Член 127 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските има право на увид над извршување-
то на овој закон. 

Сојузниот орган на управата од став 1 на овој член 
има право и должност од органите на управата во репуб-

, ликите и автономните покраини да бара податоци и извес-
тувања за извршувањето на овој закон. 

V. РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА БЕЗБЕД-
НОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

Член 128 
Инспекциски надзор над извршувањето на одредбите 

на овој закон што се однесуваат на магистралните пруги 
од член 18 став 2 на овој закон, како и одредбите на меѓу-
народните конвенции, договори, спогодби и правилници 
што се однесуваат на безбедноста на железничкиот сооб-
раќај и што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна 
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Република Југославија, врши сојузниот инспектор за без-
бедност на железничкиот сообраќај. 

Член 129 
Сојузниот инспектор за безбедност на железничкиот 

сообраќај (во натамошниот текст: сојузниот инспектор) 
кој врши инспекциски работи мора да има посебна легити-
мација што ја издава и пропишува сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на сообраќајот и врските. 

Член 130 
Сојузниот инспектор е должен за вршење тонадзор 

да го извести одговорното лице во организацијата на 
здружен труд во која врши инспекциски надзор и да му ја 
покаже легитимацијата на сојузен инспектор. 

Член 131 
Во вршењето инспекциски надзор од член 128 на овој 

закон сојузниот инспектор има право да проверува, особе-
но: 

1),дали на магистралните железнички пруги правил-
но се применуваат прописите за запоседнување на возови, 
локомотиви и моторни коли со железнички работници и 
дали железничките работници ги исполнуваат пропиша-
ните услови во поглед на стручната подготовка и обуче-
ност и на психичката и физичката способност за вршење 
на своите работи и работни задачи, како и дали се приме-
нуваат прописите за вкупното работно време, вкупното 
траење на смената и управувањето со влечно возило, за 
дневните и неделните одмори и за распоредот во смени на 
возниот и станичниот персонал; 

2) дали магистралните железнички пруги и железнич-
ките возила што сообраќаат на тие пруги се предаваат во 
сообраќај во согласност со прописите и се одржуваат во 
состојба што обезбедува безбеден железнички сообраќај; 

3) дали се спроведуваат пропишаните мерки на тех-
ничка и физичка заштита на магистралните железнички 
пруги и на постојките, објектите и уредите на тие пруги 
што се од посебно значење за безбедноста на железнички-
от сообраќај и мерките на заштита од одронување, порои 
и од други елементарни непогоди, како и мерките за обез-
бедување на сообраќајот во зимскиот период; 

4) дали во меѓународниот железнички сообраќај на 
магистралните железнички пруги или железничките возо-
ви што се користат во сообраќајот на тие пруги, се спрове-
дуваат одредбите на меѓуна?родните конвенции, договори, 
спогодби и правилници што се однесуваат на безбедноста 
на железничкиот сообраќај. 

Член 132 
Ако сојузниот инспектор во вршењето на инспекцис-

киот надзор од член 131 на овој закон утврди дека желез-
ничките транспортни организации што вршат железнички 
сообраќај на магистрални железнички пруги или други ор-
ганизации на здружен труд не се придржуваат кон одред-
бите на овој закон и другите прописи, со кои се уредуваат 
прашањата од суштествено значење за безбедноста на 
железничкиот сообраќај, должен е да ги презема следните 
мерки: 

1) да нареди да се исклучи од сообраќај железничко 
возило односно да забрани вршење сообраќај на магис-
трална железничка пруга или на дел од таа пруга, како и 
употреба на пружна постројка што не одговараат на про-
пишаните технички услови, ако постои опасност со нивна-
та употреба,односно натамошно користење во сообраќа-
јот да се загрози безбедноста на железничкиот сообраќај; 

2) да му забрани вршење на работите и на работните 
задачи на возниот односно на станичниот персонал што 
не ги исполнува пропишаните услови во поглед на струч-
ната поготовка и обученост или на психичката и физичка-
та способност за вршење на своите работи и работни зада-
чи, односно на персоналот што нема пропишана дозвола 
за управување со влечно возило односно за регулирање на 
железничкиот сообраќај на магистралните железнички 
пруги; 

3) да му забрани на возниот односно на станичниот 
персонал вршење на работите и работните задачи, ако по-
стои опасност со натамошното вршење и регулирање на 
железничкиот сообраќај тој персонал да ја загрози безбед-
носта на железничкиот сообраќај на магистралните желез-

нички пруги (замор, алкохол, работа подолга од пропиша-
ната и др.); 

4) да нареди да се отстранат неправилностите во 
вршењето и регулирањето на железничкиот сообраќај на 
магистралните железнички пруги со кои може да се загро-
зи безбедноста на железничкиот сообраќај и, по потреба, 
да определи начин и мерки за отстранување на неправил-
ностите во вршењето и регулирањето на железничкиот со-
обраќај. 

5) да нареди привремено да се запрат работите што 
се изведуваат на железничкото подрачје или во непосред-
на близина на магистралната железничка пруга ако по-
стои опасност со тие работи да се загрози безбедноста на 
железничкиот сообраќај; 

6) привремено да го оддалечи или да бара оддалечу-
вање на железничкиот работник или на одговорното лице 
од работите и задачите на кои непосредно учествува во 
вршењето на железничкиот сообраќај, кога ќе установи де-
ка ја загрозиле безбедноста на железничкиот сообраќај. 

Член 133 
Ако сојузниот инспектор, при вршењето на работите 

на иснпекциски надзор, издал усна наредба или ја изрекол 
усната забрана од член 132 но овој закон, решение за таа 
наредба или забрана ќе и достави, во рок од'3 дена од де-
нот на издавањето на усната наредба односно изрекување-
то на усната забрана, на организацијата на здружен труд 
или на лицето на кое се однесува тоа решение. 

Против решението на сојузниот инспектор донесено 
врз основа на член 132 од овој закон може, во рок од осум 
дена од денот на приемот на решението, да се поднесе 
жалба до сојузниот орган на урпавата надлежен за работи 
на сообраќајот и врските. 

Жалбата не го одлага извршувањето на решението. 

Член 134 
Ако сојузниот инспектор во вршењето на инспекцис-

ки надзор утврди дека со повреда на прописите е сторен 
прекршок, стопански престап или кривично дело, должен 
е без одлагање да поднесе барање за поведување пре-
кршочна постапка, односно пријава за поведување постап-
ка поради стопански престап или кривично дело. 

Органот до ко^ е поднесена пријава за поведување 
прекршочна постапка, односно органот до кој е поднесена 
пријава за поведување постапка поради стопански пре-
стап или кривично дело, должен е за спроведената постап-
ка да га извести сојузниот орган на управата надлежен за 
работи на сообраќајот и врските. 

Член 135 
За постапување на сојузниот инспектор важат одред-

бите на прописите за општата управна постапка, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 136 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските може да им дава задолжителни ин-
струкции на органите на инспекцијата на железничкиот 
сообраќај во републиките и автономните покраини, кога е 
во прашање вршењето на надзорот од член 126 став 1 точ. 
1 до 8 на овој закон и може од тие органи да бара извеш-
таи за извршениот надзор и за преземените мерки за по-
добрување на безбедноста во железничкиот сообраќај, ка-
ко и други податоци и материјали што ги користеле во 
вршењето на инспекциските работи. 

Органите на републиката односно на автономната 
покраина определени со законот за вршење на инспекцис-
ки надзор од член 126 став 1 точ. 1 до 8 на овој закон се 
должни редовно, а најмалку еднаш годишно, да му подне-
сат на сојузниот орган на управата надлежен за работи на 
сообраќајот и врските извештаи за извршениот надзор. 

Органот во републиката односно во автономната по-
краина надлежен за вршење на инспекциски надзор е 
должен за преземените мерки во поглед на вршењето на 
надзорот од член 126 став 1 точ. 3, 4 и 8 на овој закон во 
текот на годината да го известува сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на сообраќајот и врските. 
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VI. ПОСЕБНИ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ 

Член 137 
На железничкиот работник кој управува со влечно 

возило односно кој го регулира железничкиот сообраќај 
привремено ќе му се одземе дозволата, и тоа: 

1) ако е психички и физички неспособен за врш,ење на 
работите и задачите врз основа на наод и мислење од со-
одветната здравствена организација на здружен труд - за 
времето додека трае таа неспособност; 

2) ако не се подложи на здравствен преглед ца кој е 
упатен за времето додека не се подложи на тој преглед; 

3) ако при проверувањето на стручната обученост не 
покаже соодветно знаење за вршење на работите и задачи-
те - за времето додека не покаже соодветно стручно знае-
ње; 

4) ако не се подложи на стручно проверување на кое е 
упатен - за времето додека не се подложи на тоа проверу-
вање. 

Во случајот од став 1 тон. 1 до 4 на овој член дозвола-
та ја одзема органиазцијата на здружен труд што му ја из-
дала дозволата и донесува решение за забрана на вршење-
то на тие работи за времето додека не се исполнат услови-
те поради кои е одземена дозволата. 

Член 138 
Надлежниот орган односно железничкиот работник 

со посебни овластувања и одговорности на самото место 
на железничкиот работник кој управува со влечно возило 
односно кој го регулира железничкиот сообраќај привре-
мено ќе му ја одземе до“зволата, и тоа: 

1) ако го затекне да управува со влечно возило однос-
но да го регулира железничкиот сообраќај или да се обиде 
да управува со влечно возило односно да го регулира 
железничкот сообраќај и ако е очигледно дека тој работ-
ник е во таква психофизичка состојба (замор, болест, деј-
ство на лекови и дроги или на други опојни средства) да 
не е способен безбедно да ги врши своите рабати и задачи; 

2) ако го затекне да управува со влечно возило, однос-
но да го регулира железничкиот сообраќај и ако утврди де-
ка во организмот има алкохол или ако покажува знаци на 
алкохолно растројство; 

3) ако одбива да се подлоги на испитување на алко-
холираност, со примена на соодветни средства и апарати, 
или одбива да се подложи на лекарски преглед заради 
проверка дали има лакохол во крвта и дали покажува зна-
ци на алкохолно растројство или се наоѓа под дејство на 
дроги и психоактивни средства, на кои е упатен. 

Надлежниот орган или организацијата на здружен 
труд чиј што овластен работник ја одзел дозволата од 
став 1 точ. 1 до 3 на овој член е должен на железничкиот 
работник да му ја врати дозволата штом ќе престанат 
причините поради кои е одземена, а најдоцна во рок од 24 
часа од часот на одземањето. 

Ако железничкиот работник не ја преземе дозволата 
во рок од три дена од денот на одземањето, а дозволата не 
се води во евиденцијата кај органот односно организација-
та на здружен труд чијшто овластен работник ја одзел таа 
дозвола, дозволата ќе и се достави на организацијата на 
здружен труд во чија евиденција се води таа дозвола. 

Надлежниот орган односно железничкиот работник 
со посебни овластувања и одговорности, кој ја одзел до-
зволата според одредбата на став 1 точ. 1 до 3 на овој член 
е должен на железничкиот работник за тоа да му издаде 
потврда што содржи: име и презиме на работникот, број 
на одземената дозвола, ден и месец на нејзиното одземање 
и начин на нејзиното враќање. 

Член 139-
Железничкиот работник на кој дозволата му е одзе-

мена по основа на член 137 став 1 точ. 1 до 4 и на член 138 
став 1 точ. 1 до 3 на овој закон не смее во сообраќајот на 
пругата да управува со влечно возило односно дато регу-
лира железничкиот сообраќај за време на траењето на за-
браната односно за времето за кое му е одземна дозвола-
та. . . 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 140 
Со парична казна од 4,500.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап железничка транспортна ор-

ганиазција или организација на здружен труд во чија деј-
ност спаѓа градењето или одржувањето на пруги или Заед-
ницата на ЈЖ или друго правно лице: 

1) ако не ја организира или ако трајно не ја врши ре-
довната контрола над безбедното одвивање на железнич-
киот сообраќај, на начинот утврден со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на овој- закон, или ако не ја 
следи и не ја анализира состојбата на безбедноста во 
железничкиот сообраќај и не презема мерки за унапреду-
вање на безбедноста во железничкиот сообраќај заради от-
странување на недостатоците на железницата (член 13 ст. 
1 и 2); 

2) ако железничките пруги ги проектира, гради или ги 
одржува така што да не и одговараат на утврдената пре-
возна или пропусна моќ на пругата или на брзината на 
возовите или на дозволеното осно отповарување или на 
масата на натоварените возила по должински метар или 
на барањата на безбедноста на железничкиот сообраќај 
или на други услови што се пропишани за односната пру-
га, или ако пругите што служат за меѓународен транзитен 
собраќај не им одговараат уште и на условите што се ут-
врдени со меѓународните договори што ја обврзуваат Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија (член 15 
став 1); 

3) ако железничка пруга или постројките или објекти-
те или уредите на таа пруга ги предаде во сообраќај, а 
пред да утврди со технички преглед дека железничакта 
пруга, постројката, објектот или уредот на “таа пруга ги 
исполнува пропишаните услови (член 16 став 1); 

4) ако гради или одржува или користи железнички 
пруги што не ги исполнуваат основните услови во поглед 
на: широчината на колосекот, полупречникот на кривина-
та, наклонот на ћивелетата, растојанието меѓу оските на 
колосекот, растојанието на колосеците во станицата, рас-
тојанието меѓу колосеците на отворена пруга кај двоколо-
сечни и паралелни пруги и дозволеното осно оптоварува-
ње или ако гради железнички пруги што не ги исполнува-
ат условите за слободен профил за отворена пруга, за мос-
тови, за тунели и за станици (член 19 ст. 1, 2, 3 и 4); 

5) ако приклучи железничка пруга на друга пруга на 
железничка транспортна организација надвор од допуш-
теното место без спроведување неопходни мерки на без-
бедност на сообраќајот (член 20 став 1); 

6) ако железничка пруга приклучи на отворена пруга 
на магистрална пруга, а одвојната свртница не е изведена 
со заштитен колосек, или ако не е осигурана со сигнали и 
претсигнали (член 20 став 2); 

7) ако не обезбеди запоседнување на одвојена свртни-
ца од страна на железнички работник во случаите кога неј-
зината положба не може да се контролира од соседното 
запоседнато сообраќајно место на пругата (член 20 став 
3); 

8) ако меѓусебното вкрстување на железнички пруги 
или вкрстувањето на железнички пруги со друга пруга е 
изведено во ниво (член 21); 

9) ако на заеднички мост не ја одвои железничката 
пруга од јавен пат со сигурносна ограда (член 22); 

10) ако не обезбеди пропишано растојание меѓу пру-
гата или патот во согласност со член 24 ст. 1 и 2 на овој за-
кон; 

И) ако не ги опреми сообраќајните места на желез-
ничката пруга со сигнално-сигурностни уреди и постојки 
зависно од максимално дозволената брзина на движењето 
на возот (член 26 став 1); 

12) ако не спроведе соодветни заштитни мерки на 
места на кои контактната мрежа е под напон или на кои се 
поставени уреди на контактна мрежа, каде што постои 
опасност по животот на луѓето (член 28 став 1); 

13) ако не спроведе соодветни мерки на заштита од 
штетни електрични влијанија на сигнално-сигурносните и 
телекомуникаѓционите уреди или на деловите на тие уреди 
што се наоѓаат во непосредна близина на контактната 
мрежа (член 28 став 2); 

14) ако не постави контактен спроводник на монофа-
зен или на ендонасочен, систем на пропишаниот начин, од-
носно ако не постави заштитни капии од едната и од дру-
гата страна на патниот премин за друмските возила чија 
што вкупна височина, заедно со товарот на нив, ја преми-
нува пропишаната најголема дозволена височина, како и 
соодветен сообраќаен знак, забрана на сообраќајот за 
друмски возила чија вкупна височина, заедно со товарот 
на нив, ја преминува пропишаната најголема дозволена 

I 
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височина - на пропишаната оддалеченост од заштитните 
капии о едната и другата страна над патниот премин 
(член 29 ст. 1 и 2); 

15) ако не обезбеди на железничките станици или на 
други сообраќајни места на пругата во кои се регулира 
железничкиот сообраќај потребни простории или уреди за 
осветлување, или направи и опрема, или и други потребни 
уреди што овозможуваат безбедно управување со сообра-
ќајот (член 30 став 1); 

16) ако местата за примање, сместување и спремање 
на патници, багаж и пратки не се осветлени или не се снаб-
дени со соодветни уреди, постројки или опрема што се по-
требни за вршење на работите на тие места (член 30 став 
2); 

17) ако пристапите до возовите во железничките ста-
ници или стојалиштата на двоколосечна пруга со голема 
фреквенција на патници и возови не ги изведе така што 
патниците да не преминуваат преку колосеците (член 30 
став 3); 

18) ако стојалиштата на двоколосечни пруги не ги 
обезбеди со перони поврзани со премини под или над пру-
гата или со перони со пристапни приоди за насочување на 
патниците кон обезбеден патен премин или пешачки прв-

-мин или ако не ги заштити со железнички сигнали (член 30 
став 4); 

19) ако на стојалиштата на двоколосечните пруги, ос-
вен на стојалиштата со островски перони, не постави or-
рада меѓу колосеците (член 30 став 5); 

20) ако постави или изведе или користи цевоводи или 
водоводи или електрични или телефонски или телеграф-
ски воздушни линии или подземни кабли или други слич-
ни инсталации или уреди така што да ја загрозуваат без-
бедноста на железничкиот сообраќај или го попречуваат 
вршењето и развојот на железничкиот сообраќај или ако 
овие инсталации или уреди ги постави без претходна сог-
ласност од железничката транспортна организација (член 
31 ст. 1 и 2); 

21) ако железничките пруги и посторјките, објектите 
и уредите на нив не ги одржува во состојба што обезбеду-
ва безбеден сообраќај или ако редовно не ги контролира 
или повремено не ги прегледува железничките пруги и по-
стројките, објектите и уредите на нив (член 32 став 1); 

22) ако не ги исполнува пропишаните услови за 
одржување, контрола и прегледи на железничките пруги 
(член 32 став 2); 

23) ако на патниот премин не ги спроведе пропиша-
ните мерки или ако патните премини не ги оржува во сос-
тојба што обезбедува безбеден сообраќај (член 107); 
\ 24) ако не постави заштитни капии и соодветни знаци 
за забрна на сообраќајот за друмски возила чија што вкуп-
на височина заедно со товарот на нив ја преминува пропи-
шаната најголема дозволена височина (член 109 ст. 2 и 3); 

. 25) ако навремено не ги преземе пропишаните мерки 
:на техничка и физичка заштита на железничките пруги и 
на објектите на пругата за обезбедување безбедно одвива-
ње на железничкиот сообраќај на местата на одронување 
или на местата на порои или на местата изложени на заве-
јување или на силни ветрови на кои може да дојде до по-
пречување или загрозување на железничкиот сообраќај 
(член 120 став 1); 

26) ако во секое време, а посебно во зимскиот период, 
не преземе мерки за обезбедување на безбедно одвивање 
на железничкиот сообраќај (член 121); 

; ' 27) ако пруга на индустриска железница или индус-
триски колосек приклучува кон пруга на железничка тран-
спортна организација без спроведување неопходни мерки 
на безбедност на сообраќајот (член 124 став 1); 

28) ако пруга на индустриска железница или индус-
триски колосек приклучува на отворена пруга на магис-
трална пруга, а овдешната свртница не е изведена со за-
штитен колосек или ако не е обезбедена со сигнали и пре-
тсиѓнали (член 124 став 2)' 

29) ако не обезбедила запоседнување на одвојната 
свртница од страна на железнички раобнтик во случаите 
кога нејзината положба не може да се контролира од со-
седното запоседнато сообраќајно месго на пругата (член 
124 став 3). 

- За стопански престапел став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во железничката транспортна ор-
ганизација, во организацијата на здуржен труд во чија деј-
ност спаѓа градењето или одржувањеот на пругите или во 

Заедницата на ЈЖ или во друго правно лице со парична 
казна од 250.000 до 2,500.000 динари. 

Член 141 
Со парична казна од 3,500.000 до 35,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап железничката транспортна 
организација или друга организација на здружен труд: 

1) ако користи железнички возила што не ги исполну-
ват условите пропишани со овој закон, или со пропишани-
те стандарди, или со техничките нормативи, или со пропи-
сите за заштитата од пожари (член 33 став 1); 

2) ако користи железнички возила што се наменети за 
користење во меѓународниот железнички сообраќај, а што 
не ги исполнуваат условите утврдени со меѓународните 
договори што ја обврзуваат Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (член 33 став 2); 

3) ако користи железнички возила што не ги исполну-
ваат пропишаните услови за пругите на кои сообраќаат во 
поглед на габаритните димензии на возилата, осното оп-
товарување и маста по должински метар (член 34 став I); 

4) ако новопроизведено или новоувезено железничко 
возило вклучи во собраќај без атест за сообразноста (член 
36 став 2); 

5) ако произведува железнички возила што не им од-
говараат на условите пропишани со овој закон, пропиша-
ните стандарди и на техничките нормативи пропишани за 
прототип на железничко возило (член 38); 

6) ако пушти во сообраќај железничко возило без из-
вршен технички преглед со кој е утврдена подобната за 
пуштање во сообраќај (член 39 став 3); 

7) ако во сообраќајот користи железничко возило што 
не е запишано во евиденцијата на железничките возила 
(член 40 став 1); 

8) ако железничкото возило не го одржува во состојба 
што обезбедува безбеден железнички сообраќај, или ако 
редовно или повремено не го прегледува железничкото 
возило (член 41 ст. 1 и 2); 

9) ако железничкото возило не го опреми со уреди за 
кочење (член 42 ст. 1, 2, 3 и 4); 

10) ако патничките коли не ги опреми со уреди за гре-
ење, со уреди за електрично осветлување, со санитарно-хи-
гиенски уреди, со апарати за гаснење пожари, и ако не ги 
приспособи за безбедно преминување на патниците од ед-
на кола во друга (член 44); 

П) ако на деловите на железничките возила што 
можат да дојдат под електричен напон не ги спроведе про-
пишаните заштитни мерки (член 45); 

12) ако користи железнички возила во сообраќајот на 
пругите на ЈЖ што не ги исполнуваат условите и норма-
тивите за железничките возила на железничките транспор-
тни организации (член 124 став 6). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се каз-
ни одговорното лице во железничката транспортна орга-
низација или во друга организација на здружен труд со па-
рична казна од 200.000 до 2,000.000 динари. 

Член 142 
Со парична казна од 450.000 до 4,500.000 динари ќе се 

казни за прекршок железничката транспортна организаци-
ја или друго правно лице; 

1) ако не води евиденција и други технички податоци 
за железничакта пруга и за постројките, објектите и уреди-
те на пругата што се од значење за безбедноста на желез-
ничкиот сообраќај на начинот утврден со пропис донесен 
врз основа на овој закон (член 18 став 5); 

2) ако во пружниот појас гради објекти или постројки 
што служат за натовар и истовар на стоки, без претходна 
согласност од железничката транспортна организација 
(член 23 став 2); 

3) ако' не води евиденција за железничките возила на 
начинот утврден со прописот донесен врз основа на овој 
закон (член 40 став 2); 

4) ако влечните возила во сообраќајот на железнички-
те пруги не ги опреми со сопствени автостоп уреди или со 
потребни радиоуреди или со уреди за давање на звучни 
сигнали, или регистрирачки брзиномер (тахограф) или со 
прибор за прва помош или со апарати за гаснење пожари 
или ако дизел-локомотивите или електричните локомоти-
ви или моторните коли не ги опреми со будник (член 43 
ст. 1, 3, 4 и 5); 

I 
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5) ако за железничките возила не води технички пода-
тоци што се од значење за безбедноста на сообраќајот на 
начинот утврден со пропис донесен врз основа на овој за-
кон (член 46); 

6) ако железничкиот сообраќај не го врши според 
пропишаните услови за начинот на регулирање и вршење 
на железничкиот сообраќај или за составот на возовите 
или за кочењето на возовите (член 47 став 2); 

7) ако превоз на патници и предмети во железничкиот 
сообраќај врши со железнички возила што не им одговара-
ат на пропишаните услови за безбедно одвивање на желез-
ничкиот сообраќај (член 47 став 3); 

8) ако возовите за превоз на патници не ги обележи 
од страна со патоказни табли (член А1 став 4); 

9) ако сообраќај на патнички и товарни возови врши 
без однапред утврден возен ред или ако возниот ред што 
се однесува на редовниот превоз на патници не го објави 
најдоцна 15 дена пред неговото влегување во сила или ако 
не се придржува кон возниот ред или ако не презема мер-
ки за негово безбедно извршување (член 48 ст. 1 и 2); 

10) ако возот во сообраќајот на пругата не го запосед-
не со пропишаниот број железнички работници со соод-
ветна стручна подготовка и обученост (член 49); 

11) ако во возот вклучи железничко возило што. не им 
одговара на пропишаните услови и технички нормативи 
или е неспособно за сообраќај или ако не е во границите 
на пропишаниот профил или ако го пречекорува дозволеа 
ното осно олтоварување односно дозволената маса по 
должински метар (член 51 став 2); 

12) ако товарните коли натоварени со материи опас-
ни човечкиот живот, за безбедноста на околината или со-
обраќајот не ги обележи или ако тие материи не ги преве-
зува во согласност со законот и другите прописи за превоз 
на опасни материи (член 52); 

13) ако сообраќа со возот со брзина што не одговара 
на техничката способност на пругата или на постројките 
или на уредите на пругата или на способноста на желез-
ничките возила или на кочната маса или ако брзината на 
возот не ја приспособи кон пропишаната брзина на опре-
делена пруга или на некој нејзин дел (член 53 ст. 1 и 2); 

14) ако возот не го опреми со апарати со хемиски 
средства за гаснење пожари и со прибор за прва помош 
сместен на лесно достапни места (член 54 став 1); 

15) ако возот за превоз на патници за време на возе-
њето низ тунел кое трае подолго од 3 минути не го освлет-
ли или ако колите за превоз на патници не ги загрее, а над-
ворешната температура е пониска од 4- 120С (член 54 ст. 2 
и 3); 

16) ако пред започнувањето на работите на пругата 
или за време на одржувањето на железничката пруга не ги 
преземе пропишаните мерки за безбедност на сообраќајот 
и на сигурност на работниците што изведуваат работи на 
пругата (член 55 став 1); 

17) ако пред почетокот на изведувањето на работите 
на пругата или на постројката или на објектот или на уре-
дот на пругата или одржувањето на тие објекти не обезбе-
ди место на кое ќе се изведуваат работите (член 55 став 2); 

18) ако за време на траењето на работите на пругата 
или на постројката или на објектот или на уредот на пру-
гата не организира безбеден сообраќај на местото на изве-
дувањето на тие работи (член 55 став 3); 

19) ако по завршувањето на работите не ги отстрани 
од железничката пруга остатоците од материјалот или 
средствата за работа или сигналните знаци и ознаки или 
другите предмети што ги поставила при изведувањето на 
работите и ако не постави опрема или телекомуникацио-
ни, сигнално-сигурносни и други уреди што се неопходни 
за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај (член 55 
став 4); 

20) ако не води податоци за возот, неговиот состав, 
екипажот, кочењето и движењето и за настаните во врска 
со неговиот сообраќај (член 56); 

21) ако железничките пруги не ги опреми со пропиша-
ните сигнали и сигнални ознаки (член 60); 

22) ако со сигнали или сигнали ознаки не ја означи 
опасноста од привремен карактер и ако тие сигнали и сиг-
нални ознаки не ги отстрани штом ќе престанат причини-
те поради кои биле поставени (член 61); 

23) ако постави систем за сигнализација или сигнал-
ни ознаки што не одговараат на организацијата или на 
процесот на работата или на барањата за безбедноста на 
сообраќајот или ако системот за сигнализациа или сигнал-

ните ознаки во поглед на значењето на сигналните поими 
не го усогласила со единственото значење на сигналните 
поими (член 62); 

24) ако сигналите не ги постави и не ги одржува или 
не ги осветли со сопствен извор на светлост или не ги пре-
влече со рефлектирачка материја така што железничките 
работници или други лица на кои се однесуваат тие Сигна-
ли да можат лесно да ги уочат (член 64); 

25) ако на определени места во станиците или на пру-
гата не постави сигнали што служат за зачувување на лич-
ната безбедност на железничките работници или на дуги 
лица (член 65); 

26) ако сигналите не ги отстрани, не ги дополни или 
не ги замени во случаите кога нивното значење не им од-
говара на изменетите услови или на барањата за безбед-
носта на сообраќајот (член 67); 

27) ако возот не го изначи, на челната страна ноќе, а 
на крајот на возот и дење и ноќе, со соодветни сигнали 
(член 68);: 

28) ако не преземе мерки за спасување на лицата и за 
укажување помош на повредените лица во вонредни на-
стани настанати во железничкиот сообраќај (член 99); 

29) ако не преземе мерки за воспоставување на сооб-
раќајот во случај на прекин што настанал поради вонред-
ни настани (член 100); 

30) ако не ги утврди причините за вонредните наста-
ни настанати во железничкиот сообраќај и околностите 
под кои настанеле (член 101 став 1); 

31) ако е известена за вонреден настан во кој имало 
повредени или загинати лица, а за тоа не ја извести нај-
блиската здравствена организација (член 101 став 4); 

32) ако на железничката пруга пред патен премин не 
постави пропишани сигнални знаци (член 108); 

33) ако за возило што сообраќа на патиштата со по-
себна дозвола за вонреден превоз не прибави согласност 
за преминување преку патен премин (член 109 став 1); 

34) ако не ги утврди објектите од посебно значење за 
безбедноста на железничкиот сообраќај и не организира и 
не врши физичка и техничка заштита на тие објекти (член 
119 став 1); 

35) ако пруга на индустриска железница или индус-
триски колосек приклучи кон железничка пруга без одоб-
рение од железничката транспортна организација (член 
124 став 4); 

36) ако не постапи по налогот на инспекторот на 
железничкиот сообраќај што е поставен заради спроведу-
вање на мерките за безбедност на железничкиот сообраќај 
пропишани со овој закон или со прописот донесен врз ос-
нова на овој закон (член 132). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице во железничката транспортна организација 
со парична казна од 100.000 до 1,000.000 динари. 

Член 143 
Со парична казна од 350.000 до 3,500.000 динари ќе се 

казни за прекршок железничка транспортна организација: 
1) ако му дозволи натамошно вршење на определени 

работи на железнички работник за кој при проверувањето 
на стручната обученост ќе се утврди дека не е стручно спо-
собен за вршење на тие работи, или не се подложил на тоа 
проверување (член 71 став'5); 

2) ако му дозволи на железнички работник да врши 
работи на своето занимање, а не ги исполнува пропишани-
те здравствени услови или не се подложил на здравствен 
преглед (член 84 став 2); 

в 3) ако му дозволи натамошно вршење на работите на 
железнички работник за кој ќе се утврди дека не ги испол-
нува здравствените услови за вршење на тие работи или 
дека работи под дејство на алкохол или на опојни дроги 
или на психоактивни средства, или дека е склон кон упот-
реба на алкохол или на опојни дроги или на психоактивни 
средства (чл. 86 и 88); 

4) ако за возниот или станичниот персонал утврди 
распоред на смените спротивно на член 92 од овој закон 
(член 97 ст. 1 и 2); 

5) ако во железничките станици или депоа во кои на 
железничките работници им се обезбедува одмор меѓу две 
последовни смени не ги обезбеди пропишаните простории 
за одмор и исхрана на работниците (член 98); 

6) ако на железничкиот работник привремено не му ја 
одземе дозволата во случаите од член 137 став 1 точ. 1 до 4 
на овој закон (член 137 став 2); 
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За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одго-
ворното лице во железничката транспортна организација 
со парична казна од 70.000 до 700.000 динари. 

Член 144 
Со парична казна од 100.000 до 700.000 динари ќе се 

казни за прекршок железнички работник со посебни овлас-
тувања и одговорности или друг работник одговорен за 
безбедноста на железничкиот сообраќај: 

1) ако распореди железнички работник или му допуш-
ти да работи спротивно на одредбите за вкупното работно 
време, траењето на смената и управувањето со влечно воз-
ило, за дневниот и неделниот одмор и за распоредот во 
смени на возниот и станичниот персонал (чл. 91 до 96); 

2) ако му дозволи на железнички работник на кој има 
право да му дава работни налози или над чија работа има 
право и должност на контрола да ја занемарува својата 
работна обврска или површно да ја врши или да прави не-
правилности што влијаат врз безбедноста на железнички-
от сообраќај или кога ќе издаде работен налог со кој очиг-
ледно е загрозена или можела да биде загрозена безбед-
носта на железничкиот сообраќај (член 112 став 3). 

Член 145 
Со парична казна од 100.000 до 700.000 динари ќе се 

казни за прекршок железнички работник или друг работ-
ник кога учествува во сообраќајот на пруга на ЈЖ: 

1) ако во врешењето на сообраќајот не се придржува 
кон ограничувањата или забраните или обврските дадени 
со помош на сигнални знаци (член 63); 

2) ако не постапи според сигналот што има значење 
на задолжително наредување или предупредување, а што 
се однесува на него (член бб став 1); 

3) ако не ги дава пропишаните сигнални знаци во 
железничкиот сообраќај во пропишаните случаи или не 
постапи според нив (член 7frcr. 1 и 2); 

4) ако врши работи за кои нема пропишана стручна 
подготовка и за кои не е стручно обучен (член 71 став 1); 

5) ако управува со железничко возило или ако го регу-
лира железничкиот сообраќај, а нема дозвола за вршење 
на тие работи (член 75 став 1 и член 77 став 2); 

6) ако врши определени работи, а не ги исполнува 
пропишаните здравствени услови за вршење на тие рабо-
ти (член 84 став 1); 

7) ако стапи на работа или врши определени работи, 
а во толкава мера е уморен или болен или е во таква пси-
хичка состојба што е неспособен да ги врши тие работи 
(член 85 став 1); 

8) ако ги врши своите работи или стапи на работа 
под дејство на алкохолни пијачки или на опојни дроги или 
на психоактивни средства (член 85 став 3); 

9) ако стапи на работа или работи спротивно на од-
редбите на чл. 91 до 95 на овој закон (член 96); 

10) ако не се придржува кон одредбите на овој закон и 
прописите донесени врз основа на него во поглед на регу-
лирањето или вршењето на железничкиот сообраќај, или 
за сигналите или за одржувањето на пругите, постројките, 
објектите и на уредите на нив, како и на железничките во-
зила (член 110 став 1). 

11) ако не ги исполнува условите во поглед на струч-
ната подготовка и обученост и на психичката и физичката 
способност, а учествува во сообраќајот на пругите на ЈЖ 
(член 125). 

Член 146 
Со парична казна од 45.000 до 450.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец: 
1) ако во случај на вонреден настан во кој имало по-

вредени или загинати лица не учествува во спасувањето и 
укажувањето помош на повредените лица или ако за тоа 
веднаш не ја извести железничката транспортна организа-
ција или најблиската здравствена организација или над-
лежниот орган за внатрешни работи (член 101 став 2); 

2) ако ја преминува пругата надвор од патниот или 
пешачкиот премин (член 104 став 1); 

3) ако го попречува безбедното одвивање на желез-
ничкиот сообраќај (член 117 став 1 точ. 1 до 10); 

4) ако не се придржува кон внатрешниот ред на 
железницата и јавниот ред на местата што се предвидени 
за пристап и движење на железничкото подрачје или во 
возовите (член 118 став 1). 

Член 147 
Со казна, за прекршок од чл. 144 и 145 на овој закон, 

на сторителот на прекршокот може да му се изрече за-
штитна мерка забрана на вршењето на должноста желез-
нички работник со посебно овластување или друг работ-
ник одговорен за безбедноста на железничкиот сообраќај 
односно забрана на вршењето на работите на железнички 
работник, во траење од три месеци до една година. 

Член 148 
Надлежниот орган може на поединец за прекршокот 

од член 146 точ. 1 и 4 на овој закон на самото место да му 
изрече и да му наплати мандатна казна во височина од 
10.000 динари. 

VIII. ОВЛАСТУВАЊА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОПИСИ 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОВОЈ ЗАКОН 

Член 149 
Се овластува сојузниот орган на управата надлежен 

за работи на сообраќајот и врските, на предлог од Заедни-
цата на ЈЖ, да донесе прописи: за работите и работните 
задачи што ги вршат железничките работници' во желез-
ничките транспортни организации што непосредно учес-
твуваат во вршењето на железничкиот сообраќај (член 9 
став 2); за организацијата и начинот на вршење редовна 
контрола над безбедното одвивање на железничкиот сооб-
раќај и за овластувањата за вршење на таа контрола (член 
13 став 3); за основите на организирањето и начинот на 
остварувањето на општествената самозаштита на желез-
ницата од заеднички интерес за железничките транспор-
тни организации (член 14 став 3); за основните услови за 
проектирање и градење на железнички пруги и на построј-
ки, уреди и објекти на нив, што мораат да ги исполнуваат 
во поглед на безбедното одвивање на железничкиот 
сообраќај (член 15 ст. 1 и 2); за начинот и условите за 
вршење технички прегледи и предавање во сообраќај на 
железнички пруги и на постројки, објекти и уреди на пру-
гата (член 16 став 4); за начинот на водење евиденција и 
други технички податоци за железничките пруги и за по-
стројките, уредите и објектите на нив (член 18 став 5); за 
другите услови и технички нормативи што мораат да ги 
исполнуваат железничките пруги (член 19 став 4); за ос-
новните услови за изградба и одржување на системот за 
врски на југословенските железници, зависно од значење-
то и категоријата на пругата (член 25. став 2); за основните 
услови под кои можат да сообраќаат железничките возила 
на пругите на ЈЖ што не ги исполнуваат условите пропи-
шани за пругите на кои сообраќаат и за образецот на 
одобрението за учество на таквите домашни и странски 
железнички возила на пругите на ЈЖ (член 34 ст. 1 и 2 и 
член 35 став 3); за условите и техничките нормативи што 
мора да ги исполнува прототипот на железничкото вози-
ло, за начинот и постапката на одобрување проЈотип на 
железничко возило и за образецот на одобрението за про-
тотип на железничко возило (член 38 ст. 1 и 2); за начинот 
и условите за вршење технички прегледи на железничките 
возила пред нивното пуштање во сообраќај и за условите 
што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен 
труд или други стручни институции овластени за вршење 
на тие прегледи (член 39 став 6); за начинот на водење еви-
денција и други технички податоци за железничките вози-
ла (член 40 став 2 и член 46); за бројот на железничките 
товарни КСЈЛИ што во возниот парк на југословенските 
железници односно во возот мораат да имаат притврдни 
кочници или рачни кочници (член 42 став 3); за основните 
услови и мерки за безбедност под кои по исклучок можат 
влечни возила, без вграден автостоп уред, да сообраќаат 
на пругите опремени со автостоп уреди (член 43 став 2); за 
начинот на запоседнување на возовите во сообраќајот со 
железнички работници, зависно од видот на возот, видот 
на влечното возило во возот и опременоста на пругата и 
возилата со сигнално-сигурносни и телекомуникациони 
уреди (член 49); за начинот на регулирање и вршење на 
железничкиот сообраќај, за составот на возот и распоре-
дот на возилата во возот и за начинот на кочење на вози-
лата од гледиште на безбедното одвивање на железнички-
от сообраќај (член 47 став 2 и член 51 ст. 1 и 2); за начинот 
на осветлување и греење на возовите во железничкиот со-
обраќај (член 54 ст. 2 и 3); за мерките на безбедност на со-
обраќајот и сигурност на работниците при изведувањето 
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на работи на пругата (член 55 Став 1); за стручната подго-
товка и обученоста на железничките работници, начинот 
на нивното проверување и за обврската за стручно усов-
ршување на железничките работници (член 71 cf. 1 и 4); за 
програмите за полагање стручен испит за железнички ра-
ботници, зависно од видот на нивното занимање, во обем 
што е од значење за безбедното одвивање на железничкиот 
сообраќај (член 73 став 1); за другите услови што мораат 
да ги исполнуваат лицата што управуваат со влечно вози-
ло и лицата што го регулираат железничкиот сообраќај 
(член 74 став 3 и член 77 став 6); за обрасците на дозволи-
те за управување со влечно возило и за регулирање на 
железничкиот сообраќај (член 78 став 1); за начинот на кој 
мора да се изведе вкрстување на пруги и патишта, за мес-
тата на вкрстување на пруга и пат и за мерките за обезбе-
дување на сообраќајот на патните премини, зависно од 
густината на сообраќајот, прегледноста на пругата, брзи-
ната на возењето на пругата и на патот, и од другите мес-
ни услови што се од значење за безбедноста на железнич-
киот сообраќај (член 105) и за мерките за обезбедување 
безбедно одвивање на сообраќајот во зимскиот период 
(член 121). 

Член 150 
Се овластува функционерот што раководи со сојузни-

от орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и 
врските: 

1) на предлог од Заедницата на ЈЖ, во согласност со 
функционерот што раководни со сојузната организација 
на управата надлежна за работи на стандардизацијата, да 
донесе прописи за начинот на спремање на возовите и 
Влечните возила со апарати со хемиски средства за гасне-
ње пожари и со прибор за прва помош (член 54 став 1) и за 
сообраќајните сигнали, сигналните знаци и ознаките на 
пругата, видот, значењето, формата, бојата и најмалата 
далечина на видливоста на сигналните знаци и ознаки за 
местата за нивно вградување односно поставување и начи-
нот на нивната употреба (член 60); 

2) на предлог од Заедницата на ЈЖ, во согласност со 
функционерот кој раковоти со сојузниот орган на управа-
та надлежен за труд, здравство и социјална заштита, да 
донесе прописи за здравствените услови што мораат да ги 
исполнуваат железничките работници, за начинот на ни-
вното утврдување и за времето на нивното проверување 
(член 79); за постапката за проверување на психичката и 
физичката способнсот на железничките работници пред 
стапувањето на работа и во текот на работата (член 85 
став 4); за вкупното работно време, вкупното траење на 
смената на возниот и станичниот “персонал, вкупното тра-
ење на управувањето со влечното возило, за дневниот и 
неделниот одмор и распоредот во смени на возниот и ста-
ничниот персонал, и за другите услови што влијаат врз 
психичката и физичката способност на железничките ра-
ботници да ги извршат безбедно своите работи и работни 
задачи при вршењето на железничкиот сообраќај (член 90) 
и за начинот на оспособување на железничките работници t 
за укажување прва помош на повредени лица во вонредни 
настани што се случиле во железничкиот сообраќај (член 
101 Став 3); 

3) на предлог од Заедницата на ЈЖ, во соглансот со 
функционерот што раководи со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи, да донесе пропис за 
внатрешниот ред во железничкиот сообраќај и неговото 
спроведување и за овластувањата на железничките работ-
ници за преземање мерки заради спречување на нарушува-
њата и заради воспоставување на внатрешниот ред во 
железничкиот сообраќај (член 118 став 1); 

4) на предлог од Заедницата на ЈЖ, во согласност со 
сојузниот секретар за народна Одбрана и функционерот 
што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи, да донесе прописи за критериумите за 
определување на објектите од посебно значење за безбед-
носта на железничкиот сообраќај и за заштитните мерки 
за обезбедување на тие објекти (член 119 став 2). 

Член 151 
Се овластува функционерот што раководи со сојузна-

та организација на управата надлежна за работи на стан- “ 
дардизацијата, на предлог од заедницата на ЈЖ, во соглас-
ност со функционерот што раководи со сојузниот орган на 
управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, да 
донесе прописи: за условите и техничките нормативи за 

железничките пруги и за постројките, уредите и објектите 
што се нивни составен дел (член 15 став 2); за основните 
услови што мораат да ги исполнуваат просториите, уре-
дите и опремата во железничките станици и на други сооб-
раќајни места на железничката пруга во поглед на безбед-
ното одвивање на железничкиот сообраќај (член 30. став 
1); за начинот на одржување, редовната контрола и повре-
мените прегледи на железничките пруги и на постројките, 
објектите и уредите на нив и за условите што мораат да ги 
исполнуваат организациите на здружен труд и други орга-
низации за вршење на тие работи (член 32); за условите и 
техничките нормативи за железничките возила и за уреди-
те и опремата што се вградуваат во железничките возила 
(член 33 став 1); за начинот на одржување и за редовните и 
повремените'прегледи на железничките возила во поглед 
на безбедното одвивање на железничкиот сообраќај (член 
41 ст. 1 и 2); за заштитните мерки за железничките возила 
што можат да дојдат под електричен напон и да ги дове-
дат во опасност животите на лицата (член 45). 

Член 152 
Се овластува функционерот што раководи со сојузна-

та организација на управата надлежна за работи на ста-
тистиката, на предлог од Заедницата на ЈЖ, во согласност 
со функционерот што раководи со сојузниот орган на уп-
равата надлежен за работи на сообраќајот и врските, да 
донесе пропис за начинот на евидентирање, статистичко 
следење и објавување на податоците за вонредните наста-
ни што се случиле во железничкиот сообраќај и за другите 
појави од значење за безбедноста на железничкиот сообра-
ќај (член 103 став 3). 

Член 153 
Функционерот што раководи со сојузниот орган на 

управата надлежен за работи на сообраќајот и врските и 
функционерите што раководат со сојузната организација 
на управата наведени во чл. 149 до 152 на овој закон 
можат со прописите што ги донесуваат врз основа на ов-
ластувањата од овој закон да ги пропишуваат прекршоци-
те во железничкиот сообраќај за повреди на тие прописи. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

^Член.154 
Одредбите од член 19 став 1 и на член 20 став 2 не се 

применуваат врз железничките пруги и врз постројките, 
уредите и објектите што се нивни составен дел, изградени 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон. 

При првата реконструкција на постојните магистрал-
ни железнички пруги или на одделни нивни делови, вклу-
чувајќи ги постројките, уредите и објектите што се нивни 
составен дел, мораат да се применат сите услови и технич-
ки нормативи пропишани со овој закон, како и условите и 
техничките нормативи и мерките за заштита од пожари во 
согласност со законот. 

При реконструкција или доградба на постојните 
железнички пруги на кои технички е неизводливо или 
отежнато да се применат условите од член 19 ст. 1 и 2 на 
овој закон можат, по исклучок најдоцна до 31 декември 
2000 година да се применат поблаги услови и технички 
нормативи во согласност со законот. 

. ^ Член 155 
Приспособување на постојните магистрални и други 

железнички пруги кон условите пропишани во став 1 точ-
ка 1 и во ст. 2 и 3 на член 26 од овој закон мора да се из-
врши најдоцна до 31 декември 1995 година. 

До приспособување^ на постојните други же.лезнич-
ки пруги кон условите пропишани во член 26 став 1 точка 
1 од овој зџг он, во сообраќајните места на пругата што не 
ги исполнуваат условите од таа одредба брзината на 
движењето на возот преку свртничкото подрачје не смее 
да биде поголема од 50 km/h. 

Приспособување на постојните стојалишта на двоко-
лосечните железнички пруги кон условите пропишани во 
член 30 став 4 на овој закон мора да се изврши најдоцна 
до 31 декември 1995 година. 
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Член 156 
Приспособување на постојните железнички возила 

кон условите пропишани во член 43 став 3 на овој закон 
мора да се изврши најдоцна до 31 декември 1995 година. 

Член 157 
Ако железничките транспортни организации во рок 

од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон не ја постигнат спогодбата од член 58 на овој закон, 
Заедницата на ЈЖ ќе го утврди начинот на спогодување, на 
работниците при употребата на терминологијата со ,која 
се искажуваат известувањата, барањата, наодите и состој-
бите од суштествено значење за безбедното одвивање на 
железничкиот сообраќај. 

Член 158 
Усогласување на постојните приклучоци на индус-

триски колосеци и пруги на други организации на здружен 
труд што не се здружени во Заедницата на ЈЖ, на вкрсту-
вањата на пругите и индустриските колосеци на други ор-
ганизации со пругите на железничките транспортни орга-
низации, на вкрстувањата на патиштата и железничките 
пруги, како и на заедничките мостови за пруга и пат со ус-
ловите пропишани во чл. 20, 21, 22 и 10о од овој закон 
може најдоцна до 31 декември 2000 година да се врши на 
начинот и под условите во согласност со законот. 

Член 159 
Усогласување на псотојните објекти во заштитниот 

пружен појас со условите пропишани во член 23 став 3 од 
овој закон може најдоцна до 31 декември 2000 година да се 
врши на начинот и под условите во согласност со законот. 

Член 160 
Железничките работници се должни стручно да се 

обучат за примена на терминологијата од чл. 57 и 58 на 
овој закон, а најдоцна до 31 декември 1990 година. 

Член 161 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските, на предлог од Заедницата на ЈЖ, е 
должен во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон да ги утврди посебните мерки за безбед-
ност и условите, под кои железничките транспортни орга-
низации можат да вршат сообраќај на постојните желез-
нички пруги и да ги користат постројките, уредите, објек-
тите и железничките возила што не ги исполнуваат усло-
вите пропишани со овој закон. 

Член 162 
Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

сообраќајот и врските и другите сојузни органи и органи-
зации, во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, ќе ги донесе прописите за извршување 
на овој закон. 

До, донесувањето на прописите за извршување на 
овој закон ќе се применуваат прописите, самоурпавните 
општи акти и другите општи акти што се донесени врз ос-
нова на Законот за основите на безбедноста во железнич-
киот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77). 

Член 163 
Заедницата на ЈЖ односно железничките транспор-

тни организации ќе ги донесат или ќе ги усогласат самоуп-
равните општи акти и другите акти предвидени со овој 
закон во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 164 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за основите на безбедноста во 
железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
62/77). 

Член 165 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1988 година. 

1008. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА 

СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 
Се прогласува Законот за тарифата на сојузните ад-

министративни такси, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покраините од 
13 ноември 1987 година. 

П бр. 771 
13 ноември 1987 година 
Белград - Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВ-

НИ ТАКСИ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

"Член 1 
За списите и дејствијата кај сојузните органи на упра-

вата и сојузните организации се плаќаат административни 
такси според Тарифата на сојузните административни 
такси, што е пропишана со овој закон. 

II. ТАРИФА НА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ 
ТАКСИ 

Член 2 
А. Такси за работата на сојузните органи на управата 

и сојузните организации во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија 

1. Поднесоци 
Се плаќа. 

динари 
Tap. број 1 

За барања, молби, предлози, пријави и дру-
ги поднесоци, ако со оваа тарифа не е пропиша-
на друга такса 200 

Забелешка 
За поднесоците што се упатуваат или што 

им се предаваат на дипломатските или конзу-
ларните претставништва на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во странство 
се плаќа таксата определена во одделот Б на 
овој член 

Tap. број 2 
За жалба против решение 500 

2. Решенија 

Tap. број 3 
За сите решенија за кои не е пропишана по-

себна такса 500 
Забелешка 
1. Ако се донесува едно решение по барање 

на повеќе лица, таксата според овој тарифен 
број се плаќа онолку пати колку што има лица 
на кои им се доставува решението. 

t 
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Се плаќа 
динари 

Се плаќа 
динари 

2. За решенија донесени по жалби не се пла-
ќа такса. 

Tap. број 4 
За одобрение на странски државјанин да 

може постојано да се насели во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија 

За издавање на дупликат на одобрение на 
странски државјанин да може постојано да се на-
сели во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија 

15.000 

7.500 

Tap. број 5 
За дозвола на домашна организација на 

здружен труд да може на редовна линија да 
врши превоз на патници или предмети со мотор-
ни возила во меѓународниот сообраќај, за секоја 
линија по 2.250 

За дозвола на странско физичко или правно 
лице да може на редовна линија да врши превоз 
на патници или предмети со моторни возила, за 
секоја линија во меѓународниот сообраќај, и 

- тоа: 
1) во билатерален сообраќај, по 18.000 
2) во транзитен сообраќај по 30.000 
За заверка на возен ред односно на ценов-

ник на редовна линија со која домашна органи-
зација на здружен труд врши превоз на патници 
или предмети со моторни возила во меѓународ-
ниот друмски сообраќај, по 500 

За заверка на возен ред односно на ценов-
ник на редовна линија со која странско физичко 
или правно лице врши превоз на патници или 
предмети со моторни возила во меѓународниот 
друмски сообраќај, по 1.500 

За издавање на дополнителен примерок на 
исправата од овој тарифен број, и тоа: 

1) за домашна организација на здружен 
труд 100 

2) за странско физичко или правно лице - 300 
За решение за одобрување на привремен 

или постојан прекин на превозот на редовна ли-
нија за меѓународен друмски превоз на патници 
или предмети, и тоа: 

1) за домашна организација на здружен 
труд ' 1 1.000 

2) за странско физичко или правно лице - 4.500 

Забелешка 
1. За списите и дејствијата од овој тарифен 

број се плаќа такса, ако to меѓународен договор 
не е поинаку определено. 

2. Странско физичко или правно лице се ос-
лободува од плаќање на такса според овој тари-
фен број под услов на реципроцитет. 

Tap. бре? 6 
За дозвола за вршење на наизменични возе-

ња во меѓународен вонлиниски превоз на патни-
ци, и тоа: 

1) во билатерален сообраќај 1.000 
2) во транзитен сообраќај 5.000 

Забелешка 
1. За списите и дејствијата од овој тарифен 

број се плаќа такса, ако со меѓународен договор 
не е поинаку определено. 

2. Странско физичко или правно лице се ос-
лободува од плаќање такса според овој тарифен 
број под услов на реципроцитет. 

Tap. број 7 
За дозвола за влегување во Социјалистичка 

Федеративна Република Југославија на празни 
автобуси за преземање на патници и за вршење 
нахдруги видови меѓународен вонлиниски пре-
воз на патници во друмскиот сообраќај 2.000 

Забелешка 
1. За списите и дејствијата од овој тарифен 

број се плаќа такса, ако со меѓународен договор 
не е поинаку определено. 

2. Странско физичко или правно лице се ос-
лободува од плаќање такса според овој тарифен 
број под услов на реципроцитет. 

Tap. број 8 
За дозвола за меѓународен друмски превоз 

на предмети, изземајќи ги случаите од член 38 на 
Законот за превозот во меѓународниот друмски 
сообраќај, по секоја дозвола 1.000 

Забелешка 
1. За, списите и дејствијата од овој тарифен 

број се плаќа такса, ако со меѓународен договор 
не е поинаку определено. 

2. Странско физичко или правно лице се ос-
лободува од плаќање такса според овој тарифен 
број под услов на реципроцитет. 

Tap. број 9 
За решение по барање за дозвола на вонре-

ден превоз на предмети во меѓународниот друм-
ски сообраќај, и тоа: 

1) во билатерален превоз - за превоз со ед-
но влечно возило 

2) за секое наредно влечно возило, според 
истото решение, уште по 

3) во транзитен превоз - за превоз со едно 
влечно возило 

4) за секое наредно влечно1 возило, според 
истото решение, уште по 

Tap. број 10 
За решение со кое на странско физичко или 

правно лице му се одобрува вршење на внатре-
шен превоз на предмети вб друмскиот сообраќај 
помеѓу одделни места во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија 

Tap. број 11 
За решение со кое се определува името, оз-

наката и позивниот знак на брод: 
1) на домашно правно или физичко лице -
2) на странско правно или физичко лице -

Tap. број 12 
За одобрение на странско правно или фи-

зичко лице за впловување во пловните патишта 
на внатрешните води и на внатрешните морски 
води на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија - , 

Tap. број 13 
За одобрение на домашна организација на 

здружен труд или на странски државјанин од-
носно на странско правно лице да може да врши 
транспорт на оружје, муниција или на експло-
зивни материјали преку границата односно пре-
ку територијата на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија 

За одобрение на домашна организација на 
здружен труд да може да пушта во промет ек-
сплозивни материјали на територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 

За одобрение на домашна организација на 
здружен труд да може да внесува странски печа-
тени работи во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија заради растурање, или за 
растурање на странски печатени работи што по 
својата содржина им се наменети на граѓаните . 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

1.200 

600 

3.000 

1.500 

4.500 

3.000 
8.500 

30.000 

5.000 

5.000 

5.000 
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Се плаќа 
динари 

Tap. број 14 
За решение со кое се одобрува: 
1) основање на претпријатие, банка или 

осигурителна односно реосигурителна организа-
ција во странство, или откуп на основачкиот 
влог на претпријатие, банка, осигурителна од-
носно реосигурителна организација во стран-
ство 1.800 

2) зголемување на основачкиот влог на 
претпријатие, банка, осигурителна односно рео-
сигурителна организација во странство 1.350 

3) увоз во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија на средства во натурална -
форма, од странско потекло, што се вложени ка-
ко основачки влог или се користени како основ-
ни или обртни средства на претпријатие во 
странство 1.950 

4) ослободување од преземена обврска на 
годишен трансфер на определен процент на до-
бивка од претпријатие основано во стрнство или 
намалување на таа обврска 1.350 

5) на организација на здружен труд прет-
пријатието во странство да може да работи со 
загуба 750 

6) упис во регистарот на претпријатие, бан-
ка, осигурителна односно реосигурителна орга-
низација од точка 1 на овој тарифен број 450 

Tap. број 15 
За решение со кое се одобрува: 
1) вложување на средства во странски прет-

пријатија заради остварување на заеднички де-
ловни цели во заедничко производство 1.950 

2) дополнително вложување во странското 
претпријатие од точка 1 на овој тарифен број - 1.200 

3) упис на договор за вложување на сред-
ства во странското претпријатие од точка 1 на 
овој тарифен број 900 

Tap. број 16 
За упис во регистарот на отворање на пре-

тставништво односно основање на деловни еди-
ници (складови, сервиси и сл.) во странство 750 

Tap. број 17 
За решение со кое на странска фирма и се 

одобрува основање на претставништво во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија 4.500 

За упис во регистарот на претставништво- ' 
то од став 1 на овој тарифен број 1.500 

За одобрение на странска фирма која ;има 
регистрирано претставништво во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија да из-
врши определена работа на договорна контрола 
на квалитетот и квантитетот на стоките во Со-
цијалистичка Федеративна Република Југослави-
ја 6.000 

Tap. број 18 
За решение по барање за упис во посебен 

регистар: 
1) на договор за вложување на средства на 

странски лица во домашна организција на 
здружен труд за заедничко работење 900 

2) на договор за отстапување изградба на 
инвестиционен објект на странски изведувач - 900 

3) на договор за долгорочна производстве-
на кооперација, договор за отстапување и приба-
вување право на индустриска сопственост во 
странство и договор за деловно-техничка сора-
ботка со стрнство (со стрнски лица) 360 

Tap. број 19 
' За решение по барање за утврдување испол-

нетоста на условите: 
1) за преглед на мерило во просториите на 

подносителот на барањето - 5.000 

Се плаќа 
динари 

2) за давање на овластување на подносите-
лот на барање за преглед на работни еталони, 
мерила, како и мостри на референтните матери-
јали опфатени со соодветна наредба 10.000 

3) за испитување на предмети од скапоцени 
метали во просториите на подносителот на ба-
рањето . 5.000 

Tap. број 20 
За решение за знакот на производителот на 

предмети од скапоцени метали 3.000 j 
Tap. број 21 

За решение за пуштање во промет односно 
за употреба на мерило од увоз 

та евиденција заради остварување на права во 
странство 

Tap. број 24 
За издавање на изводи од казнената евиден-

ција 

4.000 

3. Уверенија 

Tap. број 22 
За уверение, ако не е поинаку пропишано - 300 

Tap. број 23 
1 За уверение за давање податоци од казнена-

400 

1.000 

Tap. број 25 
За уверение со кое се докажува потеклото 

или вредноста, количеството и квалитетот или 
здравствената исправност на стоките 500 

Забелешка 
Оваа такса не се плаќа за странските по-

штенски декларации што го придружуваат спро-
водниот лист 

Tap. број 26 
За предлог за пуштање на готов лек во про-

мет ' : 45.000 

Tap. број 27 

За барање за обновување нџ одобрение за 
пуштање на готов лек во промет - 40.000 

Tap. број 28 
За предлог за пуштање на помошно лекови-

то средство во промет 40.000 

Tap. број 29 
За уверение за важење на пропис што се из-

дава заради употреба во странство 500 

4. Заверки и препиен 

Tap. број 30 
За заверка на потпис и печат на исправи -- 200 
За секој натамошен примерок уште по 100 

^ Забелешка 
Заверка на потпис и печат, во смисла на 

овој тарифен број, се однесува и на случаите во 
кои Сојузниот секретаријат за надворешни рабо-
ти заверува домашна исправа заради нејзина 
употреба во стрнство. 

Tap. број 31 
За заверка на план, цртеж, проект и слично 360 
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Се плаќа 
динари 

Tap. број 32 
За заверка на хелиографски копии на план 

(цртеж) се плаќа од цел или започнат квадратен 
метар 

Tap. број 33 
За препишување и заверување на службени 

акти или на други исправи: 
1) за препишување, од полутабак на ориги-

налот 1 

2) за заверување, од полутабак на оригина-
лот ;— 

Забелешка 
Под полутабак се подразбира лист на хар-

тија од две страни, со нормален канцелариски 
или помал формат. 

5. Царински такси 

Tap. број 34 
За исправа врз основа на која на царинар-

ница и се пријавуваат стоки што се извезуваат -
увезуваат 

Забелешка 
1. Како исправи од овој тарифен број се 

сметаат: пријава за увоз и провоз на стоки, при-
јава за извоз и провоз на стоки, изјава за товарот 
и заминувачки манифест, поштенско-царинска 
пријава, декларација за саемски стоки и друга 
исправа врз основа на која стоките и се пријаву-
ваат на царинарницата. 

2. Како исправи од овој тарифен број не се 
смета карнетот ТИ Р, карнетот АТА и друга ис-
права што е пропишана со меѓународна или ме-
ѓудржавна спогодба што ја ратификувала Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

3. Такса од овој тарифен број се плаќа онол-
ку пати колку пати стоките и се пријавуваат на 
царинарницата. 

4. Такса според овој тарифен број не се пла-
ќа: 

1) за исправа со која се пријавуваат стоките 
што се провозуваат преку царинското подрачје 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

2) за поштенско-царинска пријава што ја 
поднесува поштата. 

Tap. број 35 
За решенија што ги донесува царинарница-

та: 
1) за решение со кое се одобрува отворање, 

проширување или преселување на царински 
склад, консигнационен склад, слободна царин-
ска продавница и специјализиран склад на 
странски стоки и на стоки од домашно произ-
водство и на пр“одажно место 

2) за решение со кое се одобрува отворање, 
проширување или преселување на царинско 
сместувалиште 

3) за решение со кое се одобрува привремен 
извоз или увоз на стоки заради облагородување 
и вградување и решение со кое се одлучува за ба-
рање за измена на податоците за количеството, 
видот, квалитетот и вредноста на стоките во ца-
ринската декларација- v ^ 

4) за други решенија што царинарницата ги 
донесува во редовна управна постапка 

5) за решение за пренос на права од превоз-
ни исправи и за други решенија што царинарни-
цата ги донесува во скратена постапка . 

Забелешка 
1. Под проширување на царински склад, 

консигнационен склад, слободна царинска про-

110 

30Q 

150 

90 

13.500 

4.500 

450 

300 

300 

давница и специјализиран склад на странски 
стоки и на стоки од домашно прозиводство и на 
продажно место, во смисла на овој тарифен број, 
не се подразбира зголемувањето на асортиманот 
и на вредноста на стоките во тие простории. 

2. Такса за пренос на правото од повозната 
исправа од точка 5 на овој тарифен број се плаќа 
за секој пренос што се бара од една превозна ис-
права или повеќе превозни исправи. 

3. Такса по овој тарифен број не се плаќа за 
решенија што се однесуваат на стоки во провоз 
преку царинското подрачје на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

4. Таксата од точ. 1 и 2 на овој тарифен број 
се наплатува само ако пред денот на донесува-
њето на решението се врши комисиски преглед 
на просториите. 

Tap. број 36 
За одобрение за подигање на стоки од цари-

нарница без потребната документација 

Tap. број 37 
П, Ч-
За царинска декларација и пресметка на 

увозните давачки за стоките што патниците ги 
носат со себе -

Забелешка ) 
1. За царинска декларација врз основа на 

која се царинат поштенски пратки за граѓаните 
и за пресметка на увозните давачки за стоките 
што патниците ги носат со себе, таксата по овој 
тарифен број се плаќа во готови пари. 

2. За извозна царинска декларација се плаќа 
50% од таксата од овој тарифен број. 

3. Такса по овој тарифен број не се плаќа за 
изјава врз основа на која се подигаат стоки без 
целосна документација под царинскиот надзор и 
за признаница за наплата на царината и на дру-
гите увозни давачки во патничкиот промет со 
странство. 

Tap. број 38 
За постапката по царинска декларација врз 

основа на која се врши царинење на стоките што 
се извезуваат односно увезуваат, се плаќа такса 
во готови пари според масата на стоките, и тоа: 

1) до 100 kg 
2) над 100 до 10.000 kg 
3) за секои натамошни 1.000 kg над 10.000 

kg - - .: 
4) за стоките Чие количество не може да се 

искаже во kg се плаќа такса по единица мера -
Забелешка 
1. Под маса се подразбира бруто-масата на 

стоките или на стоките во сиплива состојба, за-
висно од тоа како пристигнале. 

2. Како единица мера, во смисла на точка 4 
од овој тарифен број, се смета: 

1) за електричната енергија - мегават; 
2) за стоките во течна состојба - хектоли-

тар; 
3) за нафтата и нафтините деривати - тона. 
3. За постапка по царинска декларација врз 

основа на која се царинат поштенски пратки за 
граѓаните и за постапка по пресметка на увозни-
те давачки за стоките што патниците ги носат со 
себе, се плаќа 50% од таксата од точка 1 на овој 
тарифен број. 

4. Такса по овој тарифен број не се плаќа: 
1) во случаите во кои со царинските пропи-

си е дадено ослободување од плаќање на царина-
та и на другите увозни давачки; 

2) за привремен увоз или извоз на стоки и за 
враќање на привремено увезени или извезени 
стоки, освен за привремен увоз и извоз на стоки 
на облагородување, преработка, доработка, како 
и за увоз и извоз на стоки по работите на посре-

Се плаќа 
динари 
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дување во надворешно-трговскиот промет про-
пишан со член 70 став 1 точка 6 на Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство. 

5. Царинската стапка „Слободно“ во царин-
ската тарифа или во решението за царинскиот 
контингент (член 49 на Царинскиот закон) не се 
смета како ослободување од плаќање на царина 
и на другите увозни давачки, во смисла на точка 
4 под 1 од оваа забелешка. 

Tap. број 39 
,За царинска исправа врз основа на која сто-

ките се упатуваат под царински надзор 

Забелешка 

45 

1. Како царинска исправа врз основа на која 
стоките се упатуваат под царински надзор, во 
смисла на, овој тарифен број, се смета: царинска 
пропратница, извозна царинска декларација врз 
основа на која стоките се упатуваат на излезната 
царинарница, излезен лист на консигнациони 
стоки, повратен лист, посебен стоковен мани-
фест за царински стоки, посебен манифест на 
патничкиот багаж кој пристига одвоено од соп-

„ственикот и друга царинска исправа врз основа 
на која стоките се упатуваат под царински над-
зор. 

Како царинска исправа од овој тарифен 
број не се смета карнетот ТИ Р, карнетот АТА 
или друга исправа што е пропишана со меѓуна-
родна или меѓудржавна спогодба што ј а ратифи-
кувала Социјалистичка Федертативна Републи-
ка Југославија. 

. 2. Таксата од овој тарифен број се плаќа 
онолку пати колку пати стоките и се пријавуваат 
на царинарницата. 

3. Ако со царинска исправа се упатува по-
штенска пратка под царински надзор не се плаќа 
таксата од овој тарифен број. 

Tap. број 40 
За објаснение за распоредувањето на 

стоките според Царинската тарифа, царин-
ската постапка и правата и обврските на 
учесниците во царинската постапка, што ги 
издаваат царинските органи на барање од 
странка,та ; 450 

Tap. број 41 
За. известување дека се исполнети сите 

услови за спроведување на мерките за царин-
ски надзор за почетокот на работата на ца-
ринските зони 

6. Такси за заштита на патенти, мостри, модели и жигови 

Tap. број 42 
, За пријава со која се бара заштита на па-
тент, мостра, модел, жиг или знак на квали-
тет на производ, и тоа: 

Ц за патент 8.000 
2) за мостра или модел 5.000 
3) за жиг или знак за квалитет на произ-

вод: 
- ако списокот на стоки или услуги оп-

фаќа до три класи на меѓународната класи-
фикација на производи и услуги 12.000 

- ако списокот на стоки или услуги оп-
фаќа повеќе од три класи на меѓународната 
класификација на производи и услуги - за се-
која натамошна класа уште по 500 

4) за пријава на колективен жиг: 
- ако списокот на стоки или услуги on- \ 

фаќа до три класи на меѓународната класи-
фикација на произведи и услуги 15.000 

- ако списокот на стоки или услуги оп-
фаќа повеќе од три класи на меѓународната 

Се плаќа 
динари 

класификација на производи и услуги- за секоја 
натамошна класа уште по 1.000 

Забелешка 
1. За одлука по пријава toa мостра, модел 

и жиг од овој тарифен број не се плаќа такса. 
2. Лицата кои не се во работен однос, а 

се евидентирани како невработени, лицата во 
работен однос, пензионерите, инвалидите, 
учениците и студентите, самостојните прона-
оѓач^ самостојните уметници и војниците на 
отслужубање на воен рок ги плаќаат таксите 
предвидени во точ. 1 и 2 на овој тарифен број 
во износ намален за 90%. 

Во поглед на утврдувањето на својство-
то самостоен уметник од став 1 на оваа точка 
се применуваат прописите за пензиското оси-
гурување-што се однесуваат на самостојните 
уметници. 

Tap. број 43 
За уредување на пријава на жиг, колек-

т и в е н жиг или на знак за квалитет: 
1) ако подносителот на пријавата не ги 

назначил класите во кои спаѓаат производите 
и услугите - по класа % 1.000 

2) ако подносителот на пријавата не ги 
распоредил или не ги распоредил правилно 
производите и услугите во класи - по секој 
збор 200 

Tap. број 44 
За барање за целосно испитување на ус-

ловите за признавање на патент 60.000 

Забелешка 
1. За пријави на патент поднесени до де-

нот определен за применување на Законот за 
заштита на пронајдоците, техничките унап-
редувања и знаците за разликување, таксата 
за барање за целосно испитување на условите 
за признавање на патент се намалува за 50%. 

2. Важи одредбата од точка 2 на забе-
лешката кон тар. број 42 на оваа тарифа. 

Tap. број 45 
За одржување на заштитата на основен 

патент, на име годишна такса, и тоа: 
1) до изминувањето на рокот од седум 

години од денот на објавувањето на пријават 
та на патент, вкупно 15.000 

2) од осмата до четиринаесеттата годи- ' 
на, вкупно ' 130.000 

За одржување на заштита на дополните-
лен патент, и тоа: 

1) до изминувањето на рокот од седум 
години од денот на објавувањето на пријава-
та на патент, вкупно 5.000 

2) од осмата до четиринаесеттата годи-
на, вкупно 20.000 

По исклучок од одредбите на став 1 од 
овој тарифен број, за одржување на заштита-
та на основен патент за кои по пријавата на 
тој патент управната постапка е окончана до 
28 декември 1981 година, се плаќа годишно 
такса и тоа: 

П за првите три години, вкупно 5.000 
2) за секоја натамошна година: 
- од четвртата до шестата година по 10.000 
- од седмата до деветтата година, по 30.000 
- од десеттата до дванаесеттата година, 

по 60.000 
- от тринаесеттата до петнаесеттата го-

дина по 120.000 
По исклучок од одредбите на став 2 од 

овој тарифен број, за одржување на заштита-
та на дополнителен патент за кој по пријава-
та на тој патент управната постатка е окон-
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мана до 28 декември 1981 година, се плаќа го-
дишна такса 20.000 
а за патентите што се применуваат во произ-
водотството таксата се намалува за 50%. 

Забелешка 
1. Важи га одредбата на точка 2 од забе-

лешката кон тар. број 42 на оваа тарифа. 
2. Таксата за одржување на заштитата 

на основен дополнителен патент за првите 
седум голине и од важењето се плаќа наед-
наш во рок од десет дена од денот на прие-
мот на повукувањето за плаќање такса, што 
се доставува по донесувањето на решението 
за одобрување на патентот. Таксата за осма-
та година и за наредните години се плаќа 
пред изминувањето на времето за кое е пла-
тена такса. 

3. Ако годишната такса не се плати во 
определениот рок, може да се плати во ната-
мошниот рок од три месеци, со наплата на 
редовната такса зголемена за 25%, а може да 
се плати и во продолжен рок од шест месеци 
од денот на изминувањето на дополнителни-
от рок од три месеци - но во двоен износ. 

4. Годишната такса по овој тарифен број 
може да се плати наеднаш за повеќе години. 

5. Ако дополнителниот патент се про-
гласи за основен патент, од наредната година 
се плаќа таксата која според овој тарифен 
број се плаќа за основниот патент. 

Tap. број 46 
За барање за продолжување на важење-

то-
, 1) на патент 15.000 

'' 2) на модел или мостра 5.000 

Се плаќа 
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Tap. број 48 
За потврди и уверенија за податоците во 

врска со пријавен или заштитен патент, мос-
тра, модел и жиг 1.000 

За уверенија за жигови заштитени сог-
ласно со Мадридскиот аранжман за меѓуна- а 
родно регистрирање на жиговите ?.ООО 

Tap. број 49 
За потврда на препис на поднесена при-

јава, патент, мостра, модел или жиг, заради 
признавање на правото на првенство 2.000 

Забелешка 
Важи одредбата на точка 2 од забелеш-

ката кон тар. број 42 на оваа тарифа. 

Tap. број 50 
За одлука по барање за воспоставување 

на престанато право: 
1) на пријавен или одобрен патент, мос-

тра и модел 2.000 
2) на пријавен или одобрен жиг или знак 

за квалитет на производ 5.000 

Tap. број 51 
За барање “ за продолжување на рокот 

што се определува во текот на постапката по 
пријавен патент, мостра, модел, жиг или знак 
за квалитет на производот, и тоа: 

1) за прво барање 3.000 
2) за секое наредно барање 5.000 

Забелешка 
Важи одредбата на точка 2 од забелеш-

ката кон Tap. број 42 на оваа тарифа. 

Tap. број 52 
За пребарување на патентната докумен-

тација и известувањата според библиограф-
ските податоци (број на документот, назив на -
пријавувачот, назив на пронаоѓачот, Меѓуна-
родна класификација на патенти): 

1) во Фондот на латентните списи на Со- ' 
цијалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

2) во Фондот на латентните списи на 
странски земји, за петгодишен период 

3) во Фондот на патентни списи на 
странски земји за период подолг од пет годи-
ни ; 

4) за пронаоѓање во една земја на патен-
тот-аналог 

5) за пронаоѓање во повеќе земји на па-
тентот-аналог (фамилија на патенти) 

6) за доставување на информации за 
пронајдоци, по единица 
1 За доставување на библиографски пода-

тоци за југословенските пријави на патенти и 
за' патентите од автоматизираниот потсис-
тем на патентни информации (APPI) по бро-
јот на документот, името на пријавувачот од-
носно носителот или ознаката на Меѓународ-
ната класификација на патенти, и тоа: 

1) информации за броевите на пријави-
ге, по една пријава 

2) комплетни библиографски податоци по 
еден документ 

Ја преварување на патентнага докумен-
тација, ако барањето е дефинирано описно со 
приложена .неопходна документација, по 
еден пронајдок: 

1) на патентни документи на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 

2) патентни документи на странски зем-

Тар. број 47 
За одржување на важењето на мостра, 

модел, жиг или на знак за квалитет на произ-
вод, на име годишна такса, и тоа: 

1) за одржување на важењето на мостра 
или модел: 

- до изминувањето на рокот од пет годи-
ни, вкупно 10.000 

- за периодот од шест до десет години, 
вкупно 20.000 

2) за одржување на заштитата на жиг 
или знак за квалитет на производ, за секој пе-
риод од десет години по 50.000 

По исклучок од одредбите на точка 1 од 
став 1 на овој тарифен број, за одржување на 
важењето на мостра и модел, за кои по прија-
вата на таа мостра односно модел управната 
постапка е окончана до 28 декември 1981 го-
дина, се плаќа годишна такса, и тоа: 

1) за првите три години, вкупно 5.000 
2) секоја натамошна година, по 5.000 

а за мостри и модели што се применуваат во 
производството таксата се намалува за 50%. 

Забелешка 
1. За таксите од точка 1 став 1 и од став 

2 на овој тарифен број важи одредбата од 
точка 2 на забелешката кон тар. број 42 на 
оваа тарифа. 

2. Таксите од овој тарифен број се плаќа-
ат за првите пет години на важење на мостра-
та или моделот односно за првите десег годи-
ни на важење на жигот или знакот за квали-
тет на производот, наеднаш во рок од десет 
дена од денот на приемот на повикувањето 
за плаќање такса, а за наредниот период се 
плаќаат пред извинувањето на времето за 
кое се платени такси, 

3. Важи одредбата на точка 3 од забе-
лешката кон тар. број 45 од оваа тарифа. 
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За издавање потврда дали определено 
право в заштитено и на кој начин 360 

За известување дали на име некое лице 
(фирма), се заштитени или пријавени во Со-
цијал“истичка Федеративна Република Југо-
славија мостра, модел, жиг или'знак за квали-
тет на производи: 

1) за една мостра, модел, жиг или знак 
за кавлитет 360 

2) за секоја натамошна мостра, модел, 
жиг или знак за квалитет, по 90 

Дали некоја форма на тело, слика или, 
цртеж се заштитени - за секоја форма на те-
ло, слика или цртеж по 540 

Дали некој знак е заштитен како жиг: 
1) ако списокот на стоки или услуги оп-

фаќа до три класи од Меѓународната класи-
фикација на производите и услугите 540 

2) ако списокот на стоки или услуги оп-
фаќа повеќе од три класи на Меѓународната 
класификација на производите и услугите, за 
секоја натамошна класа уште по 

Забелешка 
За барања со кои се бараат повеќе услу-

ги од овој тарифен број, таксите за сите услу-
ги се собираат. 

Tap. број 53 
За извештај за состојбата на техниката и 

технологијата: , 
1) со приложен извештај за претходно 

извршеното пребарување на патентната до-
кументација 5.000 

2) без приложен извештај за претходно 
извршеното пребарување на патентната до-
кументација 15.000 

Tap. број 54 
За барање за поништување на патент и 

жиг и за предлог за огласување за ништовно 
решението за признавање на права со кои се 
штитат пронајдоци и знаци за разликување 50.000 

Забелешка 
Важи'одредбата на точка 2 од забелеш-

ката кон тар. број 42 на оваа тарифа. 

Tap. број 55 
За решение по барање за упис на пренос 

на право или лиценца, пријавен или признат 
патент, односно пријавена или одобрена мос-
тра, модел или жиг - 3.000 

Tap. број 56 
За барање за откажување од пријавен од-

носно за одрекување од заштитен патбнт^ 
мостра, модел или жиг 200 

Tap. број 57 
За решенија по барање за упис на која и 

да било друга промена на пријавен или при-
знат патент односно пријавена или одобрена 
мостра, модел, жиг или знак за квалитет на 
производ , 1.500 

Забелешка 
Важи одредбата на точка 2 од забелеш-

ката кон тар. број 42 на оваа тарифа. 

Tap. број 58 
За барање за објавување на пријава за 

' патент пред утврдениот рок, покрај евентуал-
но предизвиканите трошоци 2.000 

Забелешка 
' Важи одредбата на точка 2 од забелеш-

ката кон тар. број 42 на оваа тарифа. 

Се плаќа 
динари 

Tap. број 59 
За секоја дополнителна промена што ја 

врши самиот пријавувам: 
1) на описот или на нацртот на пронај-

докот - по пријавата на патент, опис, нацрт 
или фотографија, по пријавата на мостра од-
носно модел, список на стоки или услуги - по 
пријавата на жиг односно знак за квалитет на 
производ ! 1 .ООО 

2) на знак или на проширување на спи-
сокот на стоки или услуги - по пријавата на 
жиг односно знак за квалитет на производ: 

- ако списокот на стоки или услуги оп-
фаќа до три кален на Меѓународната класи-
фикација на производите и услугите 5.000 

- ако списокот на стоки или услуги оп-
фаќа повеќе од три класи на Меѓународната 
класификација на производите и услугите, за 
секоја натамошна класа уште по 1.000 

Tap. број 60 
За давање писмени податоци од списо-

кот на стоки заштитени со меѓународно ре-
гистриран жиг, за секој ред по 100 

Tap. број 61 
За барање: 
1) дополнителна пријава на патент од-

носно дополнителен патент да стане основна 
пријава односно основен патент 5.00 

2) дополнителна пријава односно допол-
нителен патент да се врзат за нова основна 
пријава односно за нов основен петент 4.000 

Tap. број 62 
За решение по барање за продолжено ко-

ристење на ознаката за потеклото на произ-
вод 5.000 

Tap. број 63 
За барање за издавале на задолжителна 

лиценца 2.500 

7. Такси за дозвола за поставување и работа на радио-
станица 

Tap. број 64 
За дозвола за поставување на радиостаница: 
1) за радиодифузна станица и радиостаница на која и 

е доделена една фреквенција: 
а) до 0,5 kW 2.250 
б) над 0,5 до 5 kW 2.700 
в) над 5 до 10 kW 3.000 
г) над 10 до 50 kW 4.500 
д) над 50 kW 9.000 
2) за радиостаница на. која и се доделени 

две фреквенции 3.000 
3) за радиостаница на која и се доделени 

три фреквенции или повеќе фреквенции 4.500 
- За “дозвола за работа на радиостаница 2.250 

8) Р а з н о 

Tap. број 65 
За опрема со која некој се повикува да ја плати 

должната такса 100 

В. Конзуларни такси 

Tap. број бб 
За молби и други поднесоци кај дипломатски или 

конзуларни претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство: 

USA Ѕ - 4,00 Nkr - 38,20 
Asch- 93,50 Sfrs-11,30 
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Bfrs - 270,00 
Dkr - 47,60 
Lstg - 3,60 
FF - 40,60 
Fmk - 27,60 
Hfl - 15,00 
CanS - 5,50 
Lit - 8430,40 
DM - 13,30 

Skr - 38,00 
Yen - 1040,00 
Pz - 740,90 
Kv. din. - 1,20 
Ir. din. - 1,20 
AusS - 5,80 
Drs - 584,60 
ObrS - 6,00 

За секој нареден поднесок по иста работа, ако не е по-
требно ново самостојно решение: 

USA Ѕ - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
Hfl - 7,50 
CanS - 2,80 
Lit -4215,20 
DM - 6,70 

Забелешка 

Nkr - 19,10 
Sfrs - 5,70 
Skr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
AusS - 2,90 
Drs - 292,30 
ObrS - 3,00 

1. Таксата по овој тарифен број се плаќа и за барања 
што се изјавени усно во записник или се примени во пре-
тставништвото на некој друг начин. 

2. Таксата по став 1 на овој тарифен број се плаќа и за 
секое управно дејствие на барање од таксениот обврзник, 
ако за тоа дејствие не е пропишана посебна такса. 

3. За поднесок со кој таксен обврзник од странство му 
се обраќа директно на сојузен орган на управата или на 
сојузна организација во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија се плаќа такса според тар. број 1 од 
оваа тарифа. 

4. За поднесок со кој таксен обврзник кој има живеа-
лиште во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија се обраќа од Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија на дипломатско или конзуларно пре-
тставништво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство преку Сојузниот секретаријат За 
надворешни работи или непосредно преку пошта, се пла-
ќа такса според овој тарифен број пресметана во динари. 

Забелешка 
1. Ако дипломатското ида конзуларното.претстав-

ништво на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија во странство врши доставување со авионска по-
шта, таксениот Обврзник ги плаќа и трошоците на авион-
стоката поштарина за дос?тава и одговор. 

2. Доставувањето на покана на странски органи се 
брши без наплата на такса. 

Tap. број 68 
За патни исправи што ги издаваат дипломатски или 

конзуларни претставништва н^ Социјалистичка Федера-
тивна Република Југосларија во странствб: 

1) за издавање патна исправа заради привремен пре-
стој во странство 

USA Ѕ - 29,00 
Asch - 678,00 
Bfrs ^ 1952,00 
Dkr - 344,80 
Lstg -г 26,10 
FF - 294,40 
Fmk - 200,00 
Nfl - 109,10 
CanS - 40,00 
Lit -61120,60 
DM - 96,40 

Nkr 276,60 
Sfrs - 82,10 
S k r - 275,00 
Yen - 7539,80 
Pz - 5371,40 
Kv. din. - 8,80 
Ir. din. .-9,10 . 
AusS - 42,00 
Drs - 4238,50 
ObrS - 29,00 

2) за проддужување на важење на Патна исправа зара-
ди привремен престој во странство 

USA Ѕ - 24,00 
Asch - 561,10 
Bfrs - 1616,00 
Dkr - 285,40 
Lstg - 21,60 
FF - 243,70 
Fmk - 165,50 
Hfl - 90,30 
CanS-33,10 
Lit - 50582,60 
DM - 79,80 

Nkr - 230,00 -
Sfrs - 67,90 
Skr r 227,60 
Yen - 6239,90 
pz , 4445,30 
Kv. din. - 7,30 
Ir. din. - 7,50 
AusS - 34,70 
Drs 3507,80 
ObrS - 24,00 

Tap. број 67 
За доставување на писмени молби на таксени обврзне 

до органите на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија или за доставуање решение на органите на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија до таки-
циените обврзници и за доставување решение на странски 
органи на власта до заинтересирани лица: 

1) за достави во европски земји: 

USA Ѕ - 3,00 
Asch-70,10 
Bfrs - 202,00 
Dkr - 35,60 
Lstg - 2,70 
FF - 30,50 
Fmk - 20,70 
Hfl - 11,30 
CanS - 4,20 
Lit - 6322,80 
DM - 10,00 

Nkr - 28,60 
Sfrs -r 8,50 
S k r - 28,50 . 
Yen - 780,00 
Pz - 555,70 
Kv. din. - 0,90 
Ir. din. - 0,90 
AusS - 4,40 
Drs - 438,50 
ObrS - 4,50 

2) за достави во воневропски земји: 

USA Ѕ - 4,60 
Asch - 107,50 
Bfrs -310,00 
Dkr - 54,70 
Lstg - 4,20 
FF - 46,70 
Fmk-31,70 
Hfl - 17,30 
CanS - 6,40 
Lit - 9695,00 
DM - 15,30 

Nkr - 44,00 , 
Sfrs-13,00 
Skr - 43,60 
Yen - 1196,00 
Pz - 852,00 
Kv. din. - 1,40 
Ir. din. - 1,40 
AusS - 6,70 
Drs - 672,30 
ObrS - 6,90 

3) за издавање на патна исправа заради постојан пре-
стој во странство 

USA Ѕ - 66,60 
Asch - 1557,10 
Bfrs - 4483,00 
t)kr - 729,20 
Lstg - 60,00 
F F - 676,10 
Fmk - 459,30 
Hfl - 250,50 
CanS -91,90 
Lit - 140.366,60 
DM -22Ц40 

N k r - 635,10 
Sfrs-188,50 
Skr-631,50 
Yen - 17315,60 
Р? - 12335,70 
Kv. din. - 20,30 
Ir. din. - 20,80 
AusS - 96,30 
Drs - 9734,00 
ObrS - 66,60 

4) за издавање на дупликат на патна исправа 

USA Ѕ - 120,00 
Asch - 2806,00 
Bfrs - 8080,00 
Dkr -т 1427,00 
Lstg - 108,00 
FF - 1218,20 
Fmk - 827,60 
Hfl -451,20 
CanS - 165,60 
Lit - 252.912,80 
DM - 398,80 

Nkr - 1144,40 
Sfrs - 339,60 
Skr - 1137,80 
Yen - 21198,20 
Pz - 22226,40 
Kv. din. - 36,60 
Ir. din. ^ 37,60 
AusS - 173,60 
Drs - 17538,80 
Obrs - 120,00 

5) за издавање на детска патна исправа 

USA Ѕ - 14,60 
Asch-341,40 

Nkr - 140,00 
Sfrs -41,30 
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Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fin к - 100,70 
НИ - 54,90 
CanS - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Sk r - 138,40 
Yen - 3795,90 
Pz - 2704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
AusS - 21,10 
Drs -2133,90 
ObrS - 14,60 

Hfrl - 37,60 
CanS - 13,80 
Lit - 21.076,00 
DM - 33,20 

Забелешка 

AusS - 14,50 
Drs - 1461,60 
ObrS - 10,00 

6) за издавање на патен лист за враќање во Соција-
листичка Федеративна Репбулика Југославија (пасаван) 

US AS - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
Hfl - 54,90 
CanS - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Забелешка 

Nkr - 140,00 
Sfrs - 41,30 
Skr - 138,40 
Yen - 3795,90 
Pz - 2704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
AusS - 21,10 
Drs -2133,90 
ObrS - 14,60 

Дипломатско или конзуларно претставништво на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство може подносителот на барањето, со оглед на 
неговата имотна состојба и другите околности, да го осло-
боди од плаќање такса по овој тарифен број. 

Tap. број 70 
За визи што ги издаваат дипломатски или конзулар-

ни претставништва на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во странство: 

1) за државјани на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југсолавија: 

- за виза на патна исправа 

1. Органот што издава патен лист за репатриација 
може подносителот на барањето, со оглед на неговата 
имотна состојба и другите околности, да го ослободи од 
плаќање на такса. 

2. За упис на членови на семејство во патната исправа 
под точка I до 4 на овој тарифен број се плаќа таксата на-
ведена во тие точки намалена за 50%. 

3. За молба со која се бара издавање или продолжува-
ње важењето на патната исправа или дупликат на патната 
исправа не се плаќа такса. 

Tap. број 69 
За патни исправи што ги издаваат дипломатски или 

конзуларни претставништва на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во странство на странски ли-
ца: 

1) за продолжување важењето на патна исправа за бе-
галци 

USAS - 6,00 
Asch - 140,30 
Bfrs - 404,00 
Dkr-71,30 
Lstg - 5,40 
FF - 60,90 
Fmk -41,40 
Hfl - 22,60 
CanS - 8,30 
Lit - 12.645,60 
DM - 20,00 

Nkr - 57,20 
Sfrs - 17,00 
Skr - 56,90 
Yen - 1560,00 
Pz - 1111,30 
Kv. din. - 1,80 
Ir. din. - 1,90 
AusS - 8,70 
Drs - 877,00 
ObrS - 9,00 . 

- за виза на заедничка патна исправа, за секое лице по 

US AS - 14,60 
Asch -341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
Hfl - 54,90 -
CanS - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Nkr - 140,00 
Sfrs -41,30 
Skr - 138,40 
Yen - 3795,90 
Pz - 2704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
AusS - 21,10 
Drs -2133,90 
ObrS - 14,60 

USAS - 2,00 
Asch -46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
Hfl - 7,50 
,CanS - 2,80 
Lit -4215,20 
DM - 6,70 

Nkr - 19,10 
Sfrs - 5,70 
Skr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
AusS - 2,90 
Drs - 292,30 
ObrS - 3,00 

2) за странци: 
- за виза на патна исправа за едно патување заради. 

престој во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија или за еден транзит 

2) за продолжување важењето на патна исправа за ли-
ца без државјанство 

US AS - 14,60 
Asch -341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
Hfl - 54,90 
CanS - 20,20 
Lit -30.771,00 
DM - 48,50 

Nkr - 140,00 
Sfrs -41,30 
Skr - 138,40 
Y'en - 3795,90 
Pz - 2704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
AusS -21,10 
Drs - 2133,90 
ObrS - 14,60 

USAS - 5,00 
Asch - 117,00 
Bfrs - 340,00 
Dkr - 59,50 
Lstg - 4,50 
FF - 50,80 
Fmk - 34,50 
Hfl - 18,80 
CanS - 6,90 
Lit - 10.538,00 
DM - 16,60 

Nkr - 47,70 
Sfrs - 14,20 
Skr - 47,40 
Yen - 1300,00 
Pz -926,10 
Kv. din. - 1,50 
Ir. din. - 1,60 
AusS - 7,20 
Drs - 730,80 
ObrS - 7,50 

- за виза на патна исправа за две патувања или за два 
транзита 

3) за издавање или продолжување важењето на патен 
лист за странци 

US AS - 10,00 
Asch - 233,80 
Bfrs - 673,00 
Dkr - 118,90 
Lstg 9,00 
FF - 101,50 
Fmk - 69,00 

Nkr - 95,40 
Sfrs - 28,30 
Skr - 94,80 
Yen - 2600,00 
Pz - 1852,20 
Kv. din. - 3,00 
Ir. din. - 3,10 

USA S - 10,00 
Asch - 233,80 
Bfrs - 673,00 
Dkr - 118,90 
Lstg - 9,00 
FF - 101,50 
Fmk - 69,00 
Hfl - 37,60 
CanS - 13,80 
Lit - 21.076,00 
DM - 33,20 

Nkr - 95,40 
Sfrs - 28,30 
Skr - 94,80 
Yen - 2.600,00 
Pz - 1.852,20 
Kv. din. - 3,00 
Ir. din. - 3,10 
AusS - 14,50 
Drs - 1.461,60 
ObrS - 15,00 

d 
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- за виза на патна исправа за повеќе патувања или за 
повеќе транзити за шест месеци 

US AS - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
Hfl - 54,90 
CanS - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Nkr - 140,00 
Sfrs -41,30 
Skr - 138,40 
Yen - 3.795,90 
Pz - 2.704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
AusS -21,10 
Drs -2.133,90 
ObrS -21,90 

USA S - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
Hfl - 7,50 
Can S - 2,80 
Lit-4.215,20 
DM - 6,70 

Забелешка 

Nkr - 19,10 
Sfrs - 5,70 
Skr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
Aus S - 2,90 
Drs - 292,30 
ObrS - 3,00 

USA S - 6,00 
Asch - 140,30 
Bfrs - 404,00 
Dkr-71,30 
Lstg - 5,40 
FF - 60,90 
Fmk-41,40 
Hfl - 22,60 
Can S - 8,30 
Lit - 12.645,60 
DM - 20,00 

Nkr - 57,20 
Sfrs - 17,00 
Skr - 56,90 
Yen - 1.560,00 
Pz - 1.111,30 
Kv. din. - 1,80 
Ir. din. - 1,90 
Aus S - 8,70 
Drs - 877,00 
Obr S - 9,00 

USA S - 12,00 
Asch - 280,60 
Bfrs - 808,00 
Dkr - 142,70 
Lstg - 10,80 

Nkr - 114,50 
Sfrs - 34,00 
Skr - 113,80 
Yen -3.119,90 
Pz - 2.222,60 

FF - 121,80 
Fmk - 82,80 
Hfl - 45,10 
Can S - 16,60 
L i t - 25.291,30 
DM - 39,90 

Kv.din. - 3,70 
Ir.din. - 3,80 
Aus S - 17,40 
Drs - 1.753,90 
Obr S - 18,00 

Tap. број 73 
За составување на тестамент: 
1) во канцаларијата на представништвото 

- за виза на заедничка патна исправа, за секое лице по 

USA Ѕ - 30,00 
Asch -701,50 
Bfrs - 2.020,00 
Dkr - 356,70 
Lstg - 27,00 
FF - 304,60 
Fmk - 207,00 
Hfl - 112,80 
Can S -41,40 
Lit - 63.228,20 
DM- 99,70 

Nkr - 286,10 
Sfrs - 84,90 
Skr - 284,50 
Yen - 7.799,80 
Pz - 5.556,60 
Kv.din. -9,10 
Ir.din. - 9,40 
Aus S - 43,40 
Drs - 4.38470, 
Obr S - 45,00 

2) надвор од канцеларијата на претставништвото 

1. За деца до наполнети 14 години возраст се плаќа 
таксата според овој тарифен број, намалена за 50%. 

2. За молба со која се бара издавање на виза не се пла-
ќа такса. 

3. За виза на патна исправа во која се запишани и чле-
нови на семејството на лицето на кое му е издадена патна 
исправа се плаќа една такса.. 

4. Дипломатско или конзуларно претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство може да ослободи од плаќање на такса според 
овој тарифен број познати личности на одделни земји во 
согласност со начелото на реципроцитет и претставници 
на ослободителни движења што доаѓаат во Југсолавија на 
покана од југословенски органи и организации на лекува-
ње, школување или специјализација. 

Tap. број 71 
За уверенија, потврди, изводи од матични книги или 

спроводници за пренос на посмртни останки што ги изда-
ва дипломатско или конзуларно претставништво на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во стран-
ство, ако не е поинаку пропишано: 

USA Ѕ - 48,00 
Asch - 1.122,30 
Bfrs -3.231,0 
Dkr - 570,70 
Lstg - 43,20 
FF - 487,30 
Fmk-331,00 
Hfl - 180,50 
Can S - 66,20 
Lit - 101.165,10 
DM - 159,50 

Nkr - 457,80 
Sfrs - 135,90 
S k r - 455,10 
Yen - 12.479,70 
Pz - 8.890,60 
Kv.din. - 14,60 
Ir.din. - 15,00 
Aus S - 69,40 
Drs -715,50 
Obrs S 72,00 

За составување на акт за отповикување на тестамент: 

USA Ѕ - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
Hf. - 54,90 
Сап“Ѕ 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Nkr - 140,00 
Sfrs -41,30 
Skr - 188,40 
Yen - 3.795,90 
Pz - 2.704,20 
Kv.din. - 4,40 
Ir.din. - 4.60 
AusS-21,10 
Ddrs -2.133,90 
Obr S - 21,90 

цил): 
За составување на дополнение на тестамент (коди-

USA Ѕ - 24,00 
Asch-561,10 
Bfrs - 1.616,00 
Dkr - 285,40 
Lstg - 21,60 
FF - 243,70 
Fmk - 165,50 
НА -90,30 
Can S - 33,10 
Lit - 50.582,60 
DM - 79,80 

Nkr - 230,00 
Sfrs - 67,90 
Skr - 227,60 
Yen - 6.239,90 
Pz - 4.445,30 
Kv.din. - 7,30 
Ir.din. -7,50 
Aus S - 34,70 
Drs 43.507,80 
Obr S - 36,00 

' Tap. број 74 
За составување на договор во канцеларијата на пре-

Тар. број 72 
За издавање на потврди кои се користат заради регу-

лирање на царински формалности при враќањето од 
странство за постојан престој во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија или при увоз на наследени 
предмети од странство: 

тставништвото: 

USA Ѕ - 24,00 
Asch - 561,10 
Bfrs - 1.616,00 
Dkr - 285,40 
Lstg - 21,60 
FF - 243,70 
Fmk - 465,50 
Hfl - 90,30 
Can S - 33,10 
Lit - 50.582,60 
DM - 79,80 

Nkr - 230,00 
Sfrs - 67,90 
Skr - 227,60 
Yen - 6.239,90 
Pz - 4.445,30 
Kv.din. - 7,30 
Ir.din. - 7,50 
Aus S - 34,70 
Drs - 3.507,80 
Obr S - 36,00 

4 
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Забелешка 
За молбата со која се бара составување на договор не 

се плаќа такса. 

Tap. број 75 
За составување на полномошно: 

USA Ѕ 5,00 Nkr - 47,70 
Asch - 117,00 Sfrs - 14,20 
Bfrs - 340,00 Skr - 47,40 
Dkr - 59,50 Yen - 1.300,00 
Lstg - 4,50 P z - 926,10 
F F - 50,80 Kv.din. - 1,50 
F m k - 34,50 а Ir.din. - 1,60 
Hfl - 18,80 Aus S - 7,20 
Can S - 6,90 Drs - 730,80 
Lit - 10.538,00 Obr S - 7,50 
DM - 16,60 

Забелешка 
За молбата со која се бара составување на полномош-

је не се плаќа такса. 

Tap. број 76 
За составување на други исправи по молби на заинте-

ресираното лице, ако со оваа тарифа не е поинаку пропи-

Забелешка 
За, повеќе примероци на ист препис или фотокопија, 

со заверување, се плаќа полната такса само за првиот при-
мерок, а за секој натамошен примерок - половина од так-
сата предвидена со овој тарифен број. 

Tap. број 78 
За заверување на уверение за здравствената исправ-

ност на испратени стоки: 

USA Ѕ - 10,00 
Asch - 233,80 
Bfrs - 673,00 
Dkr - 118,90 
Lstg - 9,00 
FF - 101,50 
Fmk - 69,00 
Hfl - 37,60 
Can S - 13,80 
Lit - 21.076,00 
DM - 33,20 

Nkr - 95,40 
Sfrs - 28,30 
Skr - 94,80 
Yen - 2.600,00 
Pz - 1.852,20 
Kv.din. - 3,00 
Ir.din. - 3,10 
Aus S - 14,50 
Drs - 1.461,60 
Obrs S - 15,00 

Tap. број 79 
За заверување на уверение за потеклото на стоки, за 

заверување на фактура или некоја друга исправа со која се 
посведочува потеклото на стоките или правото некои сто-
ки да уживаат посебна заштита на потеклото или називот: 

USA Ѕ - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
Hfl - 54,90 
Can S - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Nkr - 140,00 
Sfrs - 41,30 
Skr - 138,40 
Yen - 3.795,90 
Pz - 2.704,20 
Kv.din. - 4,40 
Ir.din. 4,60 
AusS-21,10 
Drs -2.133,90 
ObrS -21,90 

USA S - 19,60 
Asch - 458.30 
Bfrs - 1.320,00 
Dkr - 233,00 
Lstg - 17,70 
FF - 199,00 
Fmk - 135,20 
Hfl - 73,70 
Can S - 27,00 
Lit -41.309,10 
DM - 65,20 

Nkr - 187,00 
Sfrs - 55,50 
Skr - 185,80 
Yen - 5.095,00 
Pz - 3.630,30 
Kv.din. - 6,00 
Ir.din. - 6,10 
Aus S - 28,30 
Drs - 2.864,70 
Obr S - 29,40 

Забелешка 
За молбата со која се бара составување на исправи од 

овој тарифен број не се плаќа такса. 

Tap. број 77 
За секој препис или фотокопија составена во дипло-

матско или конзуларно претставништво на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во странство, со за-
верување: 

Tap. број 80 
За заверување на потпис на граѓанин или на граѓан-

ско правно лице на исправата: 

1) за првата страница 

USA Ѕ - 5,00 -
Asch - 117,00 
Brfs - 340,00 
Dkr - 59,50 
Lstg - 4,50 
FF - 50,80 
Fmk - 34,50 
Hfl - 18,80 
Can S - 6,90 
Lit - 10.538,00 
DM - 16,60 

Nkr - 47,70 
Sfrs - 14,20 
Skr - 47,40 
Yen - 1.300,00 
Pz -926,10 
Kv. din. - 1,50 
Ir.din. - 1,60 
Aus S - 7,20 
Drs -730,80 
Obr S - 7,50 

2) за секоја натамошна страница по 

USA Ѕ - 3,00 
Asch - 70,10 
Bfrs - 202,06 
Dkr - 35,60 
Lstg - 2,70 
FF - 30,50 
Fmk - 20,70 
Hfl - 11,30 
Can S - 4,20 
Lijt - 6.322,80 
DM - 10,00 

Nkr - 28,60 
Sfrs - 8,50 
Skr - 28,50 
Yen - 780,00 
Pz - 555,70 
Kv.din. - 0,90 
Ir.din. - 0,90 
Aus S - 4,40 
Drs - 438,50 
Obr S - 4,50 

USA S - 6,00 
Asch - 140,30 
Bfrs - 404,00 
Dkr - 71,30 
Lstg - 5,40 
FF - 60,90 
Fmk - 41,40 
Hfl - 22,60 
Can S - 8,30 
Lit - 12.645,60 
D M - 20,00 

Забелешка 

Nkr - 57,20 
Sfrs - 17,00 
Skr - 56,90 
Yen - 1.560,00 
Pz - 1.111,30 
Kv.din. - 1,80 
Ir.din. - 1,90 
Aus S - 8,70 
Drs - 877,00 
Obr S - 9,00 

Такса според овој тарифен број се плаќа за заверува-
ње на секој потпис на исправата. 

/ 
Tap. број 81 

За заверување на потпис на молба за отпуст од 
државјанството на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија: 

USA Ѕ - 64,80 
Asch - 1.515,00 
Bfrs - 4.362,00 
Dkr - 770,40 
Lstg -- 58,30 
FF - 657,90 
Fmk - 446,90 
Hfl - 243,70 
Can S - 89,37 
Lit - 136.573,00 
DM - 215,30 

Nkr - 618,00 
Sfrs - 183,50 
Skr - 614,40 
Yen - 16.847,00 
Pz - 1-2.003,60 
Kv.din. - 19,70 
Ir.din. - 20,25 4 

Aus S - 93,70 
Drs - 9.475,00 
Obr S - 72,00 

/ 
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Забелешка 
Такса според овој тарифен“ број се плаќа за заверува-

ње на секој потпис на исправата. 

Tap. број 82 
За заверување на службен потпис и печат на исправа 

Tap. бр“ој 85 
За заверување на превод од странски јазик на еден од 

јазиците на народите или народностите на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија или обратно: 

1) до 100 зборови 

USA Ѕ - 6,00 
Asch - 140,30 
Bfrs - 404,00 
Dkr-71,30 
Lstg - 5,40 
FF - 60,90 
Fmk -41,40 
Hfl - 22,60 
Can S - 8,30 
Lit - 12.645,60 
DM - 20,00 

Nkr - 57,20 
Sfrs - 17,00 
Skr - 56,90 
Yen - 1.560,00 
Pz - 1.111,30 
Kv.din. - 1,80 
Ir.din. - 1,90 
Aus S - 8,70 
Drs - 877,00 
Obr S - 9,00 

USA S - 5,20 
Asch -121,50 
Bfrs - 350,00 
Dkr-61,80 
Lstg - 4,50 
FF - 52,80 
Fmk - 36,00 
Hfl - 19,60 
Can S - 7,20 
Lit - 10.960,00 
DM - 17,00 

Nkr - 50,00 
Sfrs - 14,70 
Skr - 49,00 
Yen - 1.352,00 
Pz - 965;00 
Kv. din. - 1,60 
Ir. din. - 1,60 
Aus S - 7,50 
Drs - 1.100,00 
Obr S - 8,00 

2) за секој натамошен збор, no 

Tap. број 83 
За заверување на службен потпис и печат на исправа 

во која се потврдува поседување на странско државјанство 
или се дава гаранција дека определено лице ќе биде при-
мено во странско државјанство: 

USA Ѕ - 60,00 
Asch - 1.403,00 
Bfrs - 4.040,00 
D k r - 713,50 
Lstg - 54,00 
FF-609,10 
Fmk-413,80 
Hfl - 225,60 
Can S - 82,80 
Lit - 126.456,40 
DM - 199,40 

Nkr - 572,20 
Sfrs - 169,80 
Skr - 568,90 
Yen - 15.599,60 
Pz - 11.113,20 
Kv. din. - 18,30 
Ir. din. - 18,80 
Aus S - 86,80 
Drs - 8.769,40 
Obr S - 90,00 

USA S - 0,03 
Asch - 0,40 
Bfrs - 2,00 
Dkr - 0,35 
Lstg - 0,02 
FF - 0,30 
Fmk - 0,20 
Hfl -0,10 
Can S - 0,04 
Lit - 0,05 
D M - 0 , 0 5 

Nkr - 0,30 
Sfrs - 0,05 fr 
Skr - 0,30 
Yen - 7,80 
Pz - 5,50 
Kv. din. - 0,01 
Ir. din. -0,01 
Aus 8 - 0,05 
Drs - 4,40 
Obr S - 0,05 

За превод од еден од јазиците на народите или народ-
ностите на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија на странски јазик или обратно, составен и заверен 
во претставништвото: 

Tap. број 84 
За заверување на препис, копија или фотокопија што 

ќе ја состави заинтересираното лице: 
1) за првата страница 

USA Ѕ - 4,00 
Asch - 93,50 
Bfrs - 270,00 
Dkr - 47,60 
Lstg - 3,60 
FF - 40,60 
Fmk - 27,60 
Hfl - 15,00 
Can S - 5,50 
Lit - 8.430,40 
DM - 13,30 

Nkr - 38,20 
Sfrs - 11,30 
Skr - 38,00 
Yen 1.040,00 
Pz - 740,90 
Kv. din. - 1,20 
Ir. din. - 1,20 
Aus S - 5,80 
Drs - 584,60 
Obr S - 6,00 

1) до 100 зборови 

USA S - 15,00 
Asch - 298,00 
Bfrs - 858,00 
Dkr - 151,40 
Lstg - 11,50 
FF - 130,00 
Fmk - 87,90 
Hfl - 47,90 
Can S - 22,00 
Lit - 26.850,00 
DM - 42,40 

Nkr - 121,60 
Sfrs -36,10 
Skr - 120,80 
Yen -3.312,00 
Pz - 2.360,00 
Kv. din. - 3,90 
Ir. din. - 4,00 
Aus S - 24,30 
Drs - 1.862,00 
Obr S - 19,60 

2) за Секој натамошен збор, по 

2) за секоја Патамбшна страница по 

USA Ѕ - 2,00 
Asch - 46,8Q 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,90 
Hfl - 7,50 
Can S - 2,80 
Lit-4.215,20 
DM - 6,70 

Забелешка 

Nkr - 19,10 
Sfrs - 5,70 
Skr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
Aus S - 2,90 
Drs - 292,30 
Obr S - 3,00 

USA S - 0,04 
Asch - 0,50 
Bfrs - 2,20 
Dkr - 0,50 
Lstg - 0,03 
FF - 0,40 
Fmk - 0,30 
Hf l -0 ,15 
Can S - 0,05 
Lit - 70,00 
D M - 0 , 1 0 

Nkr - 0,40 
Sfrs-0,10 
Skr - 0,40 
Yen - 8,50 
Pz - 6,00 
Kv. din. - 0,02 
Ir. din. - 0,02 
Aus S - 0,06 
Drs - 4,60 
Obr S - 0,06 

Забелешка 
На молбата со која се бара услугата од овој тарифен 

број не се плаќа такса. 

Tap. број 86 
За депонирање на потпис и печат на нотар кај дипло-

матско или конзуларно претставништво на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во странство: 

За заверување на повеќе примероци на ист препис, 
копија или фотокопија се плаќа полна такса само за први-
от примерок, а за секој натамошен примерок - половина 
од таксата предвидена со овој тарифен број. 

USA Ѕ - 48,00 
Asch - 1.122,30 
Bfrs -3.231,00 
Dkr - 570,70 

Nkr - 457,80 
Sfrs - 1135,90 
Skr-455,10 , 
Yen - 12.479,70 
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Lstg - 43,20 
FF - 487,30 
Fmk -331,00 
НА - 180,50 
Can Ѕ - 66,20 
Lit - 101.165,10 
DM - 159,50 

Pz - 8.890,60 
Kv. din. - 14,60 
Ir. din. - 15,00 
Aus S - 69,40 
Drs -715,50 
Obr S - 72,00 

Tap. број 87 
За дејствија во оставински работи: 
1) за составување на записник во просториите на дип-

ломатско или конзу,ларно претставништво на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во странство: 

- за првата страница на записникот 

USA Ѕ - 14,60 
Asch - 341,40 
Bfrs - 983,00 
Dkr - 173,60 
Lstg - 13,20 
FF - 148,20 
Fmk - 100,70 
Hfl - 54,1)0 
Can S - 20,20 
Lit - 30.771,00 
DM - 48,50 

Nkr - 140,00 
Sfrs -41,30 
Skr - 138,40 
Yen - 3.795,90 
Pz - 2.704,20 
Kv. din. - 4,40 
Ir. din. - 4,60 
Aus S -21,10 
Drs -2.133,90 
Obr S -21,90 

- за секоја натамошна страница на записникот, по 

USA Ѕ. - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
Hfl - 7,50 
Can S - 2,80 
Lit -4.215,20 
DM - 6,70 

Nkr - 19,10 
Sfrs - 5,70 
Skr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din. - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
Aus S - 2,90 
Drs - 292,30 
Obr S - 3,00 

2) за официјални дејствија надвор од просториите на 
претставништвото (застапување пред локални органи, 
учествување во нивни службени работи и др), ако во оваа 
тарифа не е поинаку пропишано, за секој ден официјална 
работа: 

USA Ѕ— 42,00 
Asch - 982,00 
Bfrs - 2.827,00 
Dkr - 500,00 
Lstg - 37,80 
FF - 426,40 
Fmk - 290.00 
Hfl - 158,00 
Can S - 58,00 
Lit -88.519,50 
DM - 139,60 

Nkr - 400,50 
Sfrs-118,90 
Skr - 398,20 
Yen - 10.919,70 
Pz - 7.779,30 
Kv. din. - 12,80 
Ir. din. - 13,10 
Aus S - 60,80 
Drs -6.188,60 
Obr S - 63,00 

3) за попишување на заоставштина, со процена и со 
наведување на вредноста на предметите за секоја процена 
или за секој стварен или вештачки наод: 

- за секој ден официјална работа 

USA Ѕ - 48,00 
Asch - 1.122,30 
Bfrs - 3.231,00 
Dkr - 570,70 
Lstg - 43,20 
FF - 487,80 
Fmk-331,00 
Hfl - 180,50 
Can S --66,20 
Lit - 101.165,10 
DM - 159,60 

Nkr - 457,80 
Sfrs - 135,90 
Skr - 455,10 
Yen - 12.479,70 
Pz - 8.890,60 
Kv.din. - 14,60 
Ir.din. - 15,00 
Aus S - 69,40 
Drs -7.015,50 
Obrs S - 48,00 

4) за управување со заоставштина по која е 
спроведена оставинска расправа или за управување 
со друг имот што не потекнува од заоставштина, од 
чистиот приход (месечно или годишно) 6% 

Забелешка 
1. За попишување на заоставштина или за наод 

без процена или без наведување на вредноста се 
плаќа само таксата од точка 3 алинеја 1 на овој та-
рифен број. 

2. Како ден се смета времето од најмногу шест 
часа. Секој започнат дел од тоа време се смета како 
половина ден. 

Tap. број 88, 
За доставување на пари, хартии од вредност, 

вложни книшки и други предмети од вредност, од 
износот што се доставува или од вредноста на пред-
метот што се доставува 3% 

За доставување на пари и други вредности што 
потекнуваат од остварена заоставштина: 

1) за заоставштини до 100 USAS пресметани во 
национална валута на земјата на приемот 3% 

2) за заоставштини над 100 до 500 USAS пре-
сметани во национална валута на земјата на прие-
мот 5% 

3) за заоставштини над 500 USAS пресметани 
во национална валута на земјата на приемот 6% 

Забелешка 
1. Такса според овој тарифен број не се плаќа кога по 

повод бродолом или некоја друга несреќа, пари и други 
вредности за морнари и за нивните семејства му се преда-
ваат на дипломатско или конзуларно претставништво на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство. 

2. За молбата со која се бара извршување на услуги 
по овој тарифен број не се плаќа такса. 

Tap. број 89 
За чување на депозити: 
1) за акт со кој се потврдува прием на депозит на чу-

вање: 
USAS - 6,00 
Asch - 140,30 
Bfrs - 404,00 
Dkr-71,30 
Lstg - 5,40 
FF - 60,90 
Fmk - 41,40 
Hfl - 22,60 
CanS - 8,30 
Lit - 12.645,60 
DM - 20.00 

Nrk - 57,20 
Sfrs - 17,00 
Skr - 56,90 
Yen - 1.560,00 
Pz-1.111,30 
Kv. din - 1,80 
Ir. din. - 1,90 
AusS - 8,70 
Drs - 877,00 
ObrS - 9,00 

2) за чување и издавање на пари, хартии од вредност, 
вложни книшки и предмети од вредност (скапацености): 

- за првата година или за дел од тоа време, од 
вредноста 5% 

- за секоја натамошна година или дел од тоа 
време, од вредноста 4% 

3) за чување на тестамент или други исправи во инте-
рес на поединци или на правни лица: 

USAS - 19,60 
Asch - 458,30 
Bfrs - 1.320.00 
Dkr - 233,00 
Lstg - 17,70 
FF - 199,00 
Fmk - 135,20 
Hfl - 73,70 
CanS - 27,00 
Lit - 41.409,10 
DM - 65,20 

Забелешка 

Nrk - 187,00 
Sfrs - 55,50 
Skr - 185,80 
Yen - 5.095,00 
Pz - 3.630,30 
Kv. din - 6,00 
Ir. din. -6 ,10 
AusS - 28,30 
Drs - 2.864,30 
ObrS - 19,060 

- Освен тоа, од целокупната вредност на попи-
ч?зните и проценетите предмети 

Такса според овој тарифен број не се плаќа за бедни-
те депозити: парични износи положени однапред заради 

А 
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покритие на такси и трошоци и слични побарувања на 
дипломатско односно конзуларно претставништво на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија во 
странство, заработки и предмети (ефекти) на државјани на 
Социјалистичка Федеративна Република. Југославија, пари 
положени - примени на име обештетување на државјани 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија по 
разни основи и во случај на болест, лишување од слобода 
и др. 

Tap. број 90 ' 
За запишување во пописот на екипажот податоци за 

качување или симнување на членови на екипажот: 

2) за секоја натамошна започната страница по 

USAS - 2,60 
Asch - 60,80 
Bfrs - 115,00 
Dkr - 30,90 
Lstg - 2,30 
FF - 26,40 
Fmk - 18,00 
НО - 9,80 
CanS - 3,60 
Lit - 5.479,80 
DM - 8,70 , 

Nrk - 24,80 
Sfrs - 7,40 
Skr - 24,60 
Yen - 676,00 
P z - 481,60 
Kv. din - 0,80 
Ir. din. - 0,80 
AusS - 3,80 
Drs - 380,00 
ObrS - 3,90 

USAS - 3,00 
Asch - 70,10 
Bfrs - 202,00 
Dkr - 35,60 
Lstg - 2,70 
FF - 30,50 
Fmk - 20,70 
Hfl - 11,30 
CanS - 4,20 
Lit -6.322,80 
DM - 10,00 

Nrk - 28,60 
Sfrs - 8,50 
Skr - 28,50 
Yen - 780,00 
Pz - 555,70 
Kv. din - 0,90 
Ir, din. - 0,90 
AusS - 4,40 
Drs - 438,50 
Obr S - 4,50 

Tap. број 92 
За заверување на бродски дневник и други бродски 

книги и исправи и за потврда на секој упис во тие книги и 
исправи: 

USAS - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
Hfl - 7,50 
CanS - 2,80 
Lit-4.215,20 
DM - 6,70 

Nrk - 19,10 
Sfrs - 5,70 
Skr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
AusS - 2,90 
Drs - 292,30 
ObrS - 3,00 

Tap. број 93 
За издавање и заверување на изводи од бродски диев-

1) за прва страница 

USAS - 3,00 
Asch - 70,10 
Bfrs - 202,00 
Dkr - 35,60 
Lstg - 2,70 
FF - 30,50 
Fmk - 20,70 
Hfl - И,ЗО 
CanS - 4,20 
Lit - 6.322,80 
DM - 10,00 

Nrk - 28,60 
Sfrs - 8,50 
Skr - 28,50 
Yen - 780,00 
Pz - 555,70 
Kv. din - 0,90 
Ir. din. - 0,90 
AusS - 4,40 
Drs - 438,50 
ObrS - 4,50 

USAS - 2,00 
Asch - 46,80 
Bfrs - 135,00 
Dkr - 23,80 
Lstg - 1,80 
FF - 20,30 
Fmk - 13,80 
Hfl - 7,50 
CanS - 2,80 
Lit - 4.215,20 
DM - 6,70 

Nrk^ 19,10 
Sfrs - 5,70 
Skr - 19,00 
Yen - 520,00 
Pz - 370,50 
Kv. din - 0,60 
Ir. din. - 0,60 
AusS r 2,90 
Drs - 292,30 
ObrS - 3,00 

Tap. број 94 

За интервенција на дипломатско или конзуларно пре-
тставништво на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во странство да му се издаде на брод или да се 
продолжи важењето на која и да било исправа во врска со 
безбедноста на пловидбата, покрај ефективните трошоци: 

Tap. број 91 
За aKt со кој се одобрува качување на странски 

државјани како член на екипажот на брод на Југословен-
ската трговска морнарица: 

US AS - 19,60 
Asch - 458,30 
Bfrs - 1.320,00 
Dkr - 233,00 
Lstg - 17,70 
FF - 199,00 
Hfl - 73,70 
Fmk - 135,20 
CanS - 27,00 
Lit - 41.309,10 
DM - 65,20 

Nrk - 187,00 
Sfrs - 55,50 ' 
Skr - 185,80 
Yen - 5.095,00 
Pz - 3.630,30 
Kv. din - 6,00 
Ir. din. - 6,10 
Aus S - 280,30 
Drs - 2.864,70 
ObrS - 19,60 

За секоја друга интервенција кај странски органи по 
барање на брод, за која не е пропишана посебна такса: 

III. ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ОВОЈ ЗАКОН ЗА 
ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА И ВО СЛУЧАЈ НА НЕ-

ПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ 

Член 3 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат и за време 

на воена состојба и во случај на непосредна воена опас-
ност, со тоа што за времето додека трае таквата состојба 
односно опасност ќе се применуваат таксите од член 2 на 
овој закон зголемени за 100%. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 4 
За списи и дејствија во управни предмети и за други 

предмети и дејствија кај сојузните органи на управата и 
кај сојузните организации, по кои таксената обврска на-
станала до денот на влегувањето на овој закон во сила, ќе 
се плати такса според Законот за Тарифата на сојузните 
административни такси („Службен лист, на СФРЈ“, бр. 
20/84). 

Член 5 

Со денот на влегувањето на овој закон во сила пре-
станува да важи Законот за Тарифата на сојузните адми-
нистративни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/84). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 



Страна 1800 - Број 77 ' СЛУЖБЕН ЛИСТ Н^ СФРЈ 

1009. 
Врз основа на член 39 од Законот за правата и 

должностите на сојузните органи во поглед на средствата 
во општествена сопственост ^ што тие ги користат 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80 и 64/86), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ЧУВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
СЛУЖБЕНИТЕ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ ШТО ГИ КО-

РИСТАТ СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за условите и начинот на чување, зашти-

та и одржување на службените згради и простории што ги 
користат сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
32/87) во член 2 став 2 по зборовите: „Сојузниот секрета-
ријат за надворешни работи“ запирката се заменува со 
зборот: „и“, а зборовите: „и Сојузната управа за царини“ 
се̂  бришат. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 388 
22 октомври 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

1010. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за контрола 

на квалитетот на земјоделските и прехранбените произво-
ди во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 28/75, 70/78 и 54/86), по прибавеното мислење 
од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА-
ДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШ-

НОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање-
то надомест за покривање на трошоците за контрола на 
квалитетот на земјоделските и прехранбените производи 
во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 6/81, 68/84 и 9/86) во точка 2 во одредбата под 
1 бројот: „800" се заменува со бројот: „1.280", а бројот: 
„40" - со бројот: „65". 

Во одредбата под 2 бројот: „640" се заменува со бро-
јот: „1.000", а бројот: „12" - со бројот: „20". 

Во одредбата под 3 бројот: „640" се заменува со бро-
јот: „1.000", а бројот: „24" - со бројот: „40". 

По оредбата под 3 се додава нова одредба 4, која гла-
си: 

„4) за коњи за колење и други категории на коњи, ос-
вен коњи за приплод, како и за говеда за колење, вклучува-
јќи телиња и јуниња, не се плаќа надомест по пратка, туку 
700 динари по грло“. 

2. Во точка 3 во одредбата под 1 бројот: „400" се за-
менува со бројот: „640", а бројот: „24" - со бројот: „40". 

Во одредбата под 2 бројот: „400" се заменува со бро-
јот: „640", а бројот: „8" - со бројот: „13". 

Во одредбата под 3 бројот: „400" се заменува со бро-
јот: „640", а бројот: „12" - со бројот: „20". 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 389 
30 октомври 1987 година 
Белград, 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

1011. 
Врз основа на член став 3 од Законот за девизно-

то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за распоредувње на девизите утврде-

ни за потребите на федерацијата за 1987 година („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 3/87 и 66/87) во Распоредот на девизи-
те за 1987 година, кој е составен дел на Одлуката за распо-
редување на девизите утврдени за потребите на федераци-
јата за 1987 година, редниот број а) се менува и гласи: 

,,а) Материјални резерви 
на федерацијата 
Стоковни плаќања 26.282,086.000. 

Вкупно: 26.282,086.000." 
Редниот број в) се менува и гласи: 
„в) Органи на федерацијата и оства-

рување на правата и должности-
те на федерацијата 
Нестоковни плаќања 41.709,285.000. 
Стоковни плаќања 359.190,640.085. 
Резерви на девизи 20.940,668.915. 

Вкупно: 421.840,594.000." 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 414 
19 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
1 Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, с. р. 

1012. 
Врз основа на член 102 од Законот за санација и пре-

станок на организациите на здружен труд („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87 и 75/87), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ШТО СЕ НЕЛИКВИДНИ, ИМААТ РАСТРОЈ-
СТВА ВО РАБОТЕЊЕТО И ЌЕ ИСКАЖАТ ЗАГУБА ВО 

РАБОТЕЊЕТО 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на составување на'пре-

сметка на средствата за исплата на личните доходи во ос-

4 
I 
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новните организации на здружен труд што се неликвидни, 
имаат растројства во работењето и ќе искажат загуба во 
работењето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/87) во член 6 
се додава став 2, кој гласи: 

„Организацијата која на денот на исплатата на лич-
ните доходи има искажана загуба во периодичната пре-
сметка не го составува образецот ЛДП 

Член 2 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Организацијата го составува образецот ЛДН врз ос-

нова на податоците од завршната сметка за претходната 
година и податоците што ќе ги утврди на денот на соста-
вувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува збирот на износите 
од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебна податоци, што го 
составила за претходната година, зголемен за состојбата 
на контото 257 - Распоредени средства на чистиот доход 
за бруто лични доходи, која состојба е искажана во за-
вршната сметка за таа година; 

2) под редниот број 2 го внесува податокот од редни-
от број 51 на образецот Посебни податоци, што го соста-
вила за претходната година; 

3) под редниот број 3 го внесува бројот на месеците 
на работењето во претходната година - податокот од ред-
ниот број 53 на образецот Посебни податоци, што го сос-
тавила за претходната година; 

4) под редниот број 5 го внесува износот што ќе го 
добие кога износот под редниот број 4 ќе го помножи со 
80 и добиениот производ ќе го подели со 100; 

5) под редниот број 6 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната 
организација надлежна за работите на статистиката за из-
минатиот период на тековната година, заклучно со месе-
цот кој му претходи на месецот за кој се исплатуваат лич-
ните доходи (на пр. ако личните доходи се исплатуваат за 
месец ноември, под тој реден број се внесува индексот на 
животните трошоци во периодот јануари - октомври во 
однос на просекот на трошоците во претходната година); 

6) под редниот број 7 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе ги објави сојузната 
организација надлежна за работите на статистиката за из-
минатиот период на тековната година, заклучно со месе-
цот за кој се исплатуваат личните доходи; 

7) под редниот број 8 го внесува бројот на работници-
те за кои се исплатуваат личните доходи, утврден врз ос-
нова на работните часови, така што бројот на остварените 
работни часови и часовите за кои се прима надомест на 
личниот доход од средствата на организацијата ќе се по-
дели и со бројот на можните работни часови со полно ра-

. ботно време и со времето пократко од полното работно 
време по работник; 

8) под редниот број 9 го внесува бројот на работните 
месеци во тековната година, заклучно со месецот што му 
претходни на месецот за кој се исплатуваат личните дохо-
ди; 

9) под редниот број 10 го внесува бројот на работните 
месеци во тековната година, заклучно со месецот за кој се 
исплатуваат личните доходи; 

10) под редниот број 14 го внесува податокот органи-
зацијата што врши исплата на загарантираните лични до-
ходи кој износ ќе го утврди за бројот на работниците на 
кои им исплатува лични доходи во согласност со репуб-
личкиот односно покраинскиот закон; 

11) под редниот број 15 го внесува износот на сред-
ствата што ќе ги добие без обврска за враќање во соглас-
ност со член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и преста-
нок на организациите на здружен труд; 

12) под редниот број 16 го внесува износот од нало-
гот за исплата на чисти лични доходи; 

13) под редниот број 17 го внесува износот од нало-
гот за плаќање на придонеси од личните доходи; 

14) под редниот број 18 го внесува делот од бруто 
личните доходи што го расподелува за заедничка потро-
шувачка во организацијата. 

Ако организацијата, врз денова на завршната сметка 
за претходната годинна односно врз основа на конечната 
пресметка на личните доходи, утврди дека во образецот 
ЛДН што и го поднела на Службата за општествено кни-
говодство при исплатата на личните доходи за јануари од-
носно февруари искажала и исплатила износ најличните 
доходи помал од износот кој што ќе го утврди во соглас-

ност со одредбите на овој член, може дополнително да 
состави нов образец ЛДН за тие месеци и да ја исплати 
разликата на личните доходи." 

Член 3 
Член 9 се менува и гласи: 
„Организацијата го составува образецот ЛДП врз ос-

нова на податоците од последната периодична пресметка 
односно завршната сметка и податоците што ќе ги утврди 
на денот на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под редниот број 1 го внесува делот од чистиот до-
ход за лични доходи според основите и мерилата од само-
управниот општ акт кој е донесен во согласност со само-
управната спогодба односно со општествениот договор, 
вклучувајќи го и делот за непосредна заедничка потрошу-
вачка на работниците; 

2) под редниот број 2'го внесува податокот од конто-
то 180 - Разграничени лични доходи по основ на залихи и 
враќање на даночни и други давачки, состојба на почето-
кот на годината; 

3) под редниот број 3 го внесува податокот од конто-
то 180, состојба на крајот од пресметковниот период; 

4) под редниот број 5 го внесува збирот на износите 
под ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци, што 
го составила за претходниот пресметковен период однос-
но претходната година, намален за збирот на состојбата 
на контата.од колоната 2 под тие редни броеви на денот 
на исплатата на личните доходи, зголемен за делот на 
личните доходи што е распореден за заедничка потрошу-
вачка; 

5) под редниот број 7 го внесува податокот од редни-
от број 51 на образецот Посебни податоци, што го соста-
вила за претходниот пресметковен период односно за пре-
тходната година; 

6) под редниот број 8 го внесува бројот на месеците 
на работењето во претходниот пресметковен период од-
носно претходната година - податокот од редниот број 53 
на образецот Посебни податоци, што го составила за пре-
тходниот пресметковен период односно за претходната 
година; 

7) под редниот број 10 го внесува просечниот број на 
работници во периодот за кој се составува пресметка ут-
врден врз основа на работните часови, така што бројот на 
остварените работни часови и часовите за кои се прима 
надомест на личниот доход од средствата на организаци-
јата ќе се подели со бројот на можните работни часови со 
прлно работно време и со времето пократко од полното 
работно време по работник; 

8) под редниот број 11 го внесува бројот на месеците 
на работењето во периодот за кој се составува пресметка, 
(на пр: при составувањето на пресметката за октомври 
под овој реден број се внесува бројот 10); 

9) под редниот број 13 го внесува износот на вкупно 
исплатените бруто лични доходи до денот на поднесува-
њето на образецот ЛДП за периодот за кој се составува 
пресметка зголемен за делот на личните доходи што е рас-
пореден за заедничка потрошувачка; 

10) под редниот број 14 го внесува износот во височи-
на на една третина од повеќе исплатените лични доходи за 
претходната година што ја надоместува од личните дохо-
ди за март, април и мај; за секој од тие месеци во перио-
дот за кој се составува пресметка на образецот Л Д П (на 
пр: ако образецот ЛДП се составува за периодот јануари-
-март, под тој реден број се внесува една третина од пове-
ќе исплатениот износ за претходната година); 

11) под редниот број 15 го внесува износот во височи-
на на една третина од повеќе исплатените лични доходи 
во претходниот пресметковен период во тековната година 
што се надоместува во трите наредни месеци, во секој ме-
сец што следува по истекот на пресметковниот период (на 
пр. при составувањето на образецот ЛДП за периодот ја-
нуари-октомври под тој реден број внесува две третини 
од повеќе исплатениот износ за периодот јануари-септем-
ври); 

12) под редниот број 17 го внесува збирот на износите 
од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци, што го 
составила за претходната година, зголемен за состојбата 
на контото 257 што е искажано во завршната сметка за 
таа година; 

13) под редниот број 18 го внесува податокот од ред-
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илот број 51 на образецот Посебни податоци, што го сос-
тавила за претходната година; 

14) под редниот број 19 го внесува бројот на месеците 
на работењето во претходната година - податокот од ред-
ниот број 53 на образецот Посебни податоци, што го сос-
тавила за претходната година; 

15) под редниот број 21 го внесува износот што ќе го 
добие кога износот под редниот број 9 ќе го помножи со 
80 и добиениот производ ќе го подели со 100; 

16) под редниот број 22 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната 
организација за работи на статистиката за пресметковни-
от период во кој е искажано растројство во работењето; 

17) под редниот број 24 го внесува податокот од ред-
ниот број 51 на образецот Посебни податоци, што го сос-
тавила за пресметковниот период во кој е искажано рас-
тројство во работењето; 

18) под редниот број 25 го внесува бројот на месеците 
на работењето во пресметковниот период во кој е ис-
кажано растројство во работењето; 

19) под редниот број 26 го внесува збирот на износите 
од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци, што го 
составила за пресметковниот период во кој искажала рас-
тројство во работењето, намален за збирот на состојбите 
на контата од колоната 2 под тие редни броеви на денот 
на исплатата на личните доходи зголемен за делот на лич-
ните доходи што е распореден за заедничка потрошувач-
ка; 

20) под редниот број 29 го внесува индексот на рас-
тежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната 
организација надлежна за работи на статистиката за изми-
натиот период од тековната година, заклучно со месецот 
за кој ги исплатува личните доходи; 

21) под редниот број 30 го внесува просечниот број на 
вработени работници врз основа на работните часови за 
периодот за кој се составува пресметка, што ќе го утврди 
така што бројот на остварените работни часови и часови-
те за кои работниците примаат надомест на личниот до-
ход од средствата на организацијата ќе го подели со бро-
јот на можните работни часови со полбо работно време и 
со времето пократко од полното работно време по работ-
ник; 

22) под редниот број 31 го внесува бројот на месеците 
на работењето за кои се составува пресметка (на пр: орга-
низацијата што искажала растројство во работењето во 
пресметковниот период јануари-јуни, при исплатата на 
личните доходи за јули го внесува бројот 7); 

23) под редниот број 33 го внесува износот на вкупно 
исплатените бруто лични доходи до денот на поднесува-
њето на образецот ЛДП за периодот за кој составува пре^ 
сметка, зголемен за делот на личните доходи што е распо-
реден за заедничка потрошувачка-; 

24) под редниот број 35 го внесува податокот органи-
зацијата што врши исплата на загарантираните лични до-
ходи кој износ ќе го утврди за бројот на работниците на 
кои им се иплатуваат лични доходи во согласност со ре-
публичкиот односно покраинскиот закон; 

25) под редниот број 36 го внесува износот на сред-
ства што ќе ги добие од друга организација или од сред-
ствата обезбедени со закон, во согласност со одредбите на 
член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и прстанок на орга-
низациите на здружен труд; 

26) под редниот 6poj 37 го внесува износот за исплата 
на чисти лични доходи; 

27) под редниот број 38 го внесува износот за плаќа-
ње на придонесите од личните доходи; 

28) под редниот број, 39 го внесува делот од бруто 
личните доходи што се расподелува за заедничка потро-
шувачка." 

Член 4 
Во член 10 точка 1 бројот: „150" се заменува со бро-

јот: „154". 
Во точ. 6 и 10 бројот: „53" се заменувало бројот: 

.51". 
Во точка 17 на крајот знакот точка и запирка се заме-

нува со точка и се додаваат зборовите: „организациите 
врз кои се применува одредбата на член 97 став 4 од Зако-
нот за санација и престанок на организациите на здружен 
труд под тој реден број го внесуваат износот што е ис-
кажан под редниот број 17 од ТОЈ образец;". 

Член 5 
Во член 11 точка 1 бројот: „150" се заменува со бро-

јот: „152". 
Во точка 5 бројот: „53" се заменува со бројот: „51". 

Член 6 
Под член 12 се додаваат три нови члена, 12а, 126, 12в, 

кои гласат: 

„Член 12а 
По исклучок од одредбата на член 9 точка 15 од овој 

правилник, основната организација што искажала рас-. 
тројства во работењето по периодичната пресметка за пе-
риодот јануари-септември 1987 година, до 28 февруари 
1988 година износот што го внесува под редниот број 21 
го утврдува кога износот под редниот број 9 ќе го по-
множен со 90 и добиениот износ ќе го подели со 100. 

Член 126 
По исклучок од одредбите на член 10 точ. 8 и 17 на 

овој правилник: 
1) организацијата што искажала загуба во работење-

то по периодичната пресметка за периодот јануари-сеп-
тември 1987 година, до 28 февруари 1988 година, во обра-
зецот ЛДЗ-1 под редниот број 10 го внесува износот што 
ќе го утврди кога износот под редниот број 9 ќе го ло-
ми ижи со 90 и добиениот износ ќе го подели со 100. Орга-
низациите врз кои се применува Законот за санација и пре-
станок на организациите на здружен труд и од комунална-
та дејност и градскиот сообраќај под редниот, број“ 10 го 
внесуваат износот што ќе го утврдат кога износот под ред-
ниот број 9 ќе го помножат со 95 и добиениот износ ќе го 
поделат со 100; 

2) организациите врз кои се применува член 269в од 
Законот за санација и престанок на организациите на 
здружен труд кои по периодичната пресметка за периодот 
јануари-септември 1987 година искажале загуба во рабо-
тењето до износот на вишокот на ревалоризационите при-
ходи над контролната Ревалоризација, во образецот 
ЛДЗ-1 под редниот број 23 го внесуваат износот што е ис-
кажан под редниот број 17 на тој образец; 

3) организациите кои во 1987, 1988 и 1989 година ќе 
искажат загуба во работењето по периодичната пресметка 
до износот кој, во согласност со одредбите на член 130 од 
Законот за вкупниот приход и доходот, можат да го по-
кријат врз товар на ревалоризационите расходи, односно 
да го намалат резултатот на Ревалоризацијата што ги то-
вареше непосредно трошоците на работењето и организа-
циите врз кои се применува член 264 од Законот за санаци-
ја и престанок на организациите на здружен труд, во обра-
зецот ЛДЗ-1 под редниот број 23 го внесуваат износот 
што е искажан под редниот број 17 на тој образец. 

Член 12в 
По исклучок од одредбите на член 11 став 1 точка 7 

од Правилникот, организациите врз кои се применува 
член 264 од Законот за ,санација и престанок на организа-
циите на здружен труд и од комуналната дејност и град-
скиот сообраќај, што ќе искажат непокриена загуба по за-
вршната сметка за 1987 година, во образецот Л Д 3-2 под 
редниот број 8 го внесуваат износот што ќе го утврдат ко-
га износот под редниот број 7 ќе го помножат со 95 и до-
биениот износ ќе го поделат со 100." / 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1-13279/1 
18 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен 
секретар за финансии, 

Светозар Рикановиќ, с. р. 
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Образец ЛДН 

(Назив и седиште на организацијата) 

(Гранка на дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НЕЛИКВИДНОСТ ЗА 

(МЕСЕЦ) 19 ГОДИНА 
- V 

Ред. 
број Елементи Износ 

1 2 3 

1 Бруто лични доходи за претходната годи-
на 

2 Просечен број на работници врз основа на 
часовите на работа во претходната годи-
на 

3 Број на месеците на работењето во пре-
тходната година 

4 Просечен месечен бруто личен доход по 
работник за претходната година (ред. бр. 
1; ред. бр. 2; ред. бр. 3) 

5 80% од просечниот месечен бруто личен 
доход по работник за претходната година 

6 Индекс на животните трошоци во пре-
тходниот период заклучно со претходни-
от месец 

7 Индекс на животните трошоци во измина-
тиот период заклучно со месецот за кој се 
исплатуваат личните доходи 

8 Број на работници врз основа на часовите 
на работа во месецот за кој се исплатува-
ат личните доходи 

9 Број на месеците во тековната година за-
клучно со претходните месеци 

10 Број на месеците во тековната година за-
клучно со месецот за кој се исплатуваат 
личните доходи 

11 Износ на средствата за бруто лични дохо-
ди за изминатиот период заклучно со пре-
тходниот месец (ред. бр. 5. ред. бр. 6. ред. 
бр. 8. ред. бр. 9). 

12 Износ на средствата за бруто личните до-
ходи за изминатиот период заклучно со 
месецот за кој се исплатуваат личните до-
ходи (ред. бр. 5. ред. бр. 7. ред. бр. 8. ред. 
бр. 10) 

13 Износ на средствата за исплата на бруто 
личните доходи (ред. бр. 12 - ред. бр. 11) 

14 Износ на загарантираните лични доходи 
15 Износ на примените средства без обврска 

на враќање за исплата на бруто личните, 
доходи 

16 Износ на чистите лични доходи 
17 Износ на придонесот од личните доходи 
18 Дел од бруто личните доходи за заеднич-

ка потрошувачка 

Во 19 година 

(Потпис на раководителот (Потпис на раководителот 
на службата) на организацијата) 

Образец ЛДП 

(Назив и седиште на организацијата) 

(Гранка на дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НАСТАНУВАЊЕ НА РАС-
ТРОЈСТВО ВО РАБОТЕЊЕТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈА-

НУАРИ ДО 19 ГОДИНА 

Ред. 
број Елементи 

/ 

Износ 

1 2 3 

1 Дел од чистиот доход за бруто лични до-
ходи за претходниот пресметковен пери-
од 

2 Пресметани бруто лични доходи врз то-
вар на обртните средства по основ на за-
лихите на почетокот на годината 

3 Пресметани бруто лични доходи врз то-
вар на обртни средства по основ fta зали-
хите на крајот на пресметковниот период 

4 Средства за бруто лични доходи за пре-
тходниот пресметковен период (ред. бр. 
1 - ред. бр. 2 ред. бр. 3) 

5 Исплатени бруто лични доходи за пре-
тходниот пресметковен период 

6 Повеќе исплатени бруто лични доходи за 
претходниот пресметковен период (ред. 
бр. 5 - ред. бр. 4) 

7 Просечен број на вработени утврден врз 
основа на часовите на работа во претход-
ниот пресметковен период 

8 Број на месеците на работење во пре-
тходниот пресметковен период 

9 Просечен месечен бруто личен доход по 
работник за претходниот пресметковен 
период (ред. бр. 4: ред. бр. 7: ред. бр. 8) 

10 Просечен број на работници врз основа 
на часовите на работа во периодот за кој 
се составува пресметка 

И Број на месеците на работење во перио-
дот за кој се составува пресметка 

12 Износ на средствата за бруто личните 
доходи во височина на просекот од пре-
тходниот пресметковен период (ред. бр. 
9 - ред. бр. 10 - ред. бр. П) 

13 Износ на исплатените бруто лични дохо-
ди за периодот за кој се составува пре-
сметка 

14 Износ во височина на една третина на 
повеќе исплатените лични доходи за пре-
тходната година 

15 Износ во височина на една третина на 
повеќе исплатените бруто лични доходи 
за претходниот пресметковен период 

16 Средства за бруто лични доходи 
(ред. бр. 12 - ред. бр. 13 - ред. бр. 14 4-
ред. бр. 15) 

1.7 Бруто лични доходи за претходната го-
дина 

. 18 Просечен број на работници врз основа 
на часовите на работа во претходната го-
дина 

19 Број на месеците на работење во пре-
тходната година 

20 Просечен месечен бруто личен доход по 
работник за претходната година (ред. бр. 
17: ред. бр. 18: ред. бр. 19) 

21 80% од просечниот месечен бруто личен 
доход по работник за претходната годи-
на 

22 Индекс на растежот на животните тро-
шоци во пресметковниот период 
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1 2 3 

23 Коригиран просечен месечен бруто личен 
доход по работник (ред. бр. 21 - ред. бр. 
22:100) 

24 Просечен број на вработени работници 
врз основа на часовите на работа во пре-
сметковниот период 

25 Број на месеците на работење во пре-
сметковниот период 

26 Износ на бруто личните доходи што 
можеше да се исплати за пресметковниот 
период (ред. бр. 23. ред. бр. 24 - ред. бр. 
25) 

27 Исплатени бруто лични доходи за пре-
сметковниот период 

28. Повеќе исплатени бруто лични доходи 
(ред. бр. 27 - ред. бр. 26) 

29 Индекс на растежот на животните тро-
шоци во тековната година заклучно со 
месецот за кој се исплатуваат личните 
доходи 

30 Просечен број на вработени работници 
врз основа на часовите на работа во пе-
риодот за кој се составува пресметка 

31 Број на месеците на работење во перио-
дот за кој се составува пресметка 

32 Износ на средствата за бруто лични до-
ходи (ред. бр. 21 - ред. бр. 29 - ред. бр. 
30 - ред. бр. 31:100) 

33 Исплатени бруто лични доходи за перио-
дот за кој се составува пресметка 

34 Износ на средствата за бруто лични до-
ходи по член 93 од Законот за вкупниот 
приход (ред. бр. 32 - ред. бр. 33 ± ред. 
бр. 28) 

35 Износ на загарантираните лични доходи 

36 Износ на примените средства без обврска 
на враќање за исплата на бруто личните 
доходи 

37 Износ на чистите лични доходи 
38 Износ на придонесите од личните доходи 
39 Дел од бруто личните доходи за заеднич-

ка потрошувачка 

Во 1Q тишина 

(Потпис на раководителот (Потпис на раководителот 
на службата) на организацијата) 

1013, 
к 

Врз основа на точка 7 од Одлуката за определување 
на највисоката цена на пченичното брашно од типот „850" 
и на највисоката цена на основниот вид пченичен леб про-
изведен од пченично брашно oh типот „850" („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 74/87), сојузниот секретар за пазар и 
општи стопански работи донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ТОЧКА 5 СТАВ 2 НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНОТО 
БРАШНО ОД ТИПОТ „850" И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА 
НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕ-

ДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" 

1. Организациите на здружен труд и работните луѓе 
а што самостојно вршат дејност со личен труд со средства 

на трудот во сопственост на граѓаните, кои произведувал i 
и продаваат основен Бид пченичен леб произведен од пче-
нично брачно од типот „850" можат малопродажните це-
ни на тој леб чијашто маса (граматура) е помала или пого-
лема од еден килограм да ги формираат така што на про-
пишаната цена за еден килограм леб во износ до 250,00 
динари по еден килограм ќе ги применат процентите сраз-
мерно на масата (граматурата), и тоа: 

- за леб од 0,800 kg 90% 
- за леб од 0,700 kg 80% ' 
- за леб од 0,600 kg 74% 
- за леб од 0,500 kg 62% 
- за леб од 0,300 kg 48% 
- за леб од 1,500 kg 1,46% 
- за леб од 2,00 kg 1,92% 

2. За пченичен леб произведен во маси (граматури) 
што не се опфатени во точка 1 од оваа наредба, при фор-
мирањето на малопродажните цени ќе се применуваат 
процентите од точка 1 на оваа наредба сразмерно со учес-
твото на вредноста на брашното од типот „850", помош-
ниот материјал (квасец, сол, вода, адитиви и др.) и други-
те трошоци во производството на леб, со тоа што цената 
на лебот со маса (граматура) која не е предвидена во точ-
ка 1 на оваа наредба не може да биде поголема од цената 
на лебот произведен од брашното од типот „850" на прва-
та помала маса (граматура) утврдена во точка 1 на оваа 
наредба. 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1993/4 
19 ноември 1987 година 
Белград 

Сојузен секретар за пазар и 
општи стопански работи, 

д-р Александар Донев, с. р. 

1014. 
Врз основа на член 64а во врска со член бб став 2 од 

Законот за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на републи-
ките и народните банки на автономните покраини 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), 
во согласност со точка 7 од Одлуката за остварување на 
целите и задачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основни на кредитната политика 
во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87, 57/87 
и 72/87), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕДИТИТЕ И 
ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД ОПРЕДЕ-
ЛЕНОТО НИВО ВО ЧЕТВРТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 

1987 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на порас-
тот на кредитите и другите пласмани на банките над опре-
деленото ниво во четвртото тримесечје на 1987 година 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/87 и 74/87) во точка 1 
под 1), 2) и 6) по зборовите: „по основа“ се додаваат зборо-
вите: „на кредит и“. 

2. Првата пресметка на задолжителната резерва по 
одредбите на оваа одлука банките можат да ја извршат со 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а според 
состојбата на пласманите на 31 октомври 1987 година. 
Кон таа пресметка банките ќе поднесат соодветен налог за 
враќање на разликата настаната меѓу состојбата на за-
должителната резерва на посебната сметка кај Службата 
на општественото книговодство и состојбата на за-
должителната резерва по поднесената пресметка. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето ?о „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр.158 
16 ноември 1987 година 
Белград 

Го заменува 
преседателот на Советот на 

гувернерите заменик на 
гувернерот 

на Народната банка на 
Југославија, 

Слободан Станоевиќ, с. р. 

1015. 
Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и на член 64а, во 

врска со член бб став 2 од Законот за Народната банка на 
Југославија и за единственото монетарно работење на на-
родните банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлу-
ката за целите и задачите на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
71/86, 22/87 и 43/87), со Законот за привремено утврдува-
ње на порастот на паричната маса и на динарските плас-
мани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декем-
ври 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87) и на 
Одлуката за остварување на целите и за,дачите на заеднич-
ката емисиона и парична политика и на заедничките осно-
ви на кредитната политика во 1987 година („Службен лист 

' на СФРЈ“, бр. 14/87, 57/87 и 72/87), Советот на гувернери-
те донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА 

ЕМИСИЈА ВО 1987 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за користење на примар-

ната емисија во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
14/87, 24/87, 37/87, 42/87, 45/87, 49/87, 64/87 и 72/87), во 
точка 14 став 3 и во точка 15 став 1 процентот: „55%" се за-
менува со процентот: „65%". 

2. Во точка 31 став 1 по зборот „пченица“ се додава 
запирка и зборовите: „сурово масло, за јадење и шеќер“, а 
по зборовите: „во височина до 60%" се додава запирка и 
зборовите: „за резерви“, а зборовите: „и сурово масло за 
јадење“ и зборот: „шеќер“ се бришат. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр.156 
16 ноември 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерите 

заменик на гувернерот на 
Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

1016. , 
Врз основа на член 18 од Законот за Народната банка 

на Југославија и за единственото монетарно работење на 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 
41/81, 26/84 и 71/86), во врска со чл. 42 до 54 од Законот за 
хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, (?р. 40/78 
и 15/80), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА-

ТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за издавање на благајнички записи на 

Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 10/83, 66/84, 32/85, 19/86, 64/86 и 72/87), во 
точка 3 став 2 бројот: „25.000,000.000" се заменува со бро-
јот: „100.000,000.000". 

„4а. Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ќе ја известуваат дневно 
Народната банка на Југославија за промените во состојба-
та на запишаните благајнички записи." 

3. оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во („Службен лист на СФРЈ“). 

- О. бр. 157 
16 ноември 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерите 

заменик на гувернерот на 
Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

1017. 
Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-

ство странски и заштита на сорти замјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот ко-
митет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА СТРАНСКИ СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОД-

СТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во евиденцијата на странски сорти земјоделски растенија за кои е одобрено воведување во производство во 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија се запишани во 1987 година следните сорти: 

Фирма односно назив и Назив на подрачјето (локалитет) 
седиште на создавачот на на кое сортата ја надминала стан-

сортата односно на дардната сорта (скратен назив)" 
' подносителот на 

ВИД РАСТЕНИЈА НАЗИВ НА СОРТАТА барањето за одобрување 
воведување во 

производство на : 
странска сорта (скратен 

назив)' 

1 2 3 4 

I. СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
РАСТЕНИЈА 

1. Жита 

џ Фирмата, односно називот и седиштето на создавачот на сортата односно на подносителот на барањето за одобру-
вање на воведување во производство на сортата, чиј скратен назив е утврден во колона 3 на Списокот, се дадени во 
легендата, која е составен дел на овој список (Прилог 1). 
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1.9. Zea mays L. convar aoris-
ta, dentiformis i vulgaris 
(Greb.) 
Пченка за зрно 

1.9.4. Група на зреење 
400 по FAO 

1.9.5. Група на зреење 
500 по FAO 

1.9.6. Група на зреење 
600 по FAO 

2. Индустриски растенија 
2.1. Beta vulgaris L, ссп. 

vulgaris convar, crassa 
Alef, var. altissima Dftll. 
sin. var. sacoharifera Lange 
Шеќерна репа 

2.2. Brassica napus L. em. 
Metzg. var. napus 
(Schubl. et Mart.) 
Thell. sin. Brassica 
oleifera Moench. 
Маслодајна репка 

2.5. Glycine max (L.) 
Merrill 
Соја за зрно 

2.5.3. ^ Средни рани сорти: 1 

3. Крмни растенија 
3.6. Beta vulgaris L.ssp. vulga-

ris convar. crassa Alef. 
Добиточна репка 

3.15. Lolium multiflorum 
Lam.sin.L.Italicum 
A.Br. 
Италијански утринец или 
италијански љуљ 

3.16. Lolium perenne L. 
Англиски љуљ 

3.23 Роа pratensis L. 
Права ливадарка или 
власница 

3.25. Sorgum vulgare Pers. par-
tim.sin.Andropogon sor-
ghum (L.) Bro.sin.Sorghum 
bicqlor (L.) Moench. 
Крмен сирак 

4. Зеленчук 
4.5.2. Brassica oleracea 

L.convar.botrytis 
(L.) Alef.var.botrytis 
sin.B.cauliflora (Mill.)' 
Lizg. 
Карфиол 

1. Sabrina-3707 
(с. 1987)"""5,4 

1. Sirena-3551 
(с. 1987) 

1. Luana-3377 
(с. 1987) 

1. Metropol цр. 
(1987) 

2. Monohikari (1987) 
3. Andrea (1987) 
4. Lena (1987) 
5. Alto (1987) 

1. Tamara (1987) 

1. Hadgson (Hadson 1987) 
2. Evans (1987) 

1. Remlinger (1987) 

1. Lotos (1987) 

1. Маја (1987) 
2. Arka (1987) 
3. Solen (1987) 
4. Salem (1987) 

1. Beata (1987) 

1. GKI-1 (1987) 

1. Tolmii (To л ми 
1987) 

dm Oi 

dm Ои 

dm Ои 

so Ле 
ек Ои 
nd Бс 
ек Ои 
so Ле 

hs Зу 

su Ну 
su Ну 

ек КТ 

wr Бх 

wr Бх 
wr Бх 
wr Бх 
ѕс Бј 

wr Бх 

sz СУ 

КТ,ОС,ВЖ,ек,БЛ,БИ,ТУ, 
ЗА,П Р 

ЗГ,ОС,ВЖ;РШ,ИН,ЗП,БЛ, 
БН,ЗА,ПР 
ЗГ,ОС,СБ, CP, PHI, CM, СУ, 
ЗР,ЗП,ИН,БЛ,ЕН,СВ,ЗА 

ОР,НС 
ОР,ЕН,НС,ПА,АЛ 
ОР,НС 
ОР,НС 
ОР,НС 

БН,БР,ЗА 

ЗГ,БН,ОС,ВУ,НС,Бб,ПА 
ЗГ,БН,ОС,ВУ,НС,Бб,ПА 

Љ,БЛ, КШ,АЛ 

Љ,КЖ,БЛ,НС 

Љ,КЖ,БЛ,НС,КШ 
Љ,КЖ,НС,КШ 
Љ,КЖ,БЛ,ИС,КИ! 
Љ,КЖ,БЛ,НС 

Љ,КЖ,БЛ 

БЛ,БП,КШ,БТ 

ta ЛС БМ 

4.5.4. Brassica oleracea L. con-
var.capitata (L.) Alef. 
var.capitata L.f.alba Duch 
Зелка 

4.10. Cusumis sativus L. 
Краставица 

1. Stark winter 
(Старк винтер 1987) 

1. Astarea Fi (1987) 
2. Boda (1987) 

xa 3c 

es СУ 
bt Ls 

БМ 

СП,БН,Љ 
СП,БН,Љ 

^ Полниот назив на подрачјето односно на локалитетот на кој сортата ја надминала стандардната сорта, чијшто 
скратен назив е утврден во колона 4 на Списокот, е даден во легендата, која е составен дел на овој список (Прилог 
2). 

т Година во која е одобрено воведување на странска сорта во производство во СФРЈ. 
ѕ ѕ: ЅС - ЅК е прост хибрид и дволиниски (single cross) 
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4.14.2. Var.nanus (Jusl.) 
Aschers.f.sine fibris 
Боранија 

4.17. Solanum tuberosum L. 
Компир 

8. Украсни треви и растени-
ја за паркови и спортски 
терени 

8.4.4. Festuca rubra L.ssp. fallax 
(Thuill.) Hayek sin. F. ni-
grescens Lam.F. rubra var. 
commutata Gaud. 
Вијук црвен, во вид на 
баз 

8.5. Lolium perenne L. 
Англиски љуљутринец 

8.7.4. Роа pratensis L.ssp. angus-
tifolia (L.) HayekЧ-ѕѕр. 
eupratensis Hayek 
Права ливадарка 

1. Pros Gitana R.S. (1987) 
2. Remora (1987) 
3. Nerine P.C. (1987) 

1. Stina (1987) 

1. Luster (1987) 

1. Score (Skor 1987) 

1. Harmony (Хармони 
1987) 

er Бб 
es СУ 
er Бб 

sa Зц 

sc Бј 

sc Бј 

sc Бј 

ЗГ 
ЗГ 
СК,БН,ЗГ 

Љ,БЛ,КШ 

Љ,БЛ,КШ 

Љ,БЛ,КШ 

Бр. 6695/2 
22 октомври 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

Прилог 1 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТАТА НА 
СОЗДАВАЧОТ НА СОРТАТА И НА 

ПОДНЕСУВАНИТЕ НА БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
НА ВОВЕДУВАЊЕ НА.СТРАНСКА СОРТА ВО 

ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Реден 
број 

Скратен 
назив П о л н н а з и в 

1 2 У 

bt Лс VEB Saat-und Pflanzgut, Ex-und Import 
Berlin-Treptow DDR 1193, Moosdor-
fstrasse 7-9, DDR 
Семенарски комбинат, „Семенарна", 
Љубљана, Госпосветска 6, 61001 Љуб-
љана 

dm Ои Pioneer Hi-bred International Inc. Des 
Moines 9, 503008 USA 
Индустријско-пољопривредни комби-
нат СОУР „Осијек", РО Институт за 
развој и информатику, ООУР Пољоп-
ривредна служба ИПК, Винковачка 63, 
54001 Осијек 

ек КТ Kleinwanzlebener Saatzucht AG. vor-
m.Rabethgp Sc Giesecke Einbeck D 3352 
BRD 
Пољопривредно-прехрамбени комби-
нат Кутјево, ООУР Ратарство, Овчаре, 
55340 Кутјево 

ек Ои ИПК „Осијек" (види под 2) 

ег Бб Royal Sluis BV, РВ 22 Enkhuizen NL 
1600 AA NL 
„Фриком", Индустрија на смрзната 
храна, 11213 Падинска Скела 

еѕ СУ - Sluis en Groot BV РВ 13 Enkhuizen NL 
1600 AA NL 
АГРОС СОУР „Агросеме-Панонија", 
PO за промет семенском робом, репро-
дукционом и осталом робом за пољоп-
ривреду, Ивана Милутиновића 120, 

I . 24000 Суботица 

кѕ Зу Semundo saatzucht GmbH, PF 280 365 
Billstrasse 139 Hamburg 28, D-2000 BRD 
Факултет пољопривредних знаности 
С. у Загребу, ООУР Институт за опле-
менување и производњу биља, Одел за 
индустријско биље, Трг Марка Мару-
лиќа 5, 41001 Загреб 

nd Бс Delitsch Pflanzenzucht GmbH, Northeim 
D-31410 Ahlshausertstr. 17 BRD 
„Семе“, PO за производиу, спољни и 
унутрашњи промет, Адмирала Ѓепра-
та 10, 11001 Београд 

ѕа Зц Allmana Svenska Utsades АВ, Svalov Ѕ-
-26800 Sverige 
Пољопривредни центар Хрватске (Ех 
Центар за примену знаности), Биљна 
производња и сјеменарство,' Илица 
101,41001 Загреб 
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ѕс Бј 

10. 

11. 

so Ле 

1 
ѕи Ну 

12, 

13. 

14. 

Ѕ2 СУ 

ta Jlc 

wr Бх 

15. Ха Зс 

Zwaan en de Wiljes'Zaadteelt еп Zaad-
hande BV PB2 Scheemda NL-9679 NL 
Југословенски пољопривредно-шумар-
ски центар, Булевар револуције 84, 
11001 Београд 

Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube Sdllingen 
D-3339 Hauptstr. I.BRD 
Emona-Commerce, ИШатринска 103, 
61001 Љубљана 

Univ of Min Inst. of Agriculture St. Paul 
65101 Minnesota, USA 
Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР Институт за ратарство и по-
вртарство (Ех Институт за пољоприв-
редна истраживања) (уљарице), Макси-
ма Горког 30, 21001 Нови Сад 

Gabofiatermesztesi Kutat6int6zet, Alsoki-
кбѕоѓ 10 Szeged Н-6701 (Ни) 
„Агросеме-Панонија", Суботица (види 
под 5) 

Ј. Е. Ohlesens Enke А/Ѕ Ny Munkegaard 
Taastrup DK-2630 Danmark 
„СеМенарна", Љубљана (види под 1) 

Rolimpex Al. Jerozolimskie ee pp 364 
Warszawa Polska R. L. 
„Хибрид“, У дружење за производна, 
прераду и премет кукуруза и осталих 
житарица, 14. дец, 82-84, 11001 Београд 

Nickerson-Zwaan GmbH, PF П 18, 
Xanten 1, D-4232 BRD с/о Broersen's 

,zaadteelt en zaadhandel, Tuitjenharn, 
Nederland 
„Сјеменарство", Пословница ACTPA 
ООУР „Агросербис", Унутрашња 
тргоЅшна, А г у ш е в а 8, 41001 Загреб 

Прилог 2 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈАТА 
(ЛОКАЛИТЕТИ) НА КОИ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА 

СТАНДАРДНАТА СОРТА 

Реден Шифра 
Назив на подрачјето 

брОЈ ' 
Шифра (локалитети) 

1 2 3 

1. AL Алексинац 
2; Bb ' Падинска Скела 
3. BL Баша Лука 
4. ВМ Биоград на море 
5. BN Биелина 
6. BP Бачки Петровац 
7. BR Брчко 
8. ВТ Битола 
9. IN Инѓија 

10. КЅ Крушевац 
П. КТ Кутјево 
12. к г Крижевци 
13. и Љубљана 
14. NS Нови Сад 
15. OR Ормож 
16. OS Осијек 
17. PA Панчево 
18. PR Приштина 
19. RS Римски Шанчеви 
20. SB Славонски Брод 
21. SK Скопје 
22. SM Сремска Митровица 
23. SR Србобран 
24. SU Суботица 

SV Светозарево 
26. т и Титово Ужице 
27. v u Вуковар 
28. V 2 Вараждин 
29. ZA Заечар 
30. ZG Загреб 
31. ZP Земун Поље 
32. ZR Зрењанин 

1018. ' 
Врз основа на член 29 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производ-

ство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/80), Сојузниот ко-
митет за земјоделство објавува 

С П И С О К 
НА ПРИЗНАТИ НОВОСОЗДАДЕНИ ДОМАШНИ СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО СОЦИАЛИСТИЧКА 

ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во регистарот за новосоздадени домашни сорти земјоделски растенија во 1987 година се запишани следните 

признати новосоздадени сорти: 

ВИД РАСТЕНИЈА НАЗИВ НА СОРТАТА 

Фирма, односно на-
зив и седиште на соз-
дабачот на сортата, 
односно на подноси-
телот на барањето за 
одобрување да се во-
веде во производство 
странска сорта (скра-

тен назив)' 

Назив на подрачјето (локалитетот) 
на кое сортата ја надминала 

стандардната сорта 
(скратен назив)" 

СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
РАСТЕНИЈА 

' Фирмата односно називот и седиштето на создавачот на сортата, односно на подносителот на варењето за признавање на сорта, чијшто скратен назив е ут-
врден во колона 3 на Спискот, се дадени во легендата која е составен дел на овој список (Прилог 1). 

“ Полниот назив на,подрачјето односно на локалитетот на кој сортата ја надминала стандардната, сорта, чијшто скратен назив е утврден во колона 4 на Спи-
сокот, е даден во легендата која е составен дел на овој список (Прилог 2). 1 
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1. Жита 
1.1a. Avena sativa L. 

Овес или зоб 
l.la.l. Есенски овес 

1.1 а.2. Пролетен овес 

1.2. Hordeum vulgare L. convar dis-
tichon Alef. s. 1. 
Јачмен 

1.2.1. Пролетен двореден јачмен 

1.2.2. Есенски двореден јачмен 

1.3. Hordeum vulgare L. 
convar, polystichum 
(Doll.) Grill. 
Јачмен 
Есенски повеќереден јачмен 1.3.2. 

1 . 6 . 

.1.6.1. 
1.7. 

1.7.1. 
1 . 8 . 

1.8.2. 

Triticale (sin.x. 
Triticosecale Wittm.) 
Tritikale 
Есенски тритикале 
Triticum durum Desf. 
Тврда пченица 
Есенска тврда пченица 
Triticum aestivum (L.) 
em. Fiori et Paol. 
Пченица 
Есенска обична пченица 
(vulgare) 

1.9. 

1.9.1. 

Zea mays L. convar. 
aorista, dentiformis 
i vulgaris (Greb.) 
Пченка за зрно 
Група на зреење 
100 по FAO 

1. Џокер (1987)^ 
2. Мустанг (1987) 
1. Слатинка (1987). 
2. Златна гранка 

(1987) 
3. Рајац (1987) 

1. Опленац (1987) 

1. Новосадски 315 
(1987) 

I. Кристал (1987) 

1. Новосадски 313 
(1987) 

1. Златар (1987) 

1. Струма (1987) 

Зц ЗГ, КГ 
Зц ЗГ, КГ, КШ 
Зц ЗГ, БЛ, ГЛ, КГ, КШ 

Зц ЗГ, ВЛ, НЕ, КГ, КШ 
КГ ЗГ, БЛ, НЕ, КГ, КШ 

ЗГ, БЛ, ГЛ, НЕ, ОС, НС, 
КГ ПА, ЗА, КГ 

БЛ, ОС, НС, ПА, ЗА, КГ 
Нж Љ, БЛ, ОС, НС, ПА, ЗА, КГ, 
ЗА П Е, СК 

Љ, ОС, не, ПА, ЗА, КГ, ПЕ, 
Нж СК 

КГ Љ, БЛ, ВУ, ГЛ, НЕ, КГ 

м и ен, тг 

1. Нова Посавка 
(1987) Нж ПА, ПЕ, КГ, ЗА, ЛЕ, ТУ, ЗГ 

2. Њивка (1987) Ож П Е, ОС, ек, ЗА, ЗГ, ТГ 
3. ПКБ-Лепокласа 

(1987) Бб СР, КГ, ЗА, ТУ, БЛ, СК, ТГ 
4. Панчевка (1987) Л Е, П Е, Љ, не, СР, ПА, ЗА, 4. Панчевка (1987) 

Нж ТУ, ек, тг 
5. Бабуна (1987) Ми СР, ПА, ЗА, ТУ, ос, ек, тг 
6. Суботичанка (1987) не, СР, ПА, КГ, ЗА, ЛЕ, 

Нж ЛЕ,ТУ ' 
7. Пол,ана (1987) СР, ПА, ОС, БН, ЗГ, ТУ, 7. Пол,ана (1987) 

Нж БЛ, СК 
8. Инџија 27 (1987) СР, ПА, П Е, ОС, БН, ЗГ, Љ, 8. Инџија 27 (1987) 

Бз не, ТУ, вл, ек 
9. ПКБ-Визељка СР, ПЕ, БЛ, КГ, ЗА, ЗГ, Љ, 

(1987) Бб ек 
10. Заечарска 149 

(1987) ЗА ТУ, БН, Љ, ПА, ЗА, ЗГ, БЛ 
И. Викторија (1987) СР, КГ, П Е, ТУ, БН, Љ, НС, 

Нж ПА, ЗА, Л Е, ЗГ, СК, БЛ 
12. Новоселка 40 СР, ПА, П Е, ОС, БН, В А, 

(1987) БН ЗА, ЛЕ, ТУ, ек, Љ 
13. ПКБ - Падинка ПА, БИ, ТГ, СР, ЗА, ПЕ, 

(1987) Бб ТУ, ос, љ, ек 
14. Ласта (1987) не, СР, ПА, КГ, ЗА, П Е, 14. Ласта (1987) 

Нж ТУ, ос, БН, зг, тг, љ, ек 
15. П К Б Л е п о з р н а П Е, OC, Љ, ПА, КГ, ЗА, Л Е, 

(1987) Бб ТУ, зг, ек 
16. Глорија (1987) Ми КГ, ПА, ЗА, ПЕ, БН, ТГ 
17. Дворанка (1987) БН СР, ПА, Л Е, 36, Љ, ДП, СК 
18. ПКБ-111 (1987) Бб 36, Љ, ПТ, ДП . 
19. Дринка (1987) 7 СР, П Е, БН, Љ, ПА, КГ, ЗА, 19. Дринка (1987) 

БН ТГ 
20. Једнота (1987) НС, СР, ПА, КГ, ЗА, ПЕ, ЗГ. 20. Једнота (1987) 

Нж ек, ТГ 

1. н е 122 (NSTWC 122, 
т. 1987) 

љ, ме, зг, кт, вл, ек, ТУ 
'И.к БИ, ПЛ 

т Година на признавање на сортата 



Страна 1800 - Број 77 ' СЛУЖБЕН ЛИСТ Н^ СФРЈ Петок, 20 ноември 1987 

1.9.2. Група на зреење 
200 по FAO 

1.9.3. 

1.9.6. 

Група на зреење 
300 по FAO 

1.9.4. Група на зреење 
400 по FAO 

1.9.5. Група на зреење 
500 по FAO 

Група на зреење 
600 по FAO 

1.9.8. Група на зреење 
800 по FAO 

1. Бц 282 (с. 1987) 

2. Бц 268 (с. 1987) 

3. Надежда 26 (Бц 262, 
с. 1987) 

4. Бц 258 (с. 1987) 

5. НС'288 (NSSC 188, 
с. 1987) 

6. ОсСК 273 (с. 1987) 

7. ЗПТЦ 242 (т. 1987) 

8. ЗПТЦ 266 (т. 1987) 

9. ЗПТЦ 256 (т. 1987) 

10. ЗПСЦ 299 (с. 1987) 

И. ЗПТЦ 202 (т. 1987) 

12. ЗПТЦ 264 (т. 1987) 

13. ЗПТЦ 276 (т. 1987) 

14. ЗПТЦ 289 (т. 1987) 

15. ЗПТЦ 212 (т. 1987) 

1. Меѓумурец 38 
(Бц 383, ме. 1987) 

2. НС 302 (NSSC 302 
с. 1987) 

3. НС 306 (NSTWC 306 
т. 1987) 

4. ЗПТЦ 353 (т. 1987) 

1. БЦ 408 Е (с. 1987) 

2. НС 410 (НССЦ 377 
с. 1987) 

3. ЗПТЦ 404 (т. 1987) 

4. ЗПСЦ411 (ЗПСЦ511 
с. 1987) 

5. ЗПСЦ 425 (ЗПСЦ 525 
с. 1987) 

1. ЗПТЦ 549 (т. 1957) 

1. Бц 608 Р (с. 1987) 

2. НС 615 (НССЦ 520 
с. 1987) 

3. ЗПСЦ 604 (ме. 1987) 

4. ЗПСЦ 617 (с. 1987) 

1. Би 828 (с. 1987) 

2. ЗПСЦ 813 (с. 1987) 
3. ЗПСЦ 800 (с. 1987) 

љ, ме, зг, кт, ос, пе, ек, 
Зк БЛ, БИ,ПР, ПЛ 

љ, ме, зг, кт, ос, ПЕ, ек, 
Зк БЛ, БИ, ПР, ПЛ 

ме, зг, љ, кт, ос, пе, ек, 
Зк БЛ, БИ, ПР, ПЛ 

љ, ме, зг, кт, ос, пе, ек, 
Зк БЛ, БИ,ПР, ПЛ 

љ, ме, зг, кт, ос, ПЕ, ек, 
Нк БЛ, БИ, ПР, ПЛ 

Љ, ЗГ„ КТ, ОС, П Е, ек, БЛ, 
Ок ТУ, ПР, пл 

љ, ме, зг, кт, ос, пе, ек, 
ЗП БЛ, ТУ, ПР, ПЛ 

љ , м е , ЗГ, КТ, ОС, П Е, ек, 
ЗП БЛ, БИ, ПР, ПЛ 

љ, ме, зг, кт, ос, п Е, ек, 
ЗП БЛ, ТУ, БИ, ПР, ПЛ 

љ, м е , ЗГ, КТ, ОС, П Е, е к , 
ЗП БЛ, ТУ, ПР, ПЛ 

љ, ме, зг, кт, ос, ПЕ, ек, 
ЗП БЛ, ПР, ПЛ 

љ, ме, зг, кт, ос, пе, ек, 
ЗП БЛ, ТУ, ПР, ПЛ, БИ 

љ, ме, зг, кт, ос, ПЕ, ек, 
ЗП БЛ, ТУ, ПР, ПЛ 

љ, м е , зг, кт, о с , ПЕ, е к , 
ЗП БЛ, ТУ, БИ, ПР,ПЛ 

љ, ме, зг, КТ, ОС, П Е, ек, 
ЗП БЛ, ТУ, ПР, ПЛ 

љ, ме, зг, кт, ос, вж, 
ЗК П Е, ек, БН, ТУ 

ме, зг, ос, вж, ПЕ, ек, 
Нк БН, ПР 

Љ, ЗГ, КТ, ОС, П Е, ек, БН, 
Нк ПР 

љ, ме, зг, кт, ос, вж, 
ЗП П Е, ек, БН, ТУ, ПР 

зг, кт, be, вж, СБ, ек, 
Зк СЛ, БН, ТУ, ЗА 

ЗГ, ОС, ВЖ, СБ, П Е, е к , 
Нк БЛ, БН, ЗА 

КТ, ОС, ВЖ, СБ, БЛ, ТУ, 
ЗП ЗА, ПР 

ЗГ, КТ, ОС, ВЖ, П Е, БЛ, 
ЗП е к , БН, ЗА, ПР 

ЗГ, KT, ОС, ВЖ, П Е, БЛ, 
ЗП БН, ЗА, ПР 

зг, ое, вж, СР, ин, ЗР, зп, 
ЗП ,ВЛ, БН 

ЗГ, OC, СБ, СР, РШ, CM, 
СУ, ЗП, ИН, БЛ, БН, СВ, 

Зк ЗА 
ЗГ, ОС, СБ, СР, РШ, CM, 
СУ, ЗР, ЗП, ИН, БЛ, БН, 

Нк СВ, ЗА 
ЗГ, ОС, СБ, СР, РШ, CM, 

НП СУ, ЗП, ИН, БЛ, БН, СВ 
ЗГ, ОС, СБ, СР, РИЈ, CM, 
е н , ЗП, ИН, БЛ, БН, СВ, 

ЗП ЗА 

РШ, СР, CM, ИН, СВ, зп, 
Зк АЛ 
ЗП СР, ИН, СВ, ЗП, АЛ 

РШ, СР, CM, ИН, СВ, зп, 
ЗП АЛ 

с = ЅС = ЅК - прост хибрид ^ дволиниски (single cross) 
т “в TWC е TC е TK ^ тролиниски хибрид (three-way-cross) 
Ч ^ DC ^ TK - двократен хибрид е четворолиниски (double cross) 
ме - MSC - модификувани дволиниски хибрид 
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2. Индустриски растенија 
2.1. Beta vulgaris L. ѕѕр. 

vulgaris convar, crasa 
Alef. var. altissima 
Doll. sin. var. sacchari 
fera Lange 
шеќерна репа 

2.5. Glycine max (L.) 
Merrill 
Соја за зрно 

2.5.3. Средно рани сорти: 

2.7. Helianthus annuus L. 
Сончоглед 

2.7.1. Сончоглед за масло 

2.9. Nicotiana tabacum L. 
Тутун 

2.12. 

2.14. 

Sorgum vulgare Pers. 
var. technicum (Кога.) 
Snowden 
Сирек метлаш 

Zea mays L. ssp. 
ceratina Kulesh 
Амилопектински Хибриди од 
пченка 

2.14.1а. Група на зреење 
200 по FAO 

2.14.1. Група на зреење 
300 по FAO 

2.14.2. Група на зреење 
500 по FAO 

2.15. Zea mays L. ssp. 
everta Sturt. 
Хибриди од пченка за пукан-
ки 

2.15.1 а. Група на зреење 
500 по FAO 

3. 
3.3. 

3.15. 

Крмни растенија 
Brassica oleracea (L.) 
convar. acephata (DC.) 
Al. viridis 
Добиточен кељ 

Pisum sativum L. var 
arvense (L.) Poir, 
et. Trautv. 
Добиточен грашок 

3.16.1. Sorgum vulgare Pers. 
partim (Andropogon 
sorghum (L.) Bro. 
sin. Sorgum bicolor (L.) 

1. Алтера (1987) 
2. Адмира (1987) 

/ 
1. Семберија 40 (1987) 

2. Гордана (1987) 

3. НС-13 (1987) 
4. Јосава (1987) 
5. Илова (1987) 

1. НС-Х-43 (1987) 
2. НС-Х-44 (1987) 
3. НС-Х-45 (1987) 

1. МВ-1 (1987) 
2. Прилеп 7 (1987) 
3.Јака 23 (1987) 
4. Јака V 109/2 (1987) 
5.Јака 48 (1987) 
6. ПВ 121/2 (1987) 
7. ПВ 143/2 (1987) 
8. ПВ 147/1 (1987) 
9. Прилеп 156/1 (1987) 

10. Јака V 125/3 (1987) 
И. Јака 68 (1987) 

1. Јантар (1987) 
2. Јумак (1987) 

1. ЗПСЦ 232 Wx 
( с. 1987) 

1. ЗПСЦ 363 Wx 
(с. 1987) 

1. Бц 58 wx wx 
(с. 1987) 

1. Бц 503 п.ц. 
(ме. 1987) 

2. НС 503 к (с. 1987) 

1. Максимирски високи 
(1987) 

1. Максимирски бијели 
(1987) 

АЛ 
АЛ 

БН 

Зц 

Ну 
Оу 
Оу 

Ну 
Ну 
Ну 

Пд 
Пд 
Пд 
Ми 
Ми 
Ми 
Ми 
Ми 
Ми 
Ми-
Пд 

БП 
БП 

ЗП 

ЗП 

Зк 

ЗК 
Нк 

Зт 

Зт 

ОР, НЕ 
ОР, н е 

БН, ОС, ВУ, н е , Бб, ПА, 
СВ 
БН, ОС, ВУ, н е , Бб, ПА, 
СВ 
ЗГ, БН, ОС, ВУ, н е , Бб 
ЗГ, БН, ОС,БУ, н е , ПА 
ЗГ, БН, ОС, ВУ, н е , Бб, ПА 

с е , н е 
ОС, н е , ПА, ЗА, БТ 
о с , н е 

МО, ПП 
ПП, с т 
ПП, с т 
ПП, с т 
ПП, с т 
ПП, с т 
ПП, с т 
ПП, с т 
п о , с т 
ПП, с т 
ПП, с т 

БП, СЕ, ВУ 
БП, СЕ, ВУ 

љ, м е , зг , к т , о с , пЕ, е к , 
БЛ, БИ, ПР, ПЛ 

Љ, ПЕ, е к , БН, ТУ 

ОС, СБ, СР, РШ, и н , з а 
БЛ, БИ, ЗА 

ЗГ, РШ, ЗП, БИ 
РШ 

Љ, ЗГ, БЛ; КШ 

з г 
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M o e n c h . 
Крмен сирак 

3.22. Zea mays L. 
Високолизински хибриди 
од пченка 

3.22.2. Група на зреење 
300 по FAO 

4. 
4.9. 

4.11. 
4.11.1. 

4.14. 

Зеленчук 
Lxcopersicon lycopersicum 
(L.) Karst.ex.Farwell,sin. 
Lycopersicum esculentum 
Mill. 
Домати 

Phaseolus vulgaris L, 
Var. nanus (Jusl.)^ 
Aschers.T.fibriferis 
Грав 

Zea mays L. convar. 
saccharata Start. 
Пченка шеќерна 

4.14.1a. Група на зреење 
200 по FAO 

6. С' Овошни растенија и винова 
лоза 

6.1 а. Cydonia ѕр. 
Дуња 

6.2a. Junglans regia L. 
Орев 

6.6. Prunus domestica L. 
Слива 

Бр. 6695/1 
22 октомври 1987 година 
Белград 

1.НС БПСЦ-8 (1987) 
2. НС БП шеќерац-46 
. (1987) 

1. Би 332, 020г 
(с. 1987) 

1. Нарвик СП-Ф 
(1987) 

1. Галеб (1987) 
2. Тимочки нисок 

(1987) 

1. ЗПСЦ 213 су 
(с. 1987) 

1. Моравица (1987) 

1. Шампион (1987) 
2. Срем (1987) 
3. Тиса (1987) 

I. Валерија (1987) 

БП 

БП 

БЛ, БП 

Љ, БЛ, БП, КШ 

Зк Љ, ЗГ, ОС, ИН, ЗП 

е д 

е п 

ЗА 

ЗП 

Чи 

Нв 
Нв 
Нв 

Чи 

Прилог 1 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ И СЕДИШТАТА НА СОЗДА-
ВАЧОТ НА СОРТАТА ОДНОСНО НА ПОДНОСИТЕ-

ЛОТ НА ВАРЕЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СОРТА 

е п , н е 

СП, БН, ЗА, НС 

СП, БН, ЗА 

ЗГ, ЗП, БН, СП 

ЧА 

БШ 
БШ 
БШ 

В А 

Председател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 

Реден 
број 

Скратен 
назив Полн назив , 

1 2 3 

1. АЛ „Селекција“ Завод за шећерну репу 
(Ех Предузеће за селекцију шећерне 
репе) Алексиначки рудници, 18220, 
Алексинац 

2. Бб Београд, СОУР Пољопривредни ком-
бинат Падинска Скела, РО Агроеко-
номик, Институт за научна ис-
траживања, 11213. Падинска Скела 

3. Бз Пољопривредни факултет Београд, 
Немањина 6, 11080 Земун 

4. БН СОУР УПИ, РО Институт за ис-
траживање и развој, ООУР Пољоп-
ривредни завод, Пољопривредно до-
бро Семберија - Ново Село, 76300 Би-
јељина 

5. БП Пољопривредни факултет, ООУР Ин-
ститут за ратарство и повртарство,За-

вод за хмељ и 'технички сирак (Ех Ог-
ледна станица за хмељ и сирак), 21470 
Бачки Петровац 

6. Чи СОУР „Србија“ за истраживање и 
развој пољопривреде, Београд, Инсти-
тут за воћарство, Војводе Степе 9, 
32000 Чачак 

7. КГ СОУР „Србија“ за истраживање и 
развој пољопривреде, Београд, Инсти-
тут (Ех Завод) за стрна жита, Одеље-
ње за селекцију, Саве Ковачевића 31, 
34000 Крагујевац 

8. Ми Земјоделски факултет, Унив. Кирил и 
Методија во Скопје, ООЗТ Институт 
за полјоделство и градинарство (Ех 
Здружен земјоделски институт, онд. 
Земјоделски институт, Булевар Југос-
лавије 178, 91000 Скопље 

9. Нк Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР Институт за ратарство и по-
вртарство (Ех Институт за пољоприв-
редна истраживања), Завод за кукуруз, 
Максима Горког 30, 21001 Нови Сад 

10. Ну Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР Институт за ратарство и по-
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вртарство (Ех Институт за пољоприв-
редна истраживања), (уљарице), Мак-
сима Горког 30, 21001 Нови Сад 

И. Нв Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР Институт за воћарство, виног-
радарство и хортикултуру, Велка 
Влаховића 2, 21001 Нови Сад 

12. Нж Пољопривредни факултет Нови Сад, 
ООУР Институт за ратарство и по-
вртарство (Ех Институт за пољоприв-
редна истраживања), (житарице), Мак-
сима Горког 30, 21001 Нови Сад 

13. Ок Биотехнички знанствено-наставни 
центар, ООУР Пољопривредни инсти-
тут, Одјел за кукуруз, Тењска ц.фб, 
54001 Осијек 

14. Оу Биотехнички знанствено-наставни 
центар, ООУР Пољопривредни инсти-
тут, Одјел за индустријско биље, Тене-
ска ц. бб, 54001 Осијек 

15. Ож Биотехнички знанствено-наставни 
центар,ООУР Пољопривредни инсти-
тут, Одјел за стрне житарице, Тењска 
ц. бб, 54001 Осијек 

16. Пд Институт за тутун, Кичевс?ко Џаде, 
97500 Прилеп 

17. СП Институт за повртарство „Паланка“, 
Карађорђева 71, 11420 Смедеревска 
Паланка 

18. Зц Пољопривредни центар Хрватске (Ех 
Центар за примјену знаности), Биљна 
производна и сјеменарство, Илица 
101,41001 Загреб 

19. Зк Факултет пољопривредних знаности 
С. у Загребу, ООУР Институт за опле-
менување и производњу биља, Одјел 
за кукуруз, Ругвица, Трг Марка Мару-
лића 5, 41001 Загреб 

20. Зт Факултет пољопривредних знаности 
С. у Загребу, ООУР Институт за опле-
менување и производњу биља, Одјел 
за крмне културе, Трг Марка Марули-
ћа 5, 41001 Загреб 

21. ЗА РОУР Завод за пољопривреду, СОУР 
„Србија“ за истраживање и развој по-
љопривреде, Београд, Грљански лут 
бб, 1900 Зајечар 

22. ЗП Институт за кукуруз, ЃО Земун Поље, 
Слободана Бајића 1, 11080 Земун 

Прилог 2 

ЛЕГЕНДА НА НАЗИВИТЕ НА ПОДРАЧЈА (ЛОКАЛИ-
ТЕТИ) НА КОИ СОРТАТА ЈА НАДМИНАЛА СТАН-

ДАРДНАТА СОРТА 

Назив на подрачјето 
назив (локалитетот) 

1 2 3 

1. АЛ Алексинац 
2. Бб Падинска Скела 
3. БИ Биело Поле 
4. БЛ Бања Лука 
5. БМ Биоград на мору 
6. БН Биелина 
7. БП Бачки Петровац 
8. БР Брчко 
9. БТ Битола 

10. БШ Бешка 
11. ЧА Чачак 
12. 

ДП 
Доњи Перван 

13. ГЛ Гламоч 
14. и н Индија 
15. КГ Крагуевац 

16. КШ Крушевац 
17. КТ Кутјево 
18. КЖ Крижевци 
19. ЛЕ Лесковац 
20. Љ Љубљана 
21. м о Мостар 
22. м е Мурска Собота 
23. НЕ Невесиње 
24. н е Нови Сад 
25. OP Ормож 
26. ОС Осиек 
27. ПА Панчево 
28. ПЕ Пеќ 
29. ПЛ Планиница 
30. ПП Прилеп 
31. ПР Приштина 
32. ПТ Птуј 

'33. РШ Римски Шанчеви 
34. СБ Славенски Брод 
35. СЕ Селенча 
36. CM Сремска Митровица 
37. е н Свети Николе 
38. е п Смедеревска Паланка 
39. СР Србобраб 
40. СТ Струмица 
41. СУ Суботица 
42. СВ Светозарево 
43. ТГ Титоград 
44. ТУ Титово Ужице 
45. ВА Валево 
46. ВЖ Вараждин 
47. ЗА Заечар 
48. 36 Загреб-Ботинац 
49. зг Загреб 
50. ЗП Земун Поле 
51. ЗР Зрењанин 

По извршеното срамнување со изворниот текст, е ут-
врдено дека во текстот на Списокот на признати новосоз-
дадени домашни сортц земјоделски и шумски растенија 
во Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/87, се потпад-
нале долунаведените грешки па се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА ПРИЗНАТИ НОВОСОЗДАДЕНИ 
ДОМАШНИ СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ 
РАСТЕНИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Во точката 4.11.1. во колоните 2 и 3, по потточката 

16), треба да се додадат испуштените зборови: 
„17) Славенски зелен (1980) ВУ" 
Во прилогот 2 во колоните 1, 2 и 3, по бројот 59, тре-

ба да се додадат испуштените зборови: 
„59а Љ Љубљана" 
Од Сојузниот комитет за земјоделство, 25 септември 

1987 година, Белград. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Списокот на странски сорти 
земјоделски и шумски растенија за кои е одобрено воведу-
вање во производство во Социјалистичка Федеративне Ре-
публика Југославија објавен во „Службен ли,ст на СФРЈ“, 
бр. 5/87, се поткраднале долунаведените грешки па се да-
ва 

И С П Р А В К А 
НА СПИСОКОТ НА СТРАНСКИ СОРТИ ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ Е ОДОБРЕНО 
ВОВЕДУВАЊЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 
Во точката 2.1 под 2) во колоната наместо ознаките: 

,,nd Бш" треба да стои ознаката: ,,so Бш'\ а под 18) во ко-
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лоната 3 наместо ознаката: ,,nd Бш" треба да стои ознака-
та: ,,so Бш". 

Во точката 2.9 под 1) во колоната 3 наместо ознаката: 
,,gg Ни“ треба да стои ознаката: ,,gg Ои", а под 3) наместо 
ознаката: ,,mr Ои" треба да стои ознаката: ,,iz Ои". 

Во точката 3.20 под I) во колоната 2 по зборот: „Ден-
та“ треба да се додаде испуштениот број: „1984")". 

Во точката 4.1 под 4), 5) и 6) во колоната 2 наместо 
ознаката: „F," треба да стои ознаката: „F,". 

Сортите на шумски растенија во точката 1.1 под 1) во 
колоната 2 наместо зборот: „А-19-540 (1980)" треба да сто-
јат зборовите: „А-19-450 (1980)". 

Во прилогот 2 во колоните 1, 2 и 3 по бројот 54 треба 
да се додадат испуштените зборови: „54а Љ Љубљ^на". 

Од Сојузниот комитет за земјоделство, 16 октомври 
1987 година, Белград. 

У К А З И 
Врз ос,нова на член 31 точка 5 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува: 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО МАЛЕЗИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО МАЛЕЗИЈА 
I 

Со отповикува 
Насте Маловски од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Малезија. 

II 
Се назначува 
д-р Зоран Јашиќ, досегашен редовен професор на 

Економскиот факутлет во Загреб за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Малезија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врш овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 21 
3 ноември 1987 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Лазар Мојсов, с. р. 

Врз основа на член 31 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува: 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА 

I 
Се отповикува 
Борис Шнудерл од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Франција. 

II 
Се назначува 
Божидар Гагро, досегашен член на Извршниот совет 

на Саборот на СР Хрватска и претседател на Републички-
от комитет за просвета, култура, физичка и техничка кул-
тура, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во Репуб-
лика Франција. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 22 
3 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

И ИНДУСТРИЈА 
Се разрешува од должноста помошник на претседа-

телот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија 
Предраг Јовановиќ, поради истекот на времето на кое е 
назначен, со 10 ноември 1987 година. 

Именуваниот, во смисла на одредбата на член 249 од 
Законот за основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните ограни на управата, 
се става на располагање. 

С. п. п. бр. 1392 
22 октомври 1987 година 
Белград , 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛО.Т НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

И ИНДУСТРИЈА 
За помошник на претседателот на Сојузниот комитет 

за енергетика и индустрија се назначува Лука Јеловац, до-
сегашен директор на Секторот за подготовка на изградба-
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та на нови извори на електрична енергија во 
ривреда" на Црна Гора во Титоград. 

С. п. п. бр. 1393 
22 октомври 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

„Електроп-

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр.'23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-

ТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Се разрешува од должноста помошник на претседа-
телот на Сојузниот комитет за наука и технологија Милан 
Божиќ, на лично барање, поради заминување на друга 
должност, со 15 ноември 1987 година. 

С. п. п. бр. 1394 
30 октомври 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

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

ОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
За помошник на сојузниот секретар за надворешна 

трговија се назначува м-р Александар Илиќ, поранешен 
член на Извршниот совет на Собранието на САП Косово. 

С. п. п. бр. 1395 
30 октомври 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1007. Закон за основите на безбедноста во желез-
ничкиот сообраќај 1785 

1008. Закон за тарифата на сојузните администра-
тивни такси 1786 

1009. Уредба за измена на Уредбата за условите И 
начинот на чување, заштита и одржување на 
службените згради и простории што ги корис-
тат сојузните органи 1820 

1010. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за височината и начинот на плаќањето надо-
мест за покривање на трошоците за контрола 
на квалитетот на земјоделските и прехранбе-
ните производи во надворешнотрговскиот 
промет 1820 

1011. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за распоредување на девизите утврдени за по-
требите на федерацијата за 1987 година 1820 

1012. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за начинот на составување на пре-
сметка на средствата за исплата на личните 
доходи во основните организации на здружен 
труд што се неликвидни, имаат растројства 
во работењето и ќе искажат загуба во работе-
њето 1820 

1013. Наредба за начинот на спроведување на од-
редбите од точка 5 став 2 на Одлуката за оп-
ределување на највисоката цена на пченично-
то брашно од типот „850" и највисоката цена 
на основниот вид пченичен леб произведен од 
пченично брашно од типот „850" 1824 

1014. Одлука за дополнение на Одлуката за за-
должителната резерва на порастот на креди-
ти те и другите пласмани на банките над опре-
деленото ниво во четвртото тримесечје на 
1987 година 1824 

1015. Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за условите за користење на примарната еми-
сија во 1987 година 1825 

1016. Одлука за измена и дополнение на Одлуката 
за издавање на благајнички записи на Народ-
ната банка на Југославија v 1825 

1017. Список на странски сорти земјоделски расте-
нија за кои е одобрено воведување во произ-
водство во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 1825 

1018. Список на признати новосоздадени домашни 
сорти земјоделски растенија во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија - 1828 

Исправка на Списокот на признати новосоздадени 
домашни сорти на земјоделски и шу.мски рас-
тенија во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија 1833 

Исправка на Списокот на странски сорти земјодел-
ски и шумски растенија за кои е одобрено вове-
дување во производство во Социјалистички 
Федеративна Република Југославија 1833 

Укази 1834 
Назначувања и разрешувања 1834 
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