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БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД. XXXII 

729. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 8 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ЗА 
•СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ЗАРАДИ OTGTPA. 
НУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ 
СО ПОПЛАВИТЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ОПШТИНИ 

1. Се утврдува дека поплавите што ги снајдоа 
териториите на општините Прњавор, Тешањ, Дервен-
та и Сански Мост, според своите последици се такви 
што на увозот на стоки наменети за отстранување на 
последиците предизвикани со тие поплави, во по-
глед на ослободувањето од плаќање царина да се 
применува одредбатаv на член 29 став 1 точка 8 
од Царинскиот закон. 

2. Царината, согласно со член 29 став 1 точка 8 
од Царинскиот закон не се плаќа на стоките, освен 
на патнички моторни возила, што организациите на 
здружен труд бесплатно ќе ги примат од странство 
или ги набавуваат за средства што ги добиле од 
странство како парична помош, ако тие стоки се 
наменети за отстранување на последиците предиз-
викани со поплавите од точка 1 на оваа одлука. 

3. Одредбите на оваа одлука се применуваат на 
стоките од точка 2 на оваа одлука што ќе се увезат 
од денот кога поплавата ги снашла териториите на 
одделните општини од точка 1 "на оваа одлука до 
31 декември 1976 година. 

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

Е. п. бр. 865 
11 ноември 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

730. 
Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 

СФРЈ, а заради спроведување на член 37 од Зако-
нот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 
и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОД-
НОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1977 ГОДИНА 

1. Увозот на стоки за кои со Одлуката за опре-
делување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран 

(„Службен лист на СФРЈ'4, бр. 52/74 — со натамош-
ните измени и дополненија) е определено да се уве-
зуваат врз основа на стоковните контингенти, однос-
но на девизните контингенти, освен текстилни произ-
води што се увезуваат врз основа на Одлуката за 
постапката за утврдување и распределба на девизни-
те контингенти за увоз на текстилни производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 68/72), се врши" врз 
основа" на договр помеѓу основните и други органи-
зации на здружен труд во рамките на заедницата 
за меѓусебна планска и деловна соработка или врз 
основа на договор помеѓу основните и други орга-
низации на здружен труд на производителите, пот-
рошувачите и увозниците на односните производи, 
постигнат во рамките на Стопанската комора на 
Југославија. С<\трој договор се утврдуваат, во рам-
ките на материјалните биланси врз кои се заснову-
ваат предвидената стапка на растот на производ-
ството и пропорцијата на платниот биланс за 1977 
година, обемот на увозот по количина (стоковен 
контингент), односно по вредност (девизен контин-
гент), усогласен со домашното производство и пот-
рошувачка; регионалните правци на увозот — Бо-
дејќи сметка за поставките на економската полити-
ка исклучените трговски и други меѓудржавни 
спогодби; структурата и динамиката на увозот; на-
чинот и организацијата на увозот и другите елемен-
ти за извршување на договорот. 

2. Учесниците на договорот по точка 1 на оваа 
одлука се должни, во рамките на договорот за увоз 
на одделни стоки, да ги утврдат и стоковните кон-
тингенти, односно девизните контингенти за откуп 
на странските стоки (експонати,) што се излагаат на 
меѓународни саеми во Југославија, што ги одржу-
ваат основните и други организации на здружен 
труд регистрирани за организирање на меѓународни 
саеми. 

3. Договорот помеѓу основните и други органи-
зации на здружен труд од точка 1 на оваа одлука 
се применува, освен ако Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот сек-
ретаријат за пазар и цени, по претходно прибаве-
ното мислење од сојузниот орган на управата, над-
лежен за соодветната област на стопанството, утвр-
ди дека со договорот не се исполнети условите од 
точка 1 на оваа одлука. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
и Сојузниот секретаријат за пазар и цени се должни 
во рок од 30 дена од денот на приемот на договорот, 
да утврдат дали со договорот се опфатени сите 
услови од точка 1 на оваа одлука. 

4. Ако основните и други организации на здру-
жен труд внатре во Стопанската комора на Југосла-
вија не постигнат договор, за што Стопанската ко-
мора на Југославија поднесува извештај до Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот 
секретари!ат за надворешна трговија, во рок од 30 
дена од денот на приемот на извештајот од Стопан-
ската комова на Југославија, на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени, а по прибавеното 
мислење оп сојузниот опган еа упрг>"ѕ та надлежен 
за соодветната област на стопанството, ќе го определи 
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обемот на увозот по количина (стоковен контингент) 
односно по вредност (девизен контра тент), регионал-
ните правци на увозот, динамике та на увозот, на-
чинот на распределбата на изногот на девизите, 
како и другите услови за увоз на производите во 
смисла на точка 1 од оваа одлука. 

5. Основните и други организации на здружен 
труд се должни најдоцна до 15 февруари 1977 го-
дина да го постигнат договорот од точка 1 на оваа 
одлука. Ако основните и други организации на 
здружен труд во тој рок не постигнат договор, 
утврдувањето и распределбата на износот на деви-
зите ќе се извршат според постапката од точка 4 
на оваа одлука, а врз основа на извештајот од 
Стопанската комора на Југославија дека договор 
Не е постигаат. 

6. Сојузниот секретар за надворешна трговија, 
во спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени, 
може, по прибавено мислење од Стопанската комора 
на Југославија, да одобри дополнителен стоковен 
контингент, односно дополнителен девизен контин-
гент за увоз на стоки што ги преминува рамките 
на договорот од точка 1 на оваа одлука, ако со 
таквиот увоз се обезбедува зголемување на извозот 
на пазари на кои се остваруваат девизи што се од 
значење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања и придонесува за намалување на 
дефицитот во трговскиот биланс. 

Основната и друга организација на здружен 
труд на која, во смисла на став 1 од оваа точка и 
е утврден дополнителен стоковен контингент, однос-
но дополнителен девизен контингент, ќе даде пис-
мена обврска дека ќе го зголеми извозот на стоки. 

Ако основната или друга организација на здру-
жен труд, на која, во смисла на оваа точка и е 
утврден дополнителен стоковен контингент, односно 
дополнителен девизен контингент, не го зголеми 
извозот на стоки а се обврзала дека ќе го зголеми, 
овластената банка, односно народната банка на ре-
публиката или народната банка на автономната 
покраина ќе и ги намали за делот на неостварениот 
девизен прилив девизните средства, односно пра-
рата на девизи со кои располага, а во случај на 
недоволно покритие — ќе и ги намали и девизните 
средства, односно правата на девизи што ќе ги 
остварува според важечките прописи — се до покри-
тието на неостварениот -девизен прилив. 

7. За производите што не се увезувале врз сено-
ва на стоковен контингент, односно девизен контин-
гент, а во 1977 година се увезуваат по тој основ, 
основните и други организации на здружен труд се 
должни за увозот на тие производи да постигнат 
договор во рок од 30 дена од денот на извршената 
измена на режимот на увозот на тие производи. Ако 
основните и други организации на здружен труд во 
то; рок не постигнат договор, ќе се постапи во смис-
ла на точка 4 од ораа одлука, а врз основа на из-
вештајот од Стопанската комора на Југославија за 
неподигнат договор. 

8. СОЈУЗНИОТ извршен совет може да ги опре-
дели стоките за кои е пропишано да се увезуваат 
врз основа на стоковни контингенти, односно девиз-
ните контингенти, контингентите за тие стоки да ги 
утврдува по количина (стоковен контингент), однос-
но по вредност (девизен контингент) Сојузниот 
сг крстари! ат за надворешна трговија, на предлог од 
СОЈУЗНИОТ секретари!ат за пазар и цепи, даден по 
претходно прибавено мислење од Стопанската ко-
мета на Југославија и од сојузниот орган на упра-
вата надлежен за соодветната област на стопанст-
вото. 

За одделни видови стоки за кои е пропишано 
да се увезуваат врз основа на стоковниот контин-
гент, односно девизниот контингент, носител на кон-
тингентот може да биде Сојузната дирекција за 
резерви на прехранбени производи, односно Сојуз-

ната дирекција за резерви на индустриски произ-
води, ако Сојузниот извршен совет тоа го определи. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, односно Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи, како носител на контин-
гентот за увоз на стоките од став 2 на оваа точка, 
во рамките на износот и видот на девизите утврде-
ни во смисла на точка 9 од оваа одлука, ќе го из-
бере најповолниот увозник врз основа на одржаното 
јавно наддавање, односно врз основа на претходно 
извршеното присобирана на понуди од најмалку 
три понудувачи. На избраниот најповолен увозник 
Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, односно Сојузната дирекција за резерви 
на индустриски производи ќе му издаде решение ?а 
увоз на определените стоки од стоковниот контин-
гент во смисла на Законот за сојузните стоковни 
резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/75). 

9. За стоковниот контингент, односно девизниот 
контингент, утврден во смисла на точка 8 од оваа 
одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија ќе го утврди, водејќи сметка за склучените 
трговски и други спогодби, износот и видот на де-
визите а, по потреба, и земјата од која се врши уво-
зот, динамиката на користењето на девизите и ро-
ковите во кои основните и други организации на 
здружен труд треба да се спогодуваат за меѓусеб-
ната распределба на утврдениот стоковен контин-
гент, односно девизен контингент. 

10. Распределбата на стоковниот контингент, 
односно ка девизниот контингент од точка 8 став 1 
на оваа одлука, ја вршат основните и други орга-
низации на здружен труд договорно во рамките на 
Стопанската комора на Југославија. За постигнатата 
распределба на контингентите се поднесува извеш-
тај до Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија, кој на секоја основна и друга организација на 
здружен труд # издава, во рок од 15 дена од денот 
на приемот на извештајот, решение за доделениот 
стоковен контингент, односно девизен: контингент. 

Ако основните и други организации на здружен 
труд не постигнат договор за распределба на сто-
ковниот контингент, односно на девизниот контин-
гент, во роковите што Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија ги определил, распределбата 
на стоковниот контингент, односно на девизниот 
контингент, на одделни основни и други организа-
ции на здружен труд ќе ја изврши Сојузниот секре-
таријат за надворешна трговија, на предлог од Со-
јузниот секретаријат за пазар и цени по претходно 
прибавен извештај од Стопанската комора на Ју-
гославија и мислење од сојузниот орган на управата 
надлежен за соодветната област на стопанството и 
тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на тој 
извештај, при што ќе се придржува кон критериу-
мите од точка 12 на оваа одлука. 

11. Стоковниот контингент, односно девизниот 
контингент, утврден во смисла на точка 8 од оваа 
одлука Сојузниот секретаријат за надворешна тр-
говија може да го зголеми, со тоа што зголемениот 
дел на контингентот во целост' да се користи за 
зголемување на производството на стоки наменети 
за извоз на пазари на кои се остваруваат девизи 
што се од значење за одржување на ликвидноста 
во меѓународните плаќања. 

12. Основните и други организации на здружен 
труд при распределбата на стоковниот контингент, 
односно на девизниот контингент според точка 10 
на оваа одлука, по правило, ќе го имаат предвид 
обезбедувањето на производството на стоки наме-
нети за извоз со кој се остваруваат девизи што се 
од значење за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања, како и учеството на секоја ос-
новна и друга организација на здружен труд во уво-
зот на соодветните стоки во претходната година. 

13. Ако за производите на кои се применува 
режим на увозот врз основа на стоковниот контин-
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гснт, односно на девизниот контингент, се зголему-
ваат цените на одделните производи од домашно 
производство што отстапуваат од општата политика 
на цените, или ако тие производи се дефицитарни 
на домашниот пазар, Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија може, на предлог од Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени, по претходно приба-
вено мислење од сојузниот орган на управата над-
лежен за соодветната област на стопанството, да 
одобри увоз ' на односните производи независно од 
постапката определена со оваа одлука. 

При издавањето на одобрението за увоз во 
смисла на став 1 од оваа точка ќе се води сметка за 
извршувањето на трговските и други економски 
спогодби склучени со странство. 

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може, на предлог од Стопанската комора на 
Југославија, пред конечното утврдување на стоков-
ниот контингент, односно л а девизниот контингент, 
да им одобрува аванси на основните и други органи-
зации на здружен труд од точ. 1 и.8 на оваа одлука, 
и тоа до износот од 40% од количеството, односно 
вредноста на увозот на односните стоки во претход-
ната година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа 
точка. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија може за увоз и плаќање на сезонски производи 
да одобри аванси и над износот од 40% од количес-
твото, односно вредноста на увозот на односните 
стоки во претходната година. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
Сојузниот секретаријат за пазар и цени и другите 
надлежни органи, во соработка со Стопанската ко-
мора на Југославија, должни се при одобрувањето 
на авансите да водат сметка за состојбата на зали-
хите на соодветните суровини и репродукциони ма-
теријали кај производителите и потрошувачите, 
како и за самоуправните спогодби за снабдувањето 
и меѓусебните испораки. 

15. Ако во текот на спроведувањето на догово-
рот од точка 1 на оваа одлука се утврди дека не се 
реализираат испораките на определени стоки од до-
машно производство предвидени во материјалните 
биланси врз основа на кои е постигнат договор за 
увоз на односните стоки, Сојузниот извршен совет, 
на предлог од Сојузниот секретаријат за надвореш-
на трговија, Сојузниот секретаријат за пазар и ценќ 
и од друг надлежен сојузен орган на управата, може 
да утврди посебен стоковен контингент, односно 
посебен девизен контингент за увоз на односните 
стоки и да изврши распределба на тие контингенти 
на одделни основни и други организации на здру-
жен труд — учесници на договорот. 

16. Основните и други организации на здружен 
труд не можат да купуваат стоки што се увезуваат 
врз основа на стоковните контингенти односно на 
девизните контингенти, ако претходно не им е утвр-
дено правото на тој увоз во смисла на оваа одлука. 

17. Девизите за плаќање камата и трошоци на 
кредитите од странство, одобрени за увоз на опрема 
врз основа на стоковните контингенти, односно на 
девизните контингенти, основните и други органи-
зации на здружен труд ги купуваат од овластената 
бранка за динари во рокот на втасаноста. 

18. Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија донесува поблиски прописи за начинот на под-
несување извештај за постигнатата распределба на 
стоковниот контингент, односно на девизниот кон-
тингент, и за начинот на поднесување на докумен-
тацијата што служи за распределба на стоковниот 
контингент, односно на девизниот контингент, спо-
ред точ. 4, 6, 10 и 11 на оваа одлука, како и за на-
чинот на поднесување на документацијата за утвр-
дување на зголемувањето на извозот според точка 
6 на оваа одлука и на документацијата потребна за 
зголемување на тој извоз. 

19. Техничко упатство за применување на оваа 
одлука ќе даде Народната банка на Југославија, 
најдоцна до 1 јануари 1977 година. 

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

Е. п. бр. 866 
11 ноември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

731. 

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 
СФРЈ, а заради спроведување на член 37д од За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр: 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 
26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 
КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИ-
НИ, ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ 

ЗА 1977 ГОДИНА 

1. За плаќање на увозот на суровини, други ре-
продукциони материјали и резервни делови за те-
ковно одржување за 1977 година врз основа на гло-
балната девизна квота на основните и други орга-
низации на здружен труд им се утврдува глобал-
ната девизна квота во височина од 100% од износот 
на видот на девизите што им се утврдени за 1976 
година, врз основа на Одлуката за утврдување на 
глобалната девизна квота за плаќање на увозот на 
суровини, други репродукциони материјали и ре-
зервни делови за тековно одржување за 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 61/75 и 33/76). 

Во износот на глобалната девизна квота од став 
1 на оваа точка не се засметуваат износите што се 
утврдени врз основа на Одлуката за условите за 
доделување посебен износ на глобалната девизна 
квота („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/72) и Од-
луката за утврдување посебен износ на глобалната 
девизна квота за увоз на репродукциони материјали 
и делови за производство на телепринтери и теле-
визиски уреди („Службен лист на СФРЈ", бр 12/76). 

На основните и други организации на здружен 
труд на кои не им била утврдена глобалната девиз-
на квота за 1976 година, за плаќање на увозот на 
суровини, други репродукциони материјали и ре-
зервни делови за тековно одржување за 1977 година, 
им се утврдува глобалната девизна квота во висо-
чина од 100% од износот и видот на девизите што 
во 1976 година ги искористиле за плаќање на уво-
зот на суровини и други репродукциони материјали. 

2. Средствата на глобалната девизна квота од 
точка 1 на оваа одлука, основните и други органи-
зации на здружен труд ќе ги користат рамномерно 
распоредени на одделни квартали на 1977 година. 

3. Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во 
текот на 1977 година се промени начинот на плаќање 
помеѓу Југославија и односната странска земја, про-
изводствените организации на здружен труд што 
суровините, другите репродукциони материјали и 
резервни делови за тековно одржување ги увезу-
вале од таа земја по основ на глобалната девизна 
квота ќе поднесат, во рок од 60 дена од денот на 
промената на начинот на плаќањето, барање да им 
се утврди износот на глобалната девизна квота за 
плаќање на увозот на суровини, репродукциони ма-
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тери јади и резервни делови за тековно одржување 
од таа земја за 1977 година. ' 

Барањето за утврдување на износот на девизите 
производствената организација на здружен труд го 
поднесува до Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, кој на производствената организација на 
здружен труд ќе и го утврди износот на девизите 
за плаќање на увозот на суровини, други репродук-
циони материјали и резервни делови за тековното 
одржување од став 1 на оваа точка, и за тоа ќе vi 
издаде решение. Износот на девизите ќе и се утврди 
на производствената организација на здружен труд 
во височината на девизите што таа, во соодветниот 
период на 1976 година, го искористила за плаќање 
на увозот на односните суровини, други репродук-
циони материјали и резервни делови за тековно одр-
жување од односната земја. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
е должен Во рок од 15 дена од денот на поднесува-
њето на барањето да донесе решение за утврдување 
на производствената организација на здружен труд 
на износот на девизите ол став 1 на оваа точка. 

4. Основната и друга организација на здружен 
труд ги плаќа суровините, другите репродукциони 
материјали и резервните делови за тековно одржува-
ње што ги увезува врз основа на глобалната девизна 
квота, преку овластената банка што самата ќе ја 
избере. 

5. Вкупниот износ на девизите за плаќање на 
увозот на суровини, други репродукциони матери-
јали и резервни делови за тековно одржување за 
кои е пропишан увоз врз основа на глобалната де-
визна квота, го утврдува Сојузниот извршен совет 
за производствените основни и други производстве-
ни организации на здружен труд што се основани 
и пуштени во погон во 1977 година или што се ос-
новани во 1976 година, а за таа година не добиле 
девизи за увоз на суровини и други репродукциони 
материјали за кои е пропишан увоз врз основа на 
глобалната девизна квота, за производствените ос-
новни и други производствени организации на здру-
жен труд што со новите капацитети своето произ-
водство во 1977 година ќе го зголемат најмалку за 
50% во однос на производството во 1976 година; за 
новоизградените производствени организации на 
здружен труд во состав на сложена организација, 
или за производствените организации на здружен 
труд во состав на сложена организација што со но-
вите капацитети своето производство во 1977 година 
ќе го зголемат најмалку за 50% во однос на произ-
водството во 1976 година, како и за производстве-
ните организации на здружен труд чии увозни су-
ровини, други увозни репродукциони материјали и 
резервни делови за тековно одржување се уништени 
поради виша сила (пожар, поплава, земјотрес и др.). 

6. Основните и други организации на здружен 
труд од точка 5 на оваа одлука можат барањето 
за утврдување на износот на девизите за плаќање 
на стоките за кои е пропишан увоз врз основа на 
глобалната девизна квота да го поднесат до Сојуз-
ниот секретаријат за пазар и цени на шест ме-
сеци пред денот на почетокот на производството- од 
точка 5 на оваа одлука. Кон барањето за утврдување 
на износот на девизите, основните и други органи-
зации на здружен труд поднесуваат и мислење од 
Стопанската комора на Југославија. 

Сојузниот секретаријат за пазар и цени, во спо-
годба со Сојузниот орган на управата надлежен за 
соодветната област на стопанството, ќе ја оцени 
оправданоста на поднесените барања и, во рок од 
30 дена од денот на приемот на барањето, ќе му даде 
предлог на Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, кој, во рок од 20 дена од денот на приемот 
на предлогот, со решение ќе ја утврди глобалната 
девизна квота за одделни основни и други органи-
зации на здружен труд, имајќи го предвид износот 
на глобалната девизна квота на другите истородни 
организации. 

7. Основните и други организации на здружен 
труд можат со средствата на глобалната девизна 
квота да плаќаат суровини, други репродукциони 
материјали и резервни делови за тековно одржува-
ње што ги увезуваат само за потребите на сопстве-
ното производство и за извршување на договор склу-
чен помеѓу домашни производствени организации на 
здружен труд за долгорочна производствена коопе-
рација и на договор за долгорочна деловно-технич-
ка соработка, што врз основа на такви договори вр-
шат испораки на компоненти, состојки, делови, скло-
пови, потсклопови и полупроизводи. 

Ако основната или друга организација на здру-
жен труд користи средства на глобалната девизна 
квота спротивно на одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
на основната или друга организација на здружен 
труд ќе и ја намали глобалната девизна квота за 
двоен износ на средствата искористени спротивно 
на намената од тој став. Ако износот на неправил-
но искористените средства е помал од 20% од вкуп-
ниот износ на утврдената глобална девизна квота, 
СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешна трговија на 
основната или друга организација на здружен труд 
вкупниот износ на глобалната девизна квота утвр-
ден на таа организација ќе и го намали за 20%. 

8. Основните и други^ организации на здружен 
труд можат увоз и плаќање да вршат врз товар 
па глобалната девизна квота, во смисла на оваа од-
лука. почнувајќи од 1 јануари 1977 година. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точ-
ка, основните и други организации на здружен труд 
можат увоз и плаќање на сезонски производи да вр-
шат и пред 1 јануари 1977 година, ако за тоа, во 
поглед на плаќањето, прибават согласност од На -
родната банка на Југославија, што таа ја дава во 
спогодба со Сојузниот секретаријат -за надворешна 
трговија. 

9. Сојузниот секретаријат за надворешна тргови-
ја донесува, по потреба, поблиски прописи за на-
чинот на поднесување на баратѕзта од точ. 3 и 6 на 
ОЕаа одлука и за документа^ • уга што кон тие ба-
рања се прилагаат. 

10. Техничко упатство за применување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија најдоц-
на до 1 јануари 1977 година. 

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

Е. п. бр. 867 
11 ноември 1976 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

732. 

Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврду-
вање на глобалната девизна квота за плаќање на 
увозот на суровини, други репродукциони материја-
ли и резервни делови за тековно одржување за 1977 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/76), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ, ДРУГИ РЕ-
ПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕ-
ЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ ЗА КОИ Е 
ПРОПИШАН УВОЗ ВРЗ ОСНОВА ПА ГЛОБАЛНА-

ТА ДЕВИЗНА КВОТА 
1. За потребите на организациите на здружен 

труд определени во точка 5 на Одлуката за утвр-
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дување на глобалната девизна квота за плаќање 
на увозот на суровини, други репродукциони мате-
ријали и резервни делови за тековно одржување за 
1977 година, се утврдува износ од 150,000.000 динари 
во девизите што се од значење за одржување на 
ликвидноста во меѓународните плаќања за увоз на 
суровини други репродукциони материјали и ре-
зервни делови за тековно одржување за кои е про-
пишан увоз врз основа на глобалната девизна квота 
за 1977 година 

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

Е.п. бр 869 
11 ноември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, е. р. 

733. 

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Зако-
нот за мерките за ограничување на пазарот и на 
слободниот промет на стоки и услуги од интерес за 
целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА 
НА УПОТРЕБАТА НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 
1976 ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧ-

НА ХРАНА И ДОБИТОК 

1. Во Одлуката за забрана на употребата на 
пченицата од родот на 1976 година за производство 
на добиточна храна и добиток („Службен лист на 
СФРЈ", бр 31/76), во точка 1 по став 1 се додаваат 
три нови става, кои гласат: 

Сојузниот секретаријат за пазар и цени може, 
по исклучок и во оправдани случаи, да дозволи от-
стапување од забраната од став 1 на оваа точка. 

Под исклучителни и оправдани случаи, во сми-
сла на став 2 од оваа точка, се подразбира употре-
бата на пченицата од родот на 1976 година за произ-
водство само на онаа добиточна храна за чие произ-
водство таа пченица е неопходна заради постигање 
на потребниот квалитет на таа храна и добиток. 

Организацијата на здружен труд што ќе добие 
дозвола од Сојузниот секретаријат за пазар и цени 
за употреба на пченицата од родот на 1976 година, 
во смисла на став 2 од оваа точка, должна е пре-
миите исплатени за пченицата од родот на 1976 го-
дина што ја употребила за производство на добиточ-
на храна и добиток да ги врати на сметката на бу-
нетот на федерацијата кај Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија." 

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

Е. п. бр 868 
11 ноември 1976 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

734. 

Врз основа на член 59 став 1. во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DAILY MAIL" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Daily Mail", број 24971 од 13 
септември 1976 година, што излегува на англиски 
јазик во Лондон, Велика Британија. 

Бр 650-1-32/330 
21 октомври 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи. 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

735. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

f Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „NEUE KRONEN ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Neue Kronen Zeitung", број 
5859 од 21 септември 1976 година, што излегува на 
германски јазик во Виена, Австрија. 

Бр. 650-1-2/223 
27 септември 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи. 

Драшко Јуришиќ, е. р. 

736. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), сојузниот 
секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „RHEINISCHER MERKFR" 

Се забранува внесувањето и растурањето во Ју-
гославија на весникот „Rheinischer Merkur", број 41 
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од 8 октомври 1976 година, што излегува на герман-
ски Јазик во Келн, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/471 
27 октомври 1976 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ, е. p. 

737. 

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за 
мерните единици и мерилата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод 
за мерки и скапоцени метали издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВИДОВИТЕ И ОБЛИЦИТЕ НА ЖИГОВИТЕ И 
НА ДРУГИТЕ ЗНАЦИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ 

ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА МЕРИЛАТА 

1. Сојузниот завод за мерки и скапоцени метали, 
подрачните организациони единици на Сојузниот 
завод за мерки и скапоцени метали (органите на 
контролата) и овластените организации на здружен 
труд од член 22 став 2 и 3 од Законот за мерните 
единици и мерилата, при првиот и повремените пре-
гледи ја потврдуваат исправноста на мерилата со 
ставање на жиговите предвидени со оваа наредба. 

2. Органите на контролата при прегледот на ме-
рилата ги употребуваат основниот жиг, жигот за 
мерила изработени од стакло што не подлежат на 
повремен преглед и годишните жигови. 

Годишни жигови се стандардниот годишен жиг, 
жигот за ситни мерила, жигот во облик на етикета 
и жигот за претходни испитувања на елементите на 
мерилата. 

3. Овластените организации на здружен труд 
(во натамошниот текст: овластените организации) 
при прегледот на мерилата го употребуваат основ-
ниот жиг на овластената организација и годишниот 
жиг на овластената организација. 

4. Освен жиговите наведени во т̂ оч. 2 и 3 на 
оваа наредба органите на контролата и овластените 
организации го употребуваат и жигот за поништу-
вање на поранешните жигови. 

5. Основниот жиг на органот на контролата има 
облик на круг со пречник од 8 mm, во кој се наоѓа 
рамнокрака вага со висечки чанчиња. Над вагата е 
ознаката „Ј", а помеѓу висечките чанчиња — озна-
ката на органот на контролата што го извршил 
прегледот и жигосувањето на мерилата. 

Со оро] жиг се потвдрува исправноста на ме-
рилата по првиот преглед. 

6 Жигот за мерилата изработени од стакло што 
не подлежат на повремен преглед има облик на 
буквата ..Ј". Големината на буквата „Ј" е таква што 
околу неа да може да се опише круг Со пречник од 
8 mm Во средината на буквата „Ј" е ознаката на 
органот на контролата што го извршил прегледот и 
жигосувањето на мерилата. 

7 Стандардниот годишен жиг на органот на 
кснтролата има облик на штит во круг со пречник 
од 8 mm. Во горниот дел при рамниот раб се наоѓаат 
две последни цифри на годината на жигосувањето 
на мерилата, а под — ознаката на органот на кон-
тролата што го извршил прегледот и жигосувањето 
на мерилата. 

Со жигот од став 1 на оваа точка се жигосуваат 
мерилата при првиот и повремените прегледи. 

8. Жигот за ситни мерила има облик на штит 
запишан во круг со пречник од 3 mm. Во горниот 
дел при рамниот раб се наоѓаат две последни цифри 
на годината на жигосувањето на мерилата, а под — 
ознаката на органот на контролата што го извршил 
прегледот и жигосувањето на мерилата. 

9. Жигот во облик на етикета е изработен на 
специјална хартија врз принципот на пресликуван, 
со големина 20X8 mm и има облик на елипса. На 
левата страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки 
чанчиња. Над вагата е ознака „Ј", а помеѓу висеч-
ките чанчиња ознаката на органот на контролата 
што го извршил прегледот и жигосувањето на ме-
рилата. На десната страна се двете последни цифри 
на годината на жигосувањето. 

_ Жигот од став 1 на оваа точка се става врз ме-
рилата што поради осетливоста на конструкцијата 
не можат да се жигосаат со жигот наведен во^точ. 
5 и 7 на оваа наредба. 

10. Жигот за претходни испитувања на елемен-
тите на мерилата има облик на рамностран триагол-
ник запишан во круг со пречник од 8 mm. Во гор-
ниот агол е ознаката на органот на контролата што 
го извршил претходното испитување и жигосување 
на елементите на мерилата, а под — се двете по-
следни цифри на годината на испитувањето и жи-
госувањето ца елементите на мерилата. 

Со жигот од став 1 на оваа точка се потврдува 
исправноста на елементите на мерилата (бројачи на 
справи за течни горива, мерни направи на ваги 
и др.). 

11. Основниот жиг на овластената организација 
од точка 3 на оваа наредба има облик на елипса, 
со подолг пречник од 8 mm и со пократок пречник: 
од 5,5 mm, во која се наоѓа рамнокрака вага со ви-
сечки чанчиња. Над вагата е ознаката „Ј", а помеѓу 
висечките чанчиња ознаката на овластената орга-
низација што го извршила прегледот и жигосува-
њето на мерилата. 

Со жигот од став 1 на оваа точка се потврдува 
исправноста на мерилата по првиот преглед, чиј 
преглед и жигосување вршат овластените организа-
ции на здружен труд од член 22 ст. 2 и 3 на Зако-
нот за мерните единици и мерилата. 

12. Годишниот жиг на овластената организација 
од точка 3 на оваа наредба има облик на штит за-
пишан во круг со пречник од 8 mm. Во горниот дел 
при рамниот раб се наоѓаат двете последни цифри 
на годината на жигосувањето на мерилата, а под — 
ознаката на овластената организација што го извр-
шила прегледот и жигосувањето на мерилата. 

Со жигот од став 1 на оваа точка се жигосуваат 
мерилата при првиот и повремените прегледи, чиј 
преглед и жигосување вршат овластените организа-
ции на здружен труд од член 22 ст. 2 и 3 на Зако-
нот за мерните единици и мерилата. 

13. Сојузниот завод за мери и скапоцени метали 
ги употребува истите жигови што ги употребуваат 
органите на контролата, со тоа што во нив наместо 
бројот што го означуза органот на контролата се 
наоѓа памностран триаголник. 

Жиговите од став 1 на оваа точка се употребу-
ваат за заверка на мерилата по извршеното, типско 
испитување. 

14. Жигот за поништување на поранешните жи-
гови од точка 4 на оваа наредба има облик на бук-
вата „X". Големината на буквата „X" е таква што 
околу неа да може да се запише круг со пречник 
од 8 mm. 

15. Жиговите од точ. 5 до 14 на оваа наредба се 
отпечатени кон оваа наредба и се нејзин составон 
дел. 

16. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за видовите 
и формите на жиговите и на други знаци со кои се 
потврдува исправноста на мерилата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/62). 
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17. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1977 година. 

Бр. 01-5270/1 
5 ноември 1976̂  година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 
мери и скапоцени метали, 

Петар Ковипчиќ, е. р. 

Жиг за претходни испитувања на елементите на 
мерилата 

(точка 10 од Наредбата) 

Основен жиг на органите на контролата на мерите 
(точка 5 од Наредбата) 

Стандарден годишен жиг на органите на контролата 
на мерите 

(точка 7 од Наредбата) 

Основен жиг на овластената ОЗТ 
(точка 11 од Наредбата) 

Годишен жиг на овластената ОЗТ 
(точка 12 од Наредбата) 

Жиг за поништување на жигови 
(точка 14 од Наредбата) 

Жиг за ситни мерила 
(точка 8 од Наредбата) 

Жиг за стаклени мерила 
(точка в од Наредбата) 

Етикета 
(точка 9 од Наредбата) 
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738. 739. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МИНЕ-
РАЛНИ МАСЛА ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ, ЗА МИ-

НЕРАЛНИ МАЗИВА И ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Минерални масла: 
— Специјално масло за двотактни 

дизел-мотори — — — — — — JUS В.Н3.044 
Турбински масла — — — — JUS В.Н3.210 
Минерални Мазива. Масти со мо-

либден-дисулфид — — — — — JUS В.Н3.666 
Течни горива: 
— Петрол за осветление — — JUS В.Н2.310 
— Петрол за мотори — — — JUS В.Н2.320 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила ца 1 
декември 1976 година. 

4. Престануваат да важат следните југословенски 
стандарди: 

— Петрол за осветление — — JUS ВН2.311 
— Петрол за осветление специ-

јален — — — — — — — — JUS В.Н2.312' 
— Петрол за мотори — — — — JUS В.Н2.320 

донесени со Решението за донесување југословенски 
стандарди за течни горива и специјални бензини 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/54); 

Турбинско масло инхибиран©, мо-
шне лесно (ITU-VL) — — — — JUS В H3.100 

Турбинско масло инхибирано, 
лесно (ITU-L) — — — — — — JUS В.Н3.101 

Турбинско масло инхибирано, 
средно (ITU-S) — — — — — — JUS В.Н3.102 

Турбинско масло инхибирано, те-
шко (ITU-T) — — — — — — JUS B.H3.I03 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за производите од преработка на нафта („Слулс-
бен лист на ФНРЈ", бр 39/58), 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 30 ноември 1976 
година 

Бр. 08-8903 
20 октомври 1975 година 

Белград 

Директор 
на .Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕСНИ 

МЕТАЛИ И НИВНИ ЛЕГУРИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Методи за испитување на хемискиот состав на 
алуминиум и алуминиумон легури: 

— Определување на магнезиум со 
атомска апсорпција — — — — — JUS С.А 1.260 

— Определување на хром со 
спектрофотометриски метод со дифе-
нилкарбазид — — — — — — JUS С.А1.261 

— Комплексометриско определу-
вање на магнезиум — — — — — JUS С.А1.262 

— Определување на цинк со атом-
ска апсорпција — — — — — — JUS С.А1.263 

— Методи за испитување на хе-
мискиот состав на магнезиум и на 
магнезиумски легури: 

— Спектрофотометриско опреде-
лување на силициум со комплекс' на 
силициуммолибден — — — — — JUS С.А1.309 

— Фотометриско определување на 
алуминиум (Метод со хромазурол Ѕ) JUS С.А1.310 

— Гравиметриско определување 
на ретки земји — — — — — — JUS С.А 1.311 

Лесни метали и нивни легури: 
— Легури од алуминиум леани во 

кокили. Референтна епрувета. Облик 
и мери — — — — — — — — JUS С.А4.123 

— Легури од алуминиум леани во 
песок. Референтна епрувета. Облик и 
мери — — — — — — — — JUS С.А4.124 

— Легури од магнезиум леани во 
песок. Референтна епрувета.Облик и 
мери — — — — — — — — JUS С.А4.125 

— Земање мостри и епрувети за 
механички испитувања на алуминиум 
и алуминиумон легури за гмечење JUS С.А4.126 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, што е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди во точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
декември 1976 година. 

Бр. 05-8904 
20 октомври 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 
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740. 742. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди-

Методи на испитување на хемискиот состав на' 
бакар и на бакарни легури: 

— Електрогравиметриско опреде-
лување на слово во бакарни легури JUS С.А1.197 

— Поларографско определување 
на олово во бакар — — — — — JUS С.А1.198 

— Комплексометриско определу-
вање на олово во легури на бакар — JUS С.А1.199 

— Металографско определување 
на содржината на кислородот во бакар JUS С.А2.028 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
декември 1976 година. 

Бр. 05-8905 
20 октомври 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, е. р. 

741. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПИШУ-
ВАЈЌИ, ПРЕСМЕТУВАНИОН И СМЕТАЧКИ МА-

ШИНИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Пишувбчки, пресметувачки и сметачки машини: 
— Ткаени обоени ленти на калеми JUS L.R1.021 
— Калеми за обоени ленти — — JUS L.R1.022 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

* решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
декември 1976 година. 

Бр. 27-5097/1 
12 мај 1976 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПО-

СТРОЈКИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ 

1. Се донесуваат следните Југословенски стан-
дарди: 

Постројки за централно греење: 
— Сигурносно-техничка опрема на 

постројки за греење со топла вода, со 
температура на разводната вода до 
И0°С — — — — — — — — JUS М.Е7.201 

— Сигурносно-техничка опрема за 
постројки за греење со топла вода, со 
температура на развод ната вода до 
110°С, до 360 kW, со термостатско оси- ч 
турување - — — — — — — JUS М.Е7.202 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила па 1 
декември 1976 година. 

Бр. 26-5096/1 
12 мај 1976 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. р. 

743. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот заиод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Високоградба: 
— Градежни материјали, градеж-

ни елементи и системи на градењето JUS U.M1.001 
Бетонски префабрикати: 
— Бетонска ќерамида — — — JUS U.N1.210 
— Методи на испитување на бе-

тонска ќерамида — — — — — JUS U.N 1.211 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Ју гос ло-
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венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
декември 1976 година. » 

Бр. 17-7490/1 
14 јули 1976 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, е. p. 

744. 

Брз основа на член 16 од Правилникот за начи-
нот на испитувањето и за постапката за признава-
ње на новосоздадени сорти на семе и на саден ма-
теријал на земјоделски растенија и за одобрување 
на воведувањето во производството на странски со-
рти на семе и на саден материјал на земјоделски 
растенија (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 40/75), Со-
јузниот комитет за земјоделство објавува 

ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
НА НОВОСОЗДАДЕНИ СОРТИ НА СЕМЕ И СА-
ДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕ-

НИЈА 

Во Списокот на новосоздадени сорти на семе и 
саден материјал од земјоделски растенија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/76) во глава I во оддел 
А се вршат следните дополненија: 

— во пододдел 1 по одредбата под 44 се дода-
ваат единаесет нови одредби, кои гласат: 

„45) сорта „Банаќанка селекција на Институтот 
1" за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад 

46) сорта „Банаќанка селекција на Институтот 
2" - за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад 

47) сорта „Бачванка 3" селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад 

48) сорта „Тиса" селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад 

селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад 

селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад 

51) сорта „Шиѓанка" селекција на Институтот 
за земјоделски истражу-
вања — Нови Сад 

49) сорта „Банија" 

50) сорта „Бечеј ка" 

52) сорта „Зрењанин- селекција на Институтот 
* ка" за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад 

53) сорта „Орашанка" селекција на Заводот за 
стрпи жита — Крагуевац 

54) сорта „Крајника" селекција на Заводот за 
земјоделство — Заечар 

55) сорта „Вардарка" селекција на Земјоделски-
от институт — Скопје"; 

— во пододдел 2 по одредбата под 9 се додаваат 
три нови одредби, кои гласат: 

„10) сорта „Рудничанин" селекција на Заводот за 
стрни жита — Крагуевац 

11) сорта „Новосадски селекција на Институтот 
150" за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад 

12) сорта „Vg 16" селекција на Биотехнич-
киот факултет — Љубља-
на"; 

— по пододдел 2 се додаваат називот на новиот 
пододцел 2а и една нова одредба, која гласи: 
„2а. Јар јачмен (Hordeum Vulgare L.): 

сорта „Новосадски 135" селекција на Институтот 
за земјоделски истражуј 
вање — Нови Сад"; 

— во пододдел 4 по одредбата под 144 се дода-
ваат 9 нови одредби, кои гласат: 

„145) дво линиски хиб- селекција на Институтот 
рид „ZPSC 37t" за пченка — Земун — Бел-

град 

146) дволиниски хибрид селекција на Институтот 
„ZPSC 602" за пченка — Земун — Бел-

град 

147) дволиниски хибрид селекција на Институтот 
„ZPSC 664" за пченка — Земун — Бел-

град 

148) дволиниски хибрид селекција на Институтот 
„ВС 622" за облагородување и про-

изводство на растенија — 
Загреб 

149) дволиеиски хибрид селекција на Земјоделски-
„ОЅ ЅС 629" от институт — Осиек 

150) дволиниски хибрид селекција на Земјоделски-
„ОЅ ЅС 679" от институт — Осиек 

151) дволиниски хибрид селекција на Селекциона-
Рекорд ЅС 85 V" та станица „Инѓија" — 

Инѓија 

152) четирилиниски хи- селекција на Институтот 
брид ,,ZP 535" за пченка Земун—Белград 

153) четирилиниски хи- селекција на Биотехнич-
брид „LJ. 280" киот факултет — Љубља-

на"; 
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— во пододдел 5 но одредбата под И се додава 
нова одредба под 12, која гласи: 

„12) сорта MNS Polymo- селекција на Институтот 
по" за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад"; 

— по по^оддел 5 се додаваат називот на новиот 
пододдел 5а. и две нови одредби, кои гласат: 
„5а. Сончоглед (Helianthus annus L): 

1) сорта „Новосадски селекција на Институтот 
20" за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад 

2) сорта „Новосадски селекција на Институтот 
61" за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад"; 

— во пододдел 7 по одредбата под 12 се дода-
ваат две нови одредби, кои гласат: 

„13) сорта Јежевица селекција на Заводот за 
„Крушевачка 6" крмни растенија — Кру-

шевац 

14) сорта Јежевица селекција на Заводот за 
„Крушевачка 7" крмни растенија — Кру-

шевац"; 

— во пододдел 14 по одредбата под 8 се дода-
ваат две нови одредби, кои гласат: 

и9) сорта „Морава" селекција на Институтот 
за градинарство — Смеде-
ревска Паланка 

10) сорта ЈРотунд жол- селекција на Земјоделски-
те! Ѕ-58" от институт — Скопје"; 

— во пододдел 17 по одредбата под 1, се дода-
ваат три нови одредби, кои гласат: 

„2) сорта „Космај" селекција на Институтот 
за градинарство — Смеде-
ревска Паланка 

3) сорта „Зелена доли- селекција на Институтот 
на" за градинарство — Смеде-

ревска Паланка 

4) сорта „Новосадски селекција на Институтот 
касни 915" за земјоделски истражу-

вања — Нови Сад*'; 

— по пододцел 25 се додаваат називот на новиот 
пододдел 26 и една нова одредба, кои гласат: 
„26 Тикви (Cucurbita реро L.): 

1) сорта „Словенска го- селекција на Товарна оља 
лица" — Словенска Бистрица". 

Бр. 8-5338/1 
26 октомври 1976 година 

Белград 

Га:ѕечик-претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство. 
инж. Бранко 'Ѓурудија, е. р. 

745. 

Врз основа на чл. 2 и 26 став 4 од Законот за 
поштенските, телеграфските и телефонските услуги 
(„Службен лис* на СФРЈ", бр. 24/74), по претходно 
прибавено мислење од Стопанската комора на Југо-
славија јц во согласност со сојузниот секретар за 
правосудство и организација на сојузната управа, 
организациите на здружениот труд на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај донесуваат 

ОПШТИ УСЛОВИ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ 

И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Предмет па Општите услови за вгшење на поштен-
ски, телеграфски и телефонски услуги 

Член 1 
(1) Со овие општи услови за вршење на. пош-

тенски, телеграфски и телефонски услуги (во на-
тамошниот текст: Општите услови) се уредуваат 
единствените услови под кои организациите на 
здружен труд на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај (во натамошниот текст: ПТТ 
организациите) вршат одделни видови поштенски, 
телеграфски и телефонски услуги (во натамошниот 
текст: ПТТ услуги) и ја утврдуваат постапката за 
остварување на меѓусебните права и обврски на 
ПТТ организациите и корисниците на ПТТ услуги 
во врска со вршењето, односно користењето на ПТТ 
услуги, во согласност со одредбите на Законот за 
поштенските, телеграфските и телефонските услуги 
(во натамошниот текст: Законот за ПТТ услуги) и 
одредбите на другите закони што се однесуваат на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сооб-
раќај (во натамошниот текст: ПТТ сообраќајот). 

(2) Одредбите на Општите услови сообразно се 
применуваат и на соодветните односи во врска со 
вршењето на ПТТ услуги во меѓународниот ПТТ 
сообраќај, ако со меѓународниот договор не е опре-
делено поинаку. 

Начело на чесност и совесност 

Член 2 
(1) Во вршењето и користењето на одделни ПТТ 

услуги и во остварувањето на меѓусебните права и 
обврски што од тоа произлегуваат, ПТТ организа-
циите и корисниците на ПТТ услуги ќе се придржу-
ваат кон начелата на чесност и совесност. 

(2) ПТТ организациите и корисниците на ПТТ 
услуги не можат да се повикуваат на некоја одред-
ба од Општите услови, ако примената на таа одред-
ба во дадениот случај би произвела последици спро-
тивни на ова начело. 

(3) Во врска со остварувањето на начелото од 
ст. 1 и 2 на свој член ПТТ организациите се должни 
постојано да ги презр**аат сите потребни организа-
циони, експлоатациони и технолошки мерки со кои 
на корисниците на ПТТ услуги им се обезбедуваат 
и даваат квалитетни, сигурни и бози ПТТ услуги, а 
корисниците на ПТТ услуги се должни да го избе-
рат оној вид на ПТТ услуга што и одговара на при-
родата, односно видот на содржината на пратката, 
и значењето, односно вредноста на пратката или 
значењето на соопштението за корисниците на ПТТ 
услуги, како и уредно и совесно да ги извршуваат 
сите дејствија предвидени со Општите услови, со 
кои ќе се забрза и ќе се стори поквалитетен пре-
носот и врачувањето на поштенските пратки и ка 
телеграфските и телефонските соопштенија. 
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Отстапување од општите услови 

Член 3 
(1) Кога одделни ПТТ услуги започнуваат и за-

вршуваат на подрачјето на иста ПТТ организација, 
корисниците на ПТТ услуги можат со таа ПТТ орга-
низација да договараат и услови за вршење и ко-
ристење на ПТТ услуги поинакви од оние што се 
утврдени со Општите услови. 

(2) Во случајот од став 1 на овој член, условите 
што корисниците на ПТТ услуги и ПТТ организа-
циите ги договараат не можат да бидат понеповолни 
за корисниците на ПТТ услуги од условите предви-
дени со Општите услови. 

Работно време 

Член 4 
(1) Распоредот на работното време на поштата, 

телеграфот и телефонот (во натамошниот текст: еди-
ниците на ПТТ мрежата) определено за работа не-
посредно со корисниците на ПТТ услуги, мора да 
биде видно истакнат на влезот во просториите на 
единицата на ПТТ мрежата што служат за работа 
непосредно со корисниците на ПТТ услуги. 

(2) За прием и врачување на одделни видови 
поштенски пратки, телеграми и телефонски покани, 
како и за вршење на други ПТТ услуги, работното 
време во единицата на ПТТ мрежата мора да биде 
уште и посебно назначено на соодветните работни 
места. / 

(3) Времето до кога корисниците на ПТТ услуги 
можат да и предадат одделни пратки на единицата 
на ПТТ мрежата за да бидат тие пратки испратени 
од единицата на ПТТ мрежата оној ден кога ft се 
предадени, мора да биде истакнато во просториите 
што служат за работа непосредно со корисниците 
на ПТТ услуги, како и на поштенските сандачиња 
на потесното подрачје на единицата на ПТТ мре-
жата. 

(4) Единицата на ПТТ мрежата што врши дос-
тава на пратки, телеграми и телефонски покани е 
должна, во просториите што служат непосредно за 
работа со корисниците на ПТТ услуги на погоден 
начин да го објави и времето на излегувањето на 
пошторазнесувачите на достава, на потесното, по-
широкото и најширокото подрачје на единицата на 
ПТТ мрежата. 

(5) Единицата на ПТТ мрежата е должна да го 
определи и на погоден начин да го објави времето 
за достава на итни пратки, телеграми и телефонски 
покани на своето потесно подрачје. 

(6) ПТТ организацијата може со корисниците на 
ПТТ услуги да договори посебно време и место за 
прием и врачување на поштенски пратки, телеграми 
и телефонски покани. 

Полномошно 

Член 5 
(1) Корисниците на ПТТ услуги можат приемот 

на поштенски пратки, телеграми и телефонски по-
кани да го вршат и преку полномошник. 

(2) За издавање на полномошното од став 1 на 
овој член, во смисла на Законот за ПТТ услуги, 
важи, покрај општите прописи за издавање на пол-
номошно, и следното: 

1) полномошно не може да му се издаде на лице 
што е неписмено или не може да се потпише; 

2) корисникот на ПТТ услуги може да овласти 
најмногу 3 лица во негово име да примаат поштенски 
пратки, телеграми и телефонски покани; 

3) полномошното на поединец, односно отпови-
кот на тоа полномошно, мора да биде заверено од 
надлежниот државен орг^н или од единицата на 
ПТТ мрежата; 

4) полномошното мора да се депонира ка ј еди-
ницата на ПТТ мрежата ка ј која полномошникот 
ќе ги прима поштенските пратки, телеграмите и 
телефонските покани. 

(3) Полномошно може да се издаде за прием на 
сите пратки, за одделни видови пратки или за 
одделна пратка. Поединци — корисници на прег-
ратка и правни лица можат да издаваат полномошно 
само за прием на сите видови пратки. 

(4) Полномошното заверено од надлежниот др-
жавен орган важи за времето што е означено во 
него. 

(5) Полномошното што е заверено од единицата 
на ПТТ мрежата важи најдолго до истекот на ка-
лендарската година во која е заверено. 

(6) Ако издавачот на4 полномошното со кое се 
ополномоштени две или три лица сака да изврши 
измена на некои од тие лица, мора да го отповика 
полномошното во целост и да издаде ново полно-
мошно. 

(7) Ако издавачот на полномошното го отповика 
издаденото полномошно, должен е за тоа да ја из-
вести единицата на ПТТ мрежата ка ј која е депо-
нирано полномошното. 

(8) Полномошното што го заверува единицата 
на ПТТ мрежата се составува на образецот „Пол-
номошно" во два идентична примерока, од кои еден 
се депонира ка ј единицата на ПТТ мрежата. 

(9) Ако полномошното е заверено од страна на 
надлежниот државен орган, а полномошникот не 
поседува дупликат на таквото полномошно, ќе и 
депонира на единицата на ПТТ мрежата прост пре-
пис или фотокопија на таквото полномошно. Работ-
никот на единицата на ПТТ мрежата ќе констатира 
дека преписот, односно фотокопијата е верна на 
оригиналот. 

(10) Одредбите на ст. 2 до 9 од овој член сообраз-
но ќе се применуваат и кога е предвидено дека за 
предавање на поштенски пратки, телЈеграми и теле-
фонски покани преку полномошник мора да се под-
несе писмено полномошно. 

Докажување на идентитет 

Член 6 
(1) Кога испраќачот, примачот или друго лице 

според одредбите на Општите услови е должно да 
го докаже својот идентитет, за докажување на иден-
титетот можат да послужат следните исправи: 

1) лична карта (легитимација); 
2) легитимација односно воена книшка на при-

падник на Југословенската народна армија и леги-
тимација на припадник на милицијата; 

3) пасош; 
4) поштенска легитимација (Carte d' identite 

postale), издадена од некоја странска пошта. 
(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, за докажување на идентитетот може да пос-
лужи и изјава на сведок чиј идентитет може да се 
утврди со исправите од став 1 на овој член, 

(3) Ако работникот на единицата на ПТТ мре-
жата се посомнева во исправноста на исправата со 
која се докажува идентитетот или во законитоста 
на поседувањето на таа исправа, или во вистини-
тоста на изјавата на сведокот, може да го одбие 
врачувањето на пратката, односно телеграмата, ис-
платата на испратничкиот износ или извршувањето 
на друго дејствие во врска со кое било потребно 
докажување на идентитетот. 
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Употреба на јазиците на народностите при користе-
ње на ПТТ услуги 

Член 7 
(1) Ако корисникот, на подрачјето на кое живеат 

црииадници на одделна народност и на кое согласно 
со уставот, законот и статутот на отптествено-по-
литичката заедница во службената употреба рамно-
правно се применува јазикот и писмото на таа на-
родност, при предавањето на поштенска пратка, 
телеграма или телефонска покана, во адресата на 
пратката, телеграмата или телефонската покана 
или во ознаката на паричниот износ на испратни-
цата, пакетот или вредносното писмо, да го употре-
би јазикот на таа народност, а услугата треба да 
се изврши надвор од подрачјето на кое живеат при-
падниците на таа народност, единицата на ПТТ 
мрежата е должна да ја прими таа пратка, теле-
грама или телефонска покана, со тоа што јазикот 
на таа народност да го преведе на еден од јазици-
те на народите на Југославија и преводот службено 
да го завери со поштенскиот жиг и со потписот на 
работникот на единицата на ПТТ мрежата. 

(2̂  Називот на одредишната единица на ПТТ мре-
жата и во случајот од став 1 на овој член мора да 
биде напишан според списокот на поштите, теле-
графите и телефоните, што го издава Заедницата 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(во натамошниот текст: Заедницата на ЈПТТ) и не 
може да се преведува. 

Плаќање на ПТТ услуги 

Член 8 
ПТТ услугата корисникот ја плаќа според це-

новникот на ПТТ услугите на'односната ПТТ ор-
ганизација. 

II. ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 

Поим на поштенски услуги 

Член 9| 
(1) Под поштенски услуги се подразбираат услу-

гите што го опфаќаат преносот на обични писмовни 
пратки (писма, поштенски картички, печатени ра-
боти, секограма мали пакети и др.), книжени пратки 
(препорачани, писмовни пратки, вредносни писма, 
пакети, поштенски испратници и др.) и други пратки 
предвидени во Номенклатурата на поштенските, 
телеграфските и телефонските услуги (во натамош-
ниот текст: Номенклатурата на ПТТ услугите), како 
и другите поштенски услуги предвидени во таа но-
менклатура. 

(2) За прием на обични писмовни пратки едини-
цата на ПТТ мрежата не му издава на испраќачот 
потврда за приемот, ниту бара од примачот да пот-
врди дека пратката му е врачена. 

(3) За прием на книжена пратка единицата на 
ПТТ мрежата му издава на испраќачот потврда за 
приемот и бара од примачот да потврди дека таа 
пратка му е врачена. 

Писмо 

Член 10 
(1) Писмо е секое пишувано соопштение во 

затворена обвивка на која не е означена вредноста, 
како и секоја друга'пратка во затворена обвивка, 
што, во поглед на димензиите и тежината, им одго-
вараат на условите предвидени за писмо, иако не 
содржи пишано соопштение. 

(2) Писмото мора да биде затворено така што 
содржината да му е добро заштитена од можност 
на повреди или оштетувања во текот на преносот 
И без видна довреда на обвивката, односно на пли-

кот содржината да не може да се извади ниту 
оштети. , 

(3) Писмото не може да биде потешко од 2 kg. 
(4) Писмото мора да им одговара на следните 

димензии: збирот на должината, широчината и висо-
чината не може да биде поголем од 90 cm, со тоа што 
најголемата од тие три димензии да не може да биде 
поголема од 60 cm. 

(5) Ако писмото е во облик на валјак, должината 
и двата пречника не можат да бидат поголеми од 
104 cm, со тоа што најголемата од тие димензии да 
не може да биде поголема од 90 cm, односно збирот 
на должината и на двата пречника да не може да 
биде помал од 17 cm, во кој случај должината на 
писмото не може да биде помала од 10 cm. 

(6) Најмалите димензии на адресната страна на 
писмото не можат да бидат помали од 14 X 9 cm. 

(7) Писмото чии димензии се помали од димен-
зиите наведени во ст. 5 и 6 на овој член може да 
се прими на пренос само ако е снабдено со четири-
аголна адресница од картон или друг погоден мате-
ријал, во кој случај димензиите на таа адресница 
не можат да бидат помали од 1 0 X 7 cm. 

(8) Ако пликот на писмото има провиден дел, тој 
дел мора да биде оддалечен најмалку 4 cm од гор-
ниот раб на пликот. 

(9) Судското писмо и писмото по управна и 
прекршочна постапка е пратка што ја предаваат на 
пренос надлежните органи и организации во плик 
во бела или сина боја, кон која постои како составен 
дел повратница во иста боја, која по горниот раб 
на пликот е перфорирана. 

(10) Судско писмо и писмо по управна и прекр-
шочна постапка мора, во поглед димензиите и те-
жината, да им одговара на условите предвидени за 
писмо. 

(11) Стандардизирано писмо е ковертирано пи-
смо што може да има максимални димензии 
23.5X12 cm и минимални димензии 14X9 cm. со 
тоа што дебелината на писмото да не може да биде 
поголема од 0,5 cm. Во десниот горни агол на тоа 
писмо постои слободна површина во облик на пра-
воаголник за франкирање и жигосување на марки, 
со димензии 7,4 X 4 cm. 

Поштенска ^картичка 

Член 11 
(1) Поштенска картичка е пратка со отворено 

пишано соопштение, а е изработена од картон или 
од доволно чврста хартија во облик на правоаголник. 

(2) Најголеми димензии на поштенската картич-
ка се 15 X 10,5 cm а најмЕ&ку 1 4 X 9 cm. 

(3) Поштенската картичка се предава отворено 
и без плик. 

(4!) Поштенската картичка од поштенско издание 
за внатрешен сообраќај мора да има во заглавјето 
назив: „Поштенска картичка", како и отпечатена 
поштенска марка. 

(5) Најмалку десната половина од предната стра-
на на секоја поштенска картичка мора да биде на-
менета за адреса, а опачината и најмногу "левата 
половина од предната страна се наменети за сооп-
штувања. 

(6) Поштенската картичка може да биде свитка-
на само во адресниот дел што, во тој случај, мора 
да биде залепен. 

(7) Како поштенски картички се сметаат сите 
видови разгледници што им одговараат на условите 
предвидени за поштенските картички. 

(8) Поштенската картичка што во поглед на ди-
мензиите ги исполнува условите од став 2 на овој 
член, а не е свиткана во смисла на одредбата на 
став 6 од овој член, се смета како стандардизирана 
поштенска картичка. 
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(9) Поштенската картичка што не ги исполнува 
условите предвидени со одредбите на овој член, 
како и другите услови за тој вид пратки, се смета 
во поглед на плаќањето на цената за поштенските 
услу/л (во натамошниот текст: поштарината) како 
писмо. 

Печатени работи 

Член 12 
(1) Печатена работа е отворела пратка чија 

содржина е отпечатена на хартија или картон. 
(2) Печатената работа не може да биде потешка 

од 1 kg, а стандардизираната печатена работа — од 
20 g. Еден примерок на весник и списание, како 
печатена работа не може да биде потежок од 500g 
Врска на весници и списанија не може да биде 
потешка од 10 Kg, а вреќа со весници и списанија 
не може да 6;-де потешка од 30 Kg. 

- (3) Димензиите на печатената работа мораат да 
им одговараат на димензиите предвидени за пис-
мо, а димензиите на печатената работа што има 
облик на поштенска картичка — на димензиите 
предвидени за поштенската картичка. 

(4) n e ^ r - i - ' i . a работа чии дим i - и се помали од 
димензиите наведени во став 3 на оз ој член, може 
да се npiirvxH па пренос само ако е снабдена со чети-
риаголна адресница од картон или друг погоден ма-
теријал. го FO случај димензиите на таа адресница 
не можат да бидат помали од 10 X 7 cm. 

(5) Стандардизираката печатена работа е ковер-
тирана печатена работа со димензии што им одгова-
раат на димензиите предвидени за стандардизирано 
писмо. 

(6) Во десниот горни агол на стандардизирана 
печатена работа мора да постои слободна површина 
во облик на правоаголник за ф р а з и р а њ е и жиго-
сување, со димензии 7А X 4 cm. 

(7) Ако пликот на печатената работа има прови-
ден дел, тој дел мора да биде оддалечен најмалку 
4 cm од горниот раб на пликот. 

(8) Поединечно адресираната печатена работа 
што содржи весници или списанија и што е сложена 
за испраќање, не може да има ниедна, димензија 
поголема од 30 cm, Врска на адресирани и ^ а д р е -
сирани печатени работи што содржат весници и 
списанија не може да има ниедна димензија пого-
лема од 45 cm. 

(9) Во левиот долни дел на адресната страна на 
печатената работа, испраќачот е должен да стави 
ознака: „Печатена работа". 

(10) На печатената работа е дозволено испра-
ќачот со рака, со пишувачка машина или на друг 
начин! 

1) да го означи името, звањето, занимањето, 
фирмата и адресата па испраќачот и на примачот 
делот на предавањето, бројот на телефонот, бројот 
на телексот, адресата или телеграфскиот код, пош-
тенската прегратка, бројот на жиро-сметката на ис-
праќачот како и редниот или регистарскиот број 
што се однесува на пратката што ја предава на 
прене е; 

2) да ги исправи печатарските грешки; 
3) да прецрта, подвлече, или да загради со црти 

некои зборови или некои делови од печатениот 
текст, освен ако со тоа на текстот не му се дава 
карактер на актуелна или лична преписка; 

да внесе измени и податоци за местото, вре-
мето и целта на состанокот, на1 отпечатените покани 
за состаноци, седници, собранија и приредби; 

5) да испише кратки ознаки што се наменети на 
кп' : :?њето на уплатницата, односно на купонот за 
примачот на поштенската испратница: 

(И) Испраќачот може да приложи кон печате-
ните работи: 

I) ракопис што се однесува на печатарските 
проси:: отпечатоци (исправени или неисправени); 

2) отворена сметка (отпратница, уплатница), ш т о 
се однесува на предметот што се праќа, со тоа што 
смеа ката мора да биде сведена на своите основни 
елементи. 

(12) Како печатени работи не се сметаат прат-
ките што содржат: 

1) печатени работи, чиј текст со рака или со 
пишувачка машина е изменет или дополнет со по-
датоци или со знаци л што не се наведени во став 10 
на овој член; 

2) поништени или непоништени поштенски мар-
ки, таксени марки или хартии што имаат некоја 
вредност; 

3) решенија на крстословки, шаховски проблеми, 
ребуси, како и други енигматски решенија; 

4) репродукции добиени со копирање, со отпе-
чатоци на жигови, со подвижни и неподвижни бук-
ви или со умножување; 

5) текстови добиени по механографски пат. 
(13) Пратките наведени во став 12 на овој член 

во поглед на плаќањето на поштарината се сметаат 
како писма, односно поштенски картички. 

Секограм 

Член 13 
(1) Секограм е отворена пратка што содржи пе-

чатени работи со знаци наменети на слепи лица. 
Тие знаци се состојат од букви отпечатени на цврс-
та хартија или на некој друг сличен материјал со 
помош на дупчење или втиснување така што харти-
јата или другиот материјал на кој буквите се втис-
нати ла ло1ие соодветна издаденост. 

(2* Кико секограм се смета: 
1) клише со знаци на секографија; 
2) звучна снимка или особена хартија наменета 

на слепи лица, под услов да ја предава на пренос 
некоја устане®а за слепи или да е упатена до таа 
установа. 

(3) Во левиот долни агол на адресната страна на 
еекограмот испраќачот е должен да стави ознака: 
„Секограма 

(4) Секограмот не може да биде потежок од 7 kg. 
(5) Димензиите на секОграмот мораат да им од-

говараат на димензиите предвидени за писмо. 
(6) Секограмот чии димензии се помали од ди-

мензиите наведени во став 5 на овој член, се прима 
ако е снабден со четириаголна адресница од картон 
или друг погоден материјал, во кој случај димен-
зиите од таа адресница не можат да бидат помали 
од 10 X 7 cm. 

Мали пакети 

Член 14 
(1) Мал пакет е отворена пратка што содржи 

стоки и други предмети. 
" (2) Мал пакет може да содржи попис на содржи-

ната, техничките услови и цената на стоките и ад-
ресата на испраќачот и на примачот. 

(3) Во левиот долни дел на адресната страна на 
мал пакет испраќачот е должен да стави ознака: 
„Мал пакет", 

(4) Мал пакет не може да биде потежок од 1 Kg. 
(5) Димензиите на мал пакет мораат да им од-

говараат на димензиите предвидени за писмо. 
(6) Мал пакет чии димензии се помали од ди -

мензиите наведени во став 5 на овој член, се прима 
ако е снабден со четириаголна адресница од картон 
или друг погоден материјал, во кој случај димен-
зиите на таа адресница не можат да бидат помали 
од 10 X 7 cm. 
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Препорачана писмовиа пратка 

Член 15 
(1) Препорачана писмовиа пратка е книжена 

писмовиа пратка Како препорачана писмовиа прат-
ка може да се предаде писмо, поштенска картичка, 
печатена работа, секограм, мал пакет и др. 

(2) По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член, печатената работа што содржи весници и спи-
санија, а што Ја предава издавачот, не може да се 
предаде на пренос како препорачана писмовиа прат-
ка, ако е договорена поштарина пониска од онаа што 
е предвидена за печатената работа. 

(3) Судско писмо и писмо по управна и прекр-
шочна постапка можат да се предадат на пренос 
само како препорачана писмовиа пратка. 

Вредносно писмо 

Член 16 
(1) Вредносно писмо е затворена книжена прат-

ка со означена вредност, што може да содржи пред-
мети од вредност или пари. 

(2) Вредноста на вредносното писмо мора да биде 
назначена со броеви и букви на левиот дел на ад-
ресната страна и мора да ќ одговора на фактичната 
вредност на вредносното писмо. 

(3) На обвивката, односно на пликот на вред-
носното писмо не можат да се вршат никакви бри-
шења, стружења, исправања, прецртувања и ел., 
како ниту измени или подвлекување на одделни де-
лови од адресата или означената вредност ниту сме-
ат да се ставаат некакви налепки или ознаки освен 
поштенските налепки или ознаки. 

(4) Означената вредност на вредносното писмо 
не може да биде поголема од 1,000.000 динари. Кога 
Службата на општественото книговодство праќа 
парични дотации до единицата на ПТТ мрежата или 
кога единицата на ПТТ мрежата праќа парични од-
вишоци до Службата на општественото книговод-
ство, височината на означената вредност на вреднос-
ното писмо не е ограничена. 

(5) Вредносното писмо не може да биде потешко 
од 2 Kg. По исклучок, кога Службата на општестве-
ното книговодство праќа парични дотации до еди-
ницата на ПТТ мрежата или кога единицата на ПТТ 
мрежата праќа парични одвишоци до Службата на 
општественото книговодство тежината на вреднос-
ното писмо може да биде до 7kg. 

(6) Димензиите на вредносното писмо мораат да 
им одговараат на димензиите предвидени за писмо. 

Пакет 

Член 17 
(1) Пакет е затворена книжена пратка, со озна-

чена вредност која може да содржи стоки, пари и 
други предмети како и пишано соопштение. 

(2) Вредноста на пакетот9 мора да биде означена 
со броеви и да и одговора на фактичната вредност. 

(3) Означената вредност на пакетот не може да 
биде поголема од 1,000.000 динари. 

(4) Пакетот не може да биде потежок од 15 Kg. 
(5) Пакетот што е потежок од 10 Kg се смета, во 

поглед на плаќањето на поштарината, како глома-
зен пакет, ч 

(6) Димензиите на пакет се: 
1) За пакет што се превезува со површински 

средства на превоз (површински пакет) — збирот на 
должината, широчината и височината изнесува 30 

до 140 cm, односно ако таквиот пакет е во облик на 
валјак, збирот на должината и на двата пречника 
не може да биде поголем од 140 cm, ниту помал од 
17 cm, со тоа што една од тие најмали димензии да 
не може да биде помала од 10 cm. 

2) за пакет што се превезува-со воздушни сред-
ства за превоз (авионски пакет) — должината на 
пакетот изнесува најмногу 50 cm, а секоја друга 
страна најмногу 40 cm; 

3) ка ј пакет со најмалите димензии од точка 1, 
односно точка 2 на овој став, адресната страна не 
може да има димензии помали од најмалите димен-
зии предвидени за писмо. 

(7) Пакетот се смета за гломазен: 
1) ако која и да било димензија му преминува 

50 cm; 
2) ако кои и да било две димензии, земени пое-

динечно, преминуваат 30 cm; 
3) ако поради особен облик не може да се сложи 

со другите пакети. 

Поштенска и телеграфска испратница 

, Член 18 
(1) Поштенска и телеграфска испратница е кни-

жена пратка со која испраќачот дозначува опреде-
лен паричен износ до примачот. 

(2) Поштенска испратница се испраќа со поштен-
ско ^сообраќајни врски, а телеграфска испратница 
— со телеграфски врски. 

(3) Износот што може да се дозначи по една ис-
пратница не може да биде поголем од, 10 ООО динари. 

(4) Ако поштенската испратница гласи на 
„пост-рестант", износот на испратницата не може 
да биде поголем од 500 динари. 

(5) Телеграфската испратница што гласи за 
примачот што се наоѓа на поширокото и најширо-
кото подрачје на единицата на ПТТ мрежата се 
прима само ако испраќачот платил посебен носител. 

Посебни поштенски услуги 

Член 19 
(1) Посебни поштенски услуги се такви поштен-

ски услуги со кои испраќачот, при предавањето на 
пратката" бара посебен начин на пренос и врачува-
ње на пратката. 

(2) Испраќачот може, во смисла на одредбата на 
став 1 од овој член, да ги бара следните посебни ус-
луги: 

1) пратката да се достави итно; 
2) пакетот до одредишната единица на ПТТ мре-

жата да се испрати многу итно; 
3) на повратницата примачот да потврди дека 

книжената пратка му е врачена. 
4) книжената пратка да се врачи со наплата на 

откупниот износ; 
5) пратката да.се испрати со авион; 
6) пакетот во текот на преносот и врачувањето 

да се испраќа издвоено со побено внимание; 
7) пратката во одредишната единица на ПТТ 

мрежата да се чува и врачи како „пост-рестант" 
пратка. 

(3) За услугите од став 2 на овој член испрз^а-
чот плаќа пропишана поштарина освен за услугите 
од точка 7 став 2 на овој член 

(4) Испраќачот што сака да користи една или 
повеќе посебни услуги од став 2 на овој член е 
должен таквото барање да го стави при предавање-
то на пратката. 
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(5) По исклучок од одредбата на точка 1 став 2 
од овој член, не може како итна да се предаде прат-
ка што е адресирана на „пост-рестант" или на пош-
тенска прегратка, пратка што во адресата на при-
мачот има ознака на воена пошта и пратка што гла-
си за примачот што се наоѓа на поширокото и нај -
широкото подрачје на единицата на ПТТ мрежата. 

(6) За печатени работи ШТЈ содржат весници и 
списанија, а ги предава издавачот, испраќачот може 
да ја користи само посебната услуга предвидена во 
точ. 5 и 7 став 2 на овој член. 

Итна пратка 
Член 20 

(1) Итна пратка е таква пратка што му се вра-
чува на примачот пред другите пратки преку до-
става на потесното подрачје на единицата на ПТТ 
мрежата, во работното време определено за итна 
достава, согласно со одредбите на член 4! став 5 од 
Општите услови. 

(2) Достава на итен пакет до 2 kg на потесното 
подрачје, вршат сите единици на ПТТ мрежата. 

(3) Единицата на ПТТ мрежата ка ј која не е ор-
ганизирана достава на пакети, за итни пакети над 
2 Kg доставуува извештај за пристигањето на паке-
тот на начинот предвиден за достава на итни 
пратки. ' 

(4) Писмовиа пратка што содржи живи животни 
(член 15 став 2 од Законот за ПТТ услуги) задолжи-
телно се предава како итна. / 

(5) Ако пратката од член 19 став 5 од Општите 
услови е предадена како итна, таквата пратка му се 
врачува на примачот на начинот предвиден за до-
става на пратки што не се итни. 

Многу итеп пакет 

Член 21 
(1) Многу итен пакет е таков пакет што се ис-

праќа до одредишната единица на ПТТ мрежата со 
првите поштенско-сообраќајни врски според одред-
бите на Општиот ред за превоз на поштенските 
пратки. 

(2) Како многу итен пакет може да се предаде 
Секој пакет, без оглед на видот и природата на 
содржината. 

(3) Пакет што содржи живи животни или лесно 
раси пливи стоки мора да се предаде како многу 
итен. 

(4) Доставата на многу итен пакет до примачот 
се врши во се на начинот предвиден за достава на 
итни пратки. 

Пратка со повратница 

Член 22 
(1) Пратка со повратница е таква пратка чиј 

прием писмено се потврдува, на посебниот образец 
„Повратница", што му се врачува на испраќачот. 

(2) Врачувањето на пратката со повратница, по-
кра! примачот лично, можат да го потврдат и други 
лица што според Законот за ПТТ услуги и Општи-
те услови се овластени за прием на пратки за при-

мачот. 
(3) Како пратка со повратница може да се пре-

даде секоја книжена пратка. 
(4) За сите пратки, освен пакети со означена 

вредност до 1 ООО динари, повратницата ја пополну-
ва испраќачот и ја предава заедно со пратката. 

Откупна пратка 
Член 23 

(1) Откупна пратка е таква пратка што му се 
врачува на примачот со претходна наплата на от-
купниот износ во корист на испраќачот на таа 
пратка. 

(2) Откупниот износ означен на откупната прат -

ка не може да биде поголем од 10.000 динари. 
(3) Како откупна пратка може да се предаде 

секоја препорачана писмовиа пратка, вредносно пи-
смо или пакет. 

< (4) На откупната пратка испраќачот е должен, 
во левиот горни агол на адресната страна, да ста-
ви ознака: „Откупнина", и со бројки да го испише 
износот на таа откупнина во динари, а под тој из-
нос да ја испише својата точна адреса. 

(5) Ако откупниот износ треба да се уплати на 
жиро-сметка, испраќачот е должен покрај својата 
адреса да ја испише уште и ознаката: ,Жиро-смет-
ка", и да го назначи бројот и називот на жиро-
-сметката. 

(6) Со откупната пратка испраќачот е должен 
да ја предаде и пополнетата откупна поштенска 
испратница или уплатница по која ќе му се дозна-
чи откупниот износ. 

(7) Откупната пратка не се смета како пратка 
со означена вредност ако врз неа испраќачот не ја 

"означил вредноста во смисла на член 16 став 2 и 
член 17 став 2 од Општите услови. 

Авионска пратка 

Член 24 
Како авионска пратка може да се предаде се-

која обична или книжена пратка, под услов на од-
носната релација или дел од релација на кој прат-
ката се превезува, да е предвидена поштенска ави-
онска врска за превоз ца таква пратка со авион и 
во целост да е платена дополнителна авионска 
поштарина за тој превоз. 

Издвоен пакет 

Член 25 
'(1) Издвоен пакет е таков пакет чиј прием, пре-

нос и врачување се вршат со зголемено внимание. 
(2) Како издвоен пакет може да се предаде се-

кој сгакет, без оглед на видот или природата на со-
држината. 

(3) Пакети што содржат ж и в ^ животни, лесно 
кршливи предмети, течности, лесно топливи мате-
рии^ делови од животинско или човечко тело, урна 
со пепел, заразни материи, радиоактивни материи, 
како и осетливи механизми и ел., мораат да се пре-
дадат секогаш како издвоени. 

(4) На издвоениот пакет што ги содржи предме-
тите наведени во став 3 од овој член испраќачот е 
должен да ја испише соодветната ознака или да 
стави соодветна налепка, што предупредува на при-
родата на содржината на пакетот, како: „Кршливо", 
„Живи животни", „Чувај од топлина", „Не превр-
тувај", „Стакло" и ел. 

„Пост-рестант" пратка 

Член 26 
(1) „Пост-рестант" пратка е таква пратка што 

во адресата на примачот ја содржи ознаката „пост-
-рестант", а во одредишната единица на ПТТ мре-
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жата се чува во рок од 30 дена од денот на присти-
гнувањето и му се врачува на примачот во рам-
ките на тој рок, кога тој ќе ја побара, со наплата 
на пропишаната поштарина. 

(2) Како „пост-рестант" пратка не може да се 
предаде итна пратка. 

Дополнителни поштенски услуги 

Член 27 
(1) Дополнителни поштенски услуги се такви 

поштенски услуги со кои испраќачот, по предава-
њето на пратката, бара промена на начинот на пре-
носот и врачувањето на пратката, односно со кои 
примачот, пред врачувањето на пратката, бара 
определен начин на врачување и место на врачу-
вање на пратката. 

(2) Испраќачот може, по предавањето на прат-
ката, во смисла на став 1 од овој член, да ги бара 
следните дополнителни услуги: 

1) адресата на испраќачот да се измени или до-
полни ; 

2) пратката да се врати; 
3) книжената пратка да се оптовари со откуп-

нина, откупниот износ да се повиши или намали 
или да се откаже од откупнината; 

4) да се изврши праќање на пакетот по прима-
чот или да не се изврши испраќање на пакетот по 
примачот. 

(3) Примачот може, пред врачувањето на прат-
ката, во смисла на став 1 од овој член, да ги бара 
следните дополнителни услуги: 

1) „пост-рестант" пратката да се достави во 
неговиот стан или деловна просторија, односно во 
ст̂ ан или деловна просторија на лицето што го 
определил ТОЈ ; 

2) пристигнатата пратка, освен судско писмо и 
писмо по управна и прекршочна постапка, да се 
чува како „пост-рестант" пратка или да се праќа 
во ново одредиште, и во тоа ново одредиште да се 
достави во неговиот стан или деловна просторија, 
во стан или деловна просторија на лицето што ќе 
го определи тој., или да се чува како „пост-рестант" 
пратка; 

3) пратката пристигната за него да не може да 
им се врачи на лицата од член 26 .на Законот за 
ПТТ услуги, туку само нему лично; 

4) секоја итна пратка, освен судско писмо и 
писмо по управна и прекршочна постапка и извес-
тие за пристигнување на таква пратка да се стават 
во поштенската прегратка; 

5) секоја или определена пратка да му се врачи 
како итна на потесното подрачје на единицата на 
ПТТ мрежата; 

6) испратениот износ да му се испрати теле-
графски во новото одредиште. 

(4) Посебното барање од ст. 2 и 3 на овој член, 
за користење на одделни дополнителни услуги, ис-
праќачот, односно примачот го поднесува до едини-
цата на ПТТ мрежата на начинот предвиден со 
Општите услови. 

(5) За услугите од овој член, испраќачот, од-
носно примачот ја плаќа пропишаната поштарина. 

Други услуги 

Член 28 
(1) Други услуги се услуги што единицата на 

ПТТ мрежата ги врши на барање или без барање 
на испраќачот или примачот, а во врска со прено-
сот и врачувањето на пратки. 

(2) Услугите од став 1 на овој член се следните, 
и тоа: 

1) побарување на пратка; 
2) издавање дополнителна потврда за приемот 

на книжена пратка, освен за препорачани писмов-
ни пратки; 

3) предавање на гломазен пакет; 
4) чување на полномошно; 
5) употреба на поштенска прегратка; 
6) поднесување на увид исплатена 'испратница 

или нејзина фотокопија; 
7) издавање заверен препис или фотокопија на 

манипулативна исправа; 
8) препакување на пакет; 
9) достава на пакет; 
10) обид за достава на пакет; 
11) лежарина за пакет; 
12) известување на примачот или испраќачот да 

поднесе потребни документи за царински преглед; 
13) претходен царински преглед на пратка. 
(3) Користењето на одделните услуги од став 

2 на овој член се врши на начинот предвиден со 
Општите услови. 

(4) За услугите од овој член испраќачот, од-
носно примачот ја плаќа пропишаната поштарина. 

Адресирање на пратки 

Член 29 
(1) Врз секоја пратка мора да биде означена 

читливо и јасно адресата на примачот, која мора 
да ги содржи сите податоци за брзо и точно испра-
ќање и врачување на пратката. 

,(2) Книжените пратки можат да бидат адреси-
рани само на еден примач. 

(3) Ако обична писмовиа пратка е адресирана 
на повеќе примачи, таквите примачи мораат да се 
наоѓаат на истата адреса. 

(4) Адресата на примачот треба да биде испи-
шана или означена на десниот дел на адресната 
страна на пратката и мора да биде паралелна со 
нејзината подолга страна. Ако тоа, со оглед на ви-
дот, пакувањето или обликот на пратката, не е мож-
но, дозволено е на десната страна на пратката да 
се налепи или прицврсти адресата на примачот ис-
пишана на хартија или платно, освен на вредносно 
писмо и на пакет над 5.000 динари од означената 
вредност. Ако за адресата е употребена адресница, 
најмалите димензии на таа адресница мораат да 
им одговараат на димензиите предвидени во член 
10 став 7 од Општите услови. Адресницата мора да 
биде од картрн или од друг погоден материјал. 

(5) Податоците во адресата на пратката мораат 
да бидат назначени еден под друг, и тоа на след-
ниот начин: 

1) име и презиме или назив на примачот; 
2) место (село, населба, селце и ел.), улица, 

куќен број, број на влезот, кат, број на станот или 
поштенска прегратка со број или воена пошта со 
број, односно воена експедиција со број или ознака 
„пост-рестант"; 

3) поштенски број и назив на одредишната еди-
ница на ПТТ мрежата испишан според официјал-
ниот назив и евентуално бројот на доставната зона. 
Поштенскиот број мора да се наоѓа лево од нази-
вот на единицата на ПТТ мрежата на која се одне-
сува, со растојание од називот на таа единица, за 
да се овозможи лесно читање на адресата. 

Пример * 
Славко Јелиќ 
Илица 20 

41000 Загреб; 
Поштенскиот број што се содржи во адресата 

на примачот мора да се наоѓа во полето на читање. 
Полето на читање е замислена површина на пра-



Страна 1486 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛкСТ НА СФРЈ Петок, 19 ноември 1976 

воаголник со димензии 70 X 30 mm. Растојанието од 
десниот раб на пратката до десната страница на 
правоаголникот изнесува најмалку 45 mm, а од дол-
ниот раб на пратката до долната страница на пра-
воаголникот најмалку 20 mm. Ка ј пратката со про-
виден дел за адресата на примачот полето на чи-
тање е идентично, со тоа што растојанието се ут-
врдува од левиот раб на пратката и изнесува нај-
малку 20 mm. 

(6) На пратката што гласи за примачот што е 
потстанар во адресата, покрај името и презимето 
на примачот, мораат да бидат назначени и името и 
презимето на станодавецот (на пример: Иван Матиќ 
кај Марко Лучиќ). 

(7) Во внатрешниот сообраќај пратките се адре-
сираат со латиница или кирилица, а во меѓународ-
ниот — само со латиница. Пратките што гласат за 
СССР, НР Бугарија и НР Монголија можат да се 
адресираат и со кирилица. 

(8) Пратката за странство може да биде адре-
сирана и со писмото на земјата на одредиште^, под 
услов со латиница да се испишани одредишната по-
шта и називот на одредишната земја. 

(9) Адресата и другите податоци на обична пис-
мовиа пратка се испишуваат со обичен, мастилен 
или хемиски молив, со мастило или со пишувачка 
машина, а можат да се отпечатат или да се израбо-
тат со некои други механички средства. 

(10) Книжените пратки и предавните исправи 
не можат да се адресираат, односно да се пополну-
ваат со обичен молив. Пакетот и препорачаните 
писмовни пратки можат да бидат адресирани и со 
мастилен молив. 

(11) Испраќачот е должен, освен адресата на 
примачот, да ја означи или испише и својата пол-
на адреса на мал пакет и на сите книжени пратки. 

(12) Означувањето на адресата на испраќачот 
на обични писмовни пратки, освен на мали пакети, 
не е задолжително, но е препорачливо. 

(13) Единицата на ПТТ мрежата може да одбие 
прием на пратка што не е адресирана на начинот 
наведен во ст. 1 до 12 од овој член, додека книже-
ните пратки нема да ги прими. ч 

(14) Ако на пратката не е означено местото за 
адресата на испраќачот, адресата се испишува или 
означува на опачината на обвивката, односно на 
пликот на пратката или на левиот дел на адресна-
та страна на пратката. 

Општи одредби за пакување и затворање на пратки 

Член 30 
(1) Под пакување на пратка се подразбира ста-

вањето на содржината на пратката во соодветна 
обвивка (плик, кутија, сандак и др.), заради обез-
бедување на таа содржина од повреда или оштету-
вање, односно намалување на содржината на прат-
ката за време на преносот до врачувањето. Ако за 
пакувањето на пратката е употребен плик, тој плик 
не смее да има перфорирани рабови. 

(2) Пакувањето мора да им одговара на видот, 
природата на содржината и обликот на пратката, 
големината, тежината и вредноста на предметот во 
пратката, на условите на преносот и на должината 
на релацијата на која се пренесува пратката. 

(3) Испраќачот посебно е должен да се грижи 
за правилно пакување на содржината на пратката. 

(4) Пратките што се предаваат во затворена об-
вивка мораат да бидат обезбедени така што содр-
жината или нејзин дел да не може да се извади 
без видни повреди на обвивката и средствата за за-
творање на пратката. 

(5) За затворање на пратката можат да се ко-
ристат, зависно од видот и вредноста на содржина-
та на секоја одделна пратка, соодветни средства 

(ледило, леплива лента, поштенска сигурносна на-
лепка, коноп со пломба, печатен восок, брава, ка-
танец и ел.). 

(6) Сите поштенски пратки мораат да бидат спа-
кувани, освен оние за кои според нивната природа 
пакувањето не е потребно (на пример: празен ков-
чег, празно буре, парчиња од дрво и ел.). 

(7) Не се смета дека печатена работа, секограм 
и мал пакет е затворен, ако за затворање е употре-
бено некое средство што овозмогкува пратката да 
може да се отвори без повреда (крстосано поврзу-
вање што може да се одврзе, плик што не е зале-
пен, помошен затворач и ел.). 

Посебни одредби за пакувањето и затвораното на 
пратки 

Член 31 
(1) Пратките што содржат некои од долунаведе-

ните предмети мораат да бидат спакувани на соод-
ветен начин, и тоа: 

1) масни предмети што тешко се топат, како 
што се мазива, смоли и ел., мораат да се стават во 
обвивка (кутија, платнена вреќа, пергамент или ќе-
се од пластична маса), што се ставаат во кутија од 
дрво, метал, цврст пластичен материјал и ел.; 

2) скапоцени материјали се пакуваат во кутија 
од отпорен материјал (дрво, пластика, лим и ел.); 

3) течности и материи што се топат лесно, мо-
раат да бидат во добро затворени садови, а садо-
вите ставени во кутија од соодветен материјал и 
цврстина. Меѓупросторот во кутијата мора да биде 
исполнет со впивачки материјал; 

4) пратка што содржи живи животни, на адре-
сната страна мора да има ознака: „Живи животни". 
Живите животни се пакуваат според видот, и тоа: 

а) перната живина, разни видови птици, питоми 
зајаци и др. мораат да бидат сместени во јаки и си-
гурни кафези или сандаци во кои досега доволно 
воздух. Во кафезот, односно сандакот мораат да 
бидат прицврстени садови за толку храна и вода 
колку што на животното му е потребно за целиот 
пат и за евентуалното враќање. Опремата во кафе-
зот, односно сандакот мора да биде пригодена така 
што изметништето на животното да на може да ги 
извалка другите пратки и поштенските простории; 

б) пчели, пијавици, змии, паразити и ел., мораат 
да бидрт сместени во добро затворена и добро за-
цврстена кутија или сандак од лим, со тоа што на 
една страна на кутијата, односно сандакот мора 
да биде отвор преку кој е прицврстена решетка од 
густа и јака жица; 

5) осетливи или прецизни механизми, како што 
се рентген-ламби, радиоапарати, прецизни меха-
нички инструменти и ел., мораат да бидат спакувани 
така што сите делови на механизмот, како и самиот 
механизам во целост, да бидат потполно заштитени 
од оштетување; 

6) кршливи предмети изработени од стакло, пор-
целан, керамика и ел. мораат да бидат поединечно 
добро спакувани и ставени во сандак или кутија од 
дрво, лим, пластика и ел. Просторот помеѓу пред-
метите мора да биде пополнет со заштитен матери-
јал така што во текот на преносот да не дојде до 
меѓусебен допир или оштетување. Оплетен стаклен 
сад мора да биде ставен во дрвен или пластичен 
рам, без оглед дали е полн или празен. 

(2) Пратките што содржат предмети што се па-
куваат според важечките закони и други прописи 
(дроги, секрети, заразни микробиолошки и радио-
активни материјали, крвна плазма и ел.), мораат да 
бидат спакувани на начинот предвиден со тие про-
писи, со тоа што исправноста на пакувањето на тие 
предмети мора да биде потврдена на самата пратка 
од страна ца надлежниот орган. 
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Пакување на печатени работи и затворање на вре-
ќи што содржат весници и списанија 

Член 32 
Печатена работа, што содржи весници и списа-

нија, мора да биде спакувана, а вреќата затворена 
на соодветен* начин, и тоа: 

1) ако содржи два или повеќе поединечно адре-
сирани примероци на, весници и списанија за иста 
единица на ПТТ мрежата, мора да се направи врс-
ка што се става во обвивка. На обвивката или на 
адресницата мора да биде назначен поштенскиот 
број и со крупни букви називот на одредишната 
единица на ПТТ мрежата; 

2) ако содржи два или повеќе примероци на 
весници и списанија адресирани на претплатници 
во одделни организации "на здружен труд, државни 
органи и ел., тие примероци треба да бидат спаку-
вани во посебна врска, а врската адресирана на од-
носната организација на здружен труд, државен 
орган и ел.; 

3) на обвивката на врската, што содржи ^ а д р е -
сирани примероци на весници и списанија за про-
давачот, односно повереникот, мораат да бидат со 
крупни печатени букви назначени издавачот, адре-
сата на примачот, поштенскиот број и одредишната 
единица на ПТТ мрежата; 

4) врските споменати во точ. 1 и 2 на овој член 
мораат да се поврзат во заедничка врска на која 
се испишуваат со крупни броеви и букви поштен-
скиот број и одредишната единица на ПТТ мрежата; 

5) ако испраќачот праќа повеќе од две врски 
на иста единица^ на ПТТ мрежата, врските мора да 
ги стави во вреќа. Таа вреќа мора да биде затворе-
на и снабдена со називница со ознака на поштен-
скиот број, со назив на одредишната единица на 
ПТТ мрежата и со назив на издавачот; 

6) врските, односно вреќите што гласат за пош-
тенскиот центар или подвижна пошта мораат да се 
подготват за испраќање на начинот наведен во точ. 
4 и 5 на овој член. Во тие врски или вреќи се 
ставаат примероците на весниците и списанијата и 
врските за одредишната единица на ПТТ мрежата 
за кои не се подготвени за испраќање вреќите спо-
менати во точка 5 на овој член. 

Пакување и затворање на вредносно писмо 

Член 33 
(1) Ако вредносното писмо содржи пари или 

хартии од вредност, за пакување на вредносното 
писмо мора да се употреби специјален плик од 
поштенско издание, друг сличен плик што не е из-
работен од цртана хартија и кој нема бојосани ра-
бови, обвивка од јака хартија или од платно или 
вреќичка без шев. 

(2) Ако вредносното писмо содржи метални па-
ри, за пакување на такво вредносно писмо мора да 
се употреби исклучиво платнена вреќичка без шев. 

(3) Во случајот од ст. 1 и 2 на овој член, вна-
трешно пакување на банкноти мора да биде такво 
што банкнотите да бидат обвиени во посебна хар-
тија и поврзани, а металните пари спакувани да не 
можат да се поместуваат. 

(4) За пакување на други предмети, што не мо-
жат да се стават во плик, мора да се употреби пла-
тно или сличен материјал, јака повеќекратна хар-
тија или кутија од картон, дрво или сличен мате-
ријал. 

(5) За затворање на вредносно писмо може да се 
употреби поштенска сигурносна налепка, идентичен 
печатен восок со отпечаток на печатник и со онол-
ку идентични печати колку што е потребно содр-

жината на вредносното писмо да се обезбеди це-
лосно. Печатите мораат да бидат оддалечени еден 
од друг и од работа на завој от најмалку 5 mm. От-
печатокот на печатникот во боја мора да биде и 
на самото вредносно писмо, на страната на која се 
наоѓаат печатите. 

(6) Вредносно писмо со означена вредност до 
1.000 динари може, по исклучок, да биде спакувано 
и во обичен 

плик без печатење, но така што без 
видна повреда на пликот да не може да се дојде до 
неговата содржина. 

(7) Ако наместо плик се употреби обвивка од 
платно, вредносното писмо мора цврсто да се повр-
зе со коноп од едно парче, без јазли, а краиштата 
на коноп^т да се запечатат со печатен восок. Освен 
тоа, на составот каде што платното е прошиено, мо-
ра да се стави доволен број печати за да се осигури 
потполно содржината на вредносното писмо, така 
што до неа не може да се дојде без видна повреда 
на печатот, односно обвивката. 

(8) Ако за пакување на вредносното писмо се 
употреби вреќичка, грлото на вреќичката, непосред-
но над содржината на вредносното писмо, мора 
да се обвие три пати со коноп без јазли, така што 
делот на грлото над врската не смее да биде покра-
ток од 5 cm. По обвивањето мора да се направи ја-
зол, па краиштата на конопот мораат со игла да се 
провлечат на местото на врзувањето низ грлото на 
спротивната страна, така што еден крај да дојде 
над, а другиот под врската. На спротивната страна 
мора да се направи друг јазол, а на оддалеченост од 
2 cm уште еден јазол. Краиштата на конопот мо-
раат да се провлечат низ адресницата, а на опачи-
ната на адресницат^ да се заврзат и запечатат, или 
да се залепат со заверена поштенска сигурносна 
залепка. Краиштата на конопот можат да се зале-
пат и помеѓу две поштенски сигурносни залепки. 
Адресницата мора да им одговара на димензиите 
предвидени за адресницата. 

(9) Поштенските марки и налепки мораат да 
бидат оддалечени една од друга, како и од работ 
на обвивката најмалку 5 mm и не смеат да бидат 
налепени ниту преку преклопот, ниту преку работ 
на обвивката, односно пликот на вредносното писмо. 

Пакување и затворање на пакет според височината 
на означената вредност 

Член 34 
(1) За пакување на пакет, чија означена вред-

ност е над 1.000 до 5.000 динари, мора да се употре-
би обвивка, сандак, кутија или вреќа. За затвора-
ње на тие пакети мора да се употреби идентична 
леплива лента со еднообразен отпечаток или со на-
зив на испраќачот, односно идентичен печатен во-
сок, сигурносна поштенска залепка, оловна или ли-
мена пломба, или некое друго ефикасно еднообраз-
но средство за затворање. 

(2) За пакување пакет чија означена вредност 
е над 5.000 динари, мора да се употреби сандак, ку-
тија или вреќа без рабови, од цврст материјал. За -
творањето на тие пакети се врши на Истиот начин, 
како и затворањето на пакетите од став 1 на овој 
член. 

(3) На адресната страна на пакетот од став 2 
на овој член или на адресната страна на адресни-
цата, мора да биде отпечаток на печатникот во боја, 
отпечаток на печатот, жигот или потписот на ис-
праќачот, односно иницијали или назив на пломбир 
— клешти на пломбата, ако пакетот е запечатен, 
затворен со сигурносна поштенска залепка, односно 
пломбиран На обвивката на тие пакети не смее да 
биде налепена адресата. 
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i Прием на пратки 

' Член 35 
(1) Поштенска пратка може да и се предаде на 

единицата на ПТТ мрежата како обична или како 
книжена. 

(2) Писмовиа пратка, што треба да се поднесе 
на царински преглед, единицата на Г1ТТ мрежата 
може да ја прими само како книжена. 

(3) Авионска писмовиа пратка чија тежина пре-
минува 20 g, ако испраќач е поединец, единицата на 
ПТТ мрежата може да ја прими само како книже-
на пратка. 

(4) Ако постои основано сомнение дека препора-
чана писмовиа пратка е потешка од 20 g или дека 
вредносно писмо или пакет содржи некои од пред-
метите од член 15 став 1 на Законот за ПТТ услу-
ги, единицата на ПТТ мрежата може од лицето што 
ја предава пратката да бара пратката да ја отвори 
и содржината да ја стави на увид, како и да го до-
каже СВОЈОТ идентитет и по увидот да ја затвори 
пред работникот на единицата на ПТТ мрежата. 

(5) Начинот и постапката за прием на пратки 
од воени пошти, односно воени експедиции ПТТ 
организациите заеднички, во рамките на Заедница-
та на ЈПТТ, ги утврдуваат спогодбено со надлеж-
ниот воен орган. 

Прием на обична писмовиа пратка 

Член 36 
(1) Обична писмовиа пратка испраќачот ti пре-

дава на единицата на ПТТ мрежата во деловната 
просторија или со уфрлање во поштенско сандаче, 
а може да му ја предаде и на пошторазнесувачот 
од поширокото и најширокото подрачје на едини-
цата на ПТТ мрежата. 

(2) Како ден на приемот на обична писмовиа 
пратка се смета денот на отпечатокот на жигот на 
единицата на ПТТ мрежата, што ја примила прат-
ката. 

(3) При масовно предавање на печатени работи 
ако поштарината се плаќа во готово, единицата на 
ПТТ мрежата не е должна тие пратки да ги жи-
госа, ако за тоа ПТТ организацијата се спогодила 
со испраќачот. 

(4) Обичните писмовни пратки не се испраќаат 
од единицата на ПТТ мрежата, ако не ги исполну-
ваат условите за пренос и врачување. Таквите прат-
ки му се враќаат на испраќачот. Ако на пратките 
не постои адресата на испраќачот, пратките се сме-
таат како неиспорачливи и со нив единицата на 
ПТТ мрежата постапува на начинот пропишан со 
Законот за ПТТ услуги и Општите услови. 

(5) Писмата и поштенските картички со не-
платена или недоволно платена поштарина едини-
цата на ПТТ мрежата ги испраќа на одредиштето, 
ако овие пратки ги исполнуваат другите услови за 
пренос и врачување 

(6) Печатените работи што се состојат од вес-
ници и списанија, издавачот е должен да и ги пре-
даде на определената единица на ПТТ мрежата, со 
образецот „Лист на предавање на весници и списа-
нија". Тој образец издавачот го печати и пополну-
ва во два, односно три примероци, зависно од до-
говорениот начин на плаќање на поштарината. 

(7) Издавачот на весници и списанија е должен 
да се придржува кон упатствата што му ги дава 
единицата на ПТТ мрежата во врска со подготву-
вањето на весниците и списанијата за предавање, 
начинот и времето на предавање на весниците и 
списанијата на испраќање, како и во поглед на си-
те други услови за предавање, испраќање и превоз 
на весници и списанија. 

(8) Приемот на обични пратки во најширокото 
подрачје на единицата на ПТТ мрежата се врши до 
определена тежина согласно со мерилата утврдени 
со републички, односно покраински прописи. 

Прием на препорачана писмовиа пратка 

Член 37 
(1) Препорачана писмовиа пратка испраќачот п 

предава на единицата на ПТТ мрежата со образе-
цот „Потврда за прием на пратка". На тој образец 
испраќачот го испишува називот на примачот, пош-
тенскиот број и називот на одредишната единица 
на ПТТ мрежата и ја означува посебната услуга 
што сака да ја користи, а за откупната пратка го 
испишува и износот на откупнината. 

(2) /Ако пратката -од став 1 на овој член му се 
предава на пошторазнесувач од поширокото и нај-
широкото подрачје на единицата на ПТТ мрежата, 
испраќачот оваа пратка ја предава без образецот 
наведен во став 1 на овој член. 

(3) Приемот на препорачаната писмовиа пратка 
единицата на ПТТ мрежата ја потврдува со изда-
вање на потврда за прием на пратка во КОЈ а го за-
пишува бројот на пратката и износот на поштари-
ната. Потврдата се заверува со отпечаток на пош-
тенскиот жиг. 

(4) Кога препорачана писмовиа пратка му е 
предадена на пошторазнесувач од поширокото или 
најширокото подрачје на единицата на ПТТ мре-
жата или на поштенско собиралиште, пошторазне-
сувачот или повереникот на поштенското собира-
лиште на испраќачот му издава потврда за прием 
на таа пратка на посебниот образец „Потврда за 
прием на пратка", врз кој е ставен отпечаток на 
печатот на единицата на ПТТ мрежата и го запи-
шува називот на примачот, називот на одредишната 
единица на ПТТ мрежата, видот на пратката и по-
себната услуга што испраќачот ја платил, износот 
на поштарката , датумот на приемот и го става 
СВО] от потпис. 

(5) Испраќачите што редовно или повремено 
предаваат пет или повеќе препорачани писмовни 
пратки должни се тие пратки да ги предадат со об-
разецот „Приемна книга", односно со образецот 
„Приемен лист". Тие обрасци се прполнуваат во 
еден или повеќе примероци, зависно од начинот на 
плаќање на поштарината. 

(6) Приемната книга од став 5 на овој член мо-
жат да ја печатат самите корисници, во согласност 
со ПТТ организацијата. 

(7) Запишувањето на препорачаните писмовни 
пратки во „Приемната книга", односно во „Прием-
ниот лист" го врши самиот испраќач според печате-
ниот текст на тие обрасци, назначувајќи го називот 
на примачот, одредишната единица на ПТТ мрежа-
та и видот на барањето на посебна услуга. Таа кни-
га, односно лист снабден со бројот на препорача-
ната писмовиа пратка, со износот на поштарината, 
со потписот на работникот на единицата на ПТТ 
мрежата и со отпечатокот на поштенскиот жиг, ia 
заменува потврдата за прием на пратка што е запи-
шана во нив. 

(8) Ако приемната книга, односно лист се по-
полнува во два или повеќе примероци, работникот 
на единицата на ПТТ мрежата е должен во таа кни-
га, односно лист да го запише и вкупниот износ на 
поштарината што се однесува на запишаните пратки. 

(9) На испраќачите што се служат со приемната 
книга и редовно предаваат пет или повеќе препора-
чани пратки, единицата на ПТТ мрежата може да 
£ даде налепка за препорачани пратки, а испраќа-
чите се должни самите да ги лепат. 

(10) Во случајот од став 9 на овој член, испра-
ќачите се должни препорачаните пратки да ft ги 
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предадат само на единицата на ПТТ мрежата од 
која добиле налелки. 

(11) По исклучок од одредбата на став 7 од овој 
*1лен, испраќачите можат да ft предаваат препора-
чани писмовни пратки на единицата на ПТТ мре-
жата и на поинаков начин, ако за тоа се спогодат 
со ПТТ организацијата. 

(12)'Приемот на препорачаните пратки во на ј -
широкото подрачје на единицата на ПТТ мрежата 
се врши до определена тежина на тие пратки со-
гласно со мерилата утврдени со републички, од-
носно покраински прописи. 

Прием на вредносно писмо 

Член 38 
(1) Вредносно писмо испраќачот ft предава на 

единицата на ПТТ мрежата со образецот „Потврда 
за прием на пратка" и во тој образец, покрај по-
датоците од член 37 став 1 на Општите услови, ја 
запишува и вредноста што е назначена на вреднос-
ното писмо. 

(2) Потврдувањето на приемот на вредносното 
писмо го врши работникот на единицата на ПТТ 
мрежата на начинот предвиден за потврдување на 
приемот на препорачана писмовиа пратка. 

(3) Кога вредносно писмо ft се предава на еди-
ницата на ПТТ мрежата со посредство на помошна 
пошта, поштенско собиралиште или пошторазнесу-
вач од поширокото или најширокото подрачје, на 
испраќачот му се издава потврда за прием на прат-
ка на посебниот образец „Потврда з а ' прием на 
пратка", врз кој е ставен отпечаток на печатот на 
единицата на ПТТ мрежата и во кој, покрај пода-
тоците наведени во член 37 став 4 на Општите 
услови, се запишува и тежината на пратката, а ка ј 
помошната пошта, наместо датумот на приемот, на 
потврдата се става отпечаток на поштенскиот жиг. 

(4) Испраќачите што редовно или повремено 
предаваат пет или повеќе вредносни писма, вред-
носните писма треба да ги предадат на начинот 
предвиден во член 37 став 5 на Општите услови, 
со тоа што образецот' „Приемна книга", односно об-
разецот „Приемен лист" се пополнува во два или 
повеќе примероци, зависно од начинот на плаќање 
на поштарината и што во тие обрасци се запишу-
ваат и податоци за тежината и вредноста на вред-
носните писма. 

(5) Приемот на вредносните писма од став 4 на 
овој член, единицата на ПТТ мрежата го потврдува 
на начинот предвиден за потврдување на приемот 
на препорачаните писмовни пратки, со тоа што ра-
ботникот на единицата на ПТТ мрежата мора да го 
запише и вкупниот износ на поштарината платена 
за вредносните писма. 

(6) Приемот на вредносните писма во најширо-
кото подрачје на единицата на ПТТ мрежата се 
врши до определена тежина, односно вредност на 
тие пратки, согласно со мерилата утврдени со ре-
публички, односно покраински прописи. 

Прием на пакети 

Член 39 
(1) Пакет со означена вредност до 1.000 динари, 

испраќачот и предава на единицата на ПТТ мрежа-
та со образецот „Приемен лист", а пакет со означе-
на вредност над 1.000 динари и откупен пакет — со 
образецот „Приемен лист со спроводник". 

(2) На приемниот лист, односно на приемниот 
лист со спроводник од став 1 на овој член, испра-
ќачот го испишува називот и адресата на примачот, 
поштенскиот број, одредишна та единица на ПТТ 
мрежата, вредноста на пакетот и посебната услуга, 

како и својата адреса. За откупниот пакет испраќа-
чот мора да го назначи уште и • износот на откуп-
нината. 

(3) Ако означената вредност на пакетот преми-
нува 1.000 динари, испраќачот е должен вредноста 
на пакетот да ја означи и на обвивката на пакетот. 

(4) Испраќачите што редовно или повремено 
предаваат пет или повеќе пакети^ таквите пакети 
треба да ги предаваат со образецот „1ј^иемна кни-
га". За пакетите со означена вредност до 1.000 ди-
нари, испраќачот не го предава „Приемниот лист", 
а за пакетите со означена вредност над 1.000 дина-
ри и за откупните пакети, испраќачот е должен 
кон пакетот да го предаде делот на пополнетиот 
образец „Приемен лис/г со спроводница". 

(5) Предавањето и потврдувањето на приемот на 
пакетите од став 4 на овој член се врши на начи-
нот предвиден во член 38 ст. 4 и 5 на Општите ус-
лови. Во тој "случај единицата на ПТТ мрежата не 
го потврдува приемот на пакетите на потврдата за 
прием на пакет. 

(6) На испраќачите што се служат со приемна 
книга и редовно предаваат пет или повеќе пакети 
единицата на ПТТ мрежата им издава пакетски и 
други налепки самите да ги лепат. Испраќачите на 
кои им се издадени пакетски налепки се должни 
пакетите да ги предаваат само на единицата на 
ПТТ мрежата од која ги добиле налепките. Исто 
така, тие се должни: 

1) налепките да ги трошат според редниот број; 
2) пакетите да ги запишуваат во приемната кни-

га според редоследот на приемните броеви и во 
определената колона на приемната книга да ги за-
пишуваат нивните броеви; 

3) точно да го измерат секој пакет и утврдената 
тежина да ја запишат на пакетот пред пакетската 
налепка и на определеното место на приемната 
книга. 

4) врз основа на ценовникот на ПТТ организа-
цијата, да го утврдат износот на поштарината за 
секој пакет и тој износ да го запишат на опреде-
леното место на приемната книга; 

5) на местото, што на пакетската налепка е 
определено за жигот на единицата на ПТТ мрежата 
на која пакетот и се предава, како и на спровод-
ницата, да стават отпечаток на својот штембил (пе-
чат), како и датум на предавањето на пакетот, во 
кој случај пакетската налепка и спроводницата не 
се жигосуваат со жигот на единицата на ПТТ мре-
жата. 

6) да ја заклучат приемната книга на тој на-
чин што под последното запишување ќе подвлечат 
хоризонтална црта и под неа во колоната „Реден 
број" ќе го запишат со броеви вкупниот број на па-
кети, а во колоната „Пош-ѓарина" вкупниот износ 
на поштарината со броеви. Заклучувањето на при-
емната книга испраќачот го заверува со својот 
штембил (печат) и со потпис на неговиот работник. 

(7) Ако приемот на пакети е организиран со 
посредство на помошна пошта, поштенско собира-
лиште или пошторазнесувач од поширокото или 
најширокото подрачје на единицата на ПТТ мре-
жата, на испраќачот му се издава потврда за прием 
на пакет на посебниот образец „Потврда за прием 
на пратка", врз кој е ставен отпечаток на печатот 
на единицата на ПТТ мрежата и се запишуваат 
истите податоци како што е тоа предвидено во член 
38 став 3 на Општите услови, а ка ј помошната по-
шта, наместо датумот на приемот, врз потврдата 
се става отпечаток на поштенскиот жиг. 

(8) Испраќачот на пакет за странство со паке-
тот, покрај спроводницата и царинската деклараци-
ја што се предвидени со меѓународните поштенски 
прописи, предава и пополнет образец „Приемен 
лист". 

(9) Ако пакетите за странство се предаваат со 
образецот „Приемна книга", односно „Приемен 
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Лист", испраќачот не го пополнува приемниот лист 
од став 8 на овој член. 

(10) Потврдувањето на приемот на пакетите од 
ст. 8 и 9 на овој член, се врши на истиот начин ка-
ко и потврдувањето на приемот на пакети во вна-
трешниот поштенски сообраќај. 

(11) Испраќачот мора кон пакетот со живи жи-
вотни да предаде и потврда од надлежниот орган 
за здравјето ria животните, бдносно одобрение тие 
животни да се превезуваат како поштенски пратки. 

(12) Приемот на пакети во најширокото подрач-
је на единицата на ПТТ мрежата се врши до опре-
делената тежина, односно вредност на тие пакети 
согласно со мерилата утврдени со републички, од-
носно покраински прописи. 

Прием на поштенска и телеграфска испратница 

Член 40 
(1) Поштенска и телеграфска испратница испра-

ќачот предава пополнета според печатениот текст, 
заедно со парите што ги уплатува. Покрај подато-
ците што се однесуваат на називот и адресата на 
примачот и испраќачот, испраќачот е должен на 
определеното место на поштенската и телеграфска-
та испратница да назначи со бројки, односно со 
бројки и букви, и износот што, го уплатува, а на 
телеграфската испратница и посебните услуги што 
ги бара. 

(2) Потврдувањето на приемот на испратниците 
од став 1 на овој член во единицата на ПТТ мре-
жата се врши на ТОЈ начин што на „Потврдата за 
уплата" се испишува уплатниот број и износот на 
наплатената поштарина и се става потпис на ра-
ботникот на единицата на ПТТ мрежата што ја 
примил уплатата, како и отпечаток на поштенскиот 
жиг. 

(3) Ако испратниците и се предаваат на еди-
ницата на ПТТ мрежата со посредство на помошна 
пошта, поштенско собиралиште, пошторазнесувач од 
поширокото или најширокото подрачје, потврдува-
њето на приемот на испратниците се врши на по-
себниот образец „Потврда за прием на пратка", на 
начинот предвиден за потврдување на приемот на 
препорачани писмовни пратки, со тоа што во пот-
врдата за уплатата се запишува и уплатениот износ. 

(4) Испраќачите што редовно или повремено 
предаваат пет или повеќе испратница тие испрат-
нини треба да ги предаваат на начинот предвиден 
за предавање на вредносни писма, со тоа што ис-
праќачите се должни во „Приемната книга", од-
носно во „Приемниот лист" и да го соберат вкуп-
ниот износ на испратниците. 

(5) Кога испраќачот предава повеќе од два вида 
апоени на пари во вкупното количество поголемо 
од 20 парчиња, должен е парите да ги среди и да 
ги попише по апоените, износите да ги собере и да 
се потпише под збирот и пописот заедно со парите 
да му ги предаде на работникот на единицата на 
ПТТ мрежата, 

(6) Испраќачот што истовремено предава поеди-
нечно три или повеќе испратница без оглед на из-
носот што го уплатува, должен е да состави и по-
пис на испратничките износи, тие износи да ги со-
бере и да се потпише под збирот и пописот заедно 
со испратниците и со парите да му ги предаде на 
работникот на единицата на ПТТ мрежата. 

(7) Приемот на поштенска и телеграфска ис-
пратница на најширокото подрачје на единицата на 
ПТТ мрежата се врши до определениот износ на 
уплатата, согласно со мерилата утврдени со репуб-
лички, односно покраински прописи. 

Прием на пратки што подлежат на девизна и ца-
ринску контрола 

Член 41 
(1) Препорачана писмовиа пратка и вредносно 

писмо за странство испраќачот предава отворено, за 
да може работникот на таа единица, што врши при-
teM на пратката, да изврши, пред испраќачот, кон-
трола на содржината на пратката,. во смисла на 
прописите за девизната контрола на поштенските 
пратки. 

^(2) Ако пратката од став 1 на овој член со-
држи вредности или предмети за кои е потребно 
одобрение од надлежниот орган, испраќачот е дол-
жен со пратката да и предаде на единицата на ПТТ 
мрежата такво одобрение. 

(3) Препорачаната писмовиа пратка и вреднос-
ното писмо од став 2 на овој член, единицата на 
ПТТ мрежата не може да ги прими на пренос без 
одобрение од надлежниот орган. 

(4) По извршената контрола на пратките наве-
дени во став 1 на овој член, работникот на едини-
цата на ПТТ мрежата, што тие пратки ги прима, 
должен е примената пратка да ја затвори пред ис-
праќачот, а испраќачот е должен самиот да извр-
ши печатење на вредносното писмо пред работни-
кот на единицата на ПТТ мрежата. 

(5) На контролата од ст. 1 до 4 на овој член не 
подлежи пратка на оние исправани чии пратки од 
надлежниот орган се ослободени од девизна и ца-
ринска контрола. 

(6) Исправаните на пратки што подлежат на ца-
ринска контрола се должни со пратките да пре-
дадат и соодветни царински исправи предвидени 
со царинските прописи. 

Плаќање на поштенски услуги 

Член 42 
(1) Поштарина за поштенски услуги плаќа ис-

праќачот на ПТТ организацијата на која и ја пре-
дава пратката, односно на ПТТ организцијата од 
која испраќачот бара одделна услуга. 

(2) Во случаите што се предвидени со Законот 
за ПТТ услуга и Општите услови, поштарина за по-
штенска услуги плаќа примачот на ПТТ организа-
цијата што пратката му ја врачува, односно на ПТТ 
организацијата од која примачот бара одделна 
услуга. 

(3) Со поштарската за пренос и врачување на 
пакети не е опфатена услугата за достава на паке-
тот на примачот. Ако пакетот се доставува, пошта-
рината тза достава ја плаќа примачот на ПТТ орга-
низацијата што му го врачува пакетот. Ако пакетот 
не е врачен при доставата, примачот плаќа пошта-
рина за обидот за достава. 

(4) Попггарината за уплата на откупниот износ 
во корист на испраќачот ја плаќа примачот на от-
купната пратка при приемот на таа пратка. 

(5) За пратките што подлежат на царински пре-
глед, поштарината, царинските и други такси ги 
плаќа испраќачот при предавањето на пратката, од-
носно примачот при врачувањето на пратката. Ако 
пратката ќ се предава на единицата на ПТТ мре-
жата кај која се врши царински преглед, поштари-
ната, односно таксите испраќачот ги плаќа со пош-
тенска испратница на единицата на ПТТ мрежата и 
на царинскиот орган каде што се врши царински 
преглед на пратката. 

(6) Поштарината за препакување на пакет ја 
плаќа примачот, односно испраќачот со поштенска 
испратница на единицата на ПТТ мрежата што го 
извршила препекувањето на пакетот. 

(7) Лежарината што го товари пакетот поради 
лежењето во поштата на царинењето примачот ја 
плаќа со поштенска испратница на поштата на ца-
ринењето. 

t 
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(8) Поштенски марки што служат како доказ за 
платена поштарина за писмовни пратки, испраќа-
чот мора да налепи на горниот десен агол на адрес-
ната страна на пратката. За таа цел, по правило, тој 
треба да употреби секогаш марки од највисока вред-
ност, во согласност со височината на поштарината. 

(9) Марка што веќе била употребена или од која 
со бришење или по хемиски пат е отстранет отпе-
чатокот на поштенскиот жиг, на која е напишано 
некакво назначување, или марка што е оштетена, 
составена од повеќе делови, изрежена од плик, пош-
тенска картичка или марка што не е во оптек, не 
може да служи за плаќање поштарина. 

(10) Добротворни или други слични марки или 
налепки, што според изгледот се слични на поштен-
ски мерки, не можат да се налепуваат на адресната 
страна на пратка, освен марките за кои е тоа пред-
видено со посебни прописи. Истото тоа важи и за 
отпечатоци на жигови што се слични на отпечато-
ците на поштенскиот жиг или на машина за фран-
кирање. 

(11) На пи емов ни пратки за кои поштарината се 
плаќа според посебен договор, испраќачот става во 
горниот десен агол на адресната страна на пратката 
ознака: „Поштарината платена кај поштата . а 
во левиот гор™ агол отпечаток на печатот, односно 
штембилот, ако на обвивката односно на ковертот 
на пратката не е отпечатен или втиснат називот на 
пратката. 

Плаќање на поштенски услуги со употреба на ма-
шина за франкирање 

Член 43 
(1) Испраќачот што сака да плаќа поштарина со 

употреба на машина за франкирање, мора да набави 
една од пропишаните машини за франк ирање. 

(2) Системите и типовите на машините за фран-
кира ње, што можат да се употребуваат за плаќање 
поштарина, ги утврдува Заедницата на Л И Т . 

(3) Односот помеѓу корисникот на машини за 
франкирање и ПТТ организацијата, се регулира 
со договор, кој треба да содржи особено: 

1) назив на единицата на ПТТ мрежата на која 
корисникот на машината ft предава пратки (контрол-
на пошта); 

2) право на контролната пошта да врши кон-
трола над правилноста на упртребата на машината 
за франкирање и начин на вршење на таа контрола; 

3) начин и време на плаќање на поштарина; 
4) начин и време на предавање на пратки на 

единицата на ПТТ мрежата. 
5) облик, големина и текст на поштенскиот жиг 

и на клишињата на машината за франкирање; 
6) начин на пуштање во работа на машината за 

франкирање, начин на отстранување на техничките 
неисправности и начин на престанување на користе-
њето на машината. 

(4) ПТТ организацијата може да го раскине до-
говорот за којристење на машината за франкирање 
ако корисникот на машината врши злоупотреба при 
користењето на машината или не се придржува кон 
условите за користење што се предвидени во дого-
ворот. 

(5) Ако корисникот на машината за франк ирање 
престане да ја употребува таа машина или ПТТ ор-
ганизацијата го раскине договорот за користење на 
таа машина, жигот на машината и клинчињата 
за поштарина мораат да се демонтираат и да и се 
предадат на контролната пошта. 

Ослободување од плаќање поштарина 

Член 44 
(1) Од плаќање поштарина се ослободени след-

ните пратки: 
1) секограма 
2) пратки што содржат протези и друри орто-

педски помагала на воени инвалиди од војните, кога 
тие ги праќаат во внатрешниот сообраќај. 

(2) На писмоЕните пратки од став 1 точка 2 на 
овој член, испраќачот е должен да стави ознака 
„Ослободено од плаќањето поштарина". 

Постапка со предмети чиј пренос е забранет 

Член 45 
(1) Ако во текот на преносот се забележи дека 

пратката содржи предмети чие предавање и пренос 
според Законот за ПТТ услуги се забранети, едини-
цата на ПТТ мрежата е должна, ако е тоа можно 
беџ опасност за животот или здравјето на ПТТ ра-
ботникот, да состави комисиски записник за прегле-
дот на содржината на таквата пратка. 

(2) Зависно од видот на забранетите предмети 
што се наоѓаат во пратката или за кои основано се 
посомнева дека се наоѓаат во пратката, единицата 
на ПТТ мрежата е долх^на да постапи уште и на 
следниот начин: 

1) пратката со експлозивни и лесно запални 
предмети или предмети чиј пренос е опасен за живо-
тот или здравјето на луѓето, или за безбедноста на 
ПТТ постројките и транспортните средства, односно 
пратката што содржи ОПОЈНИ дроги, ако не ги ис-
полнува условите пропишани со Законот за ПТТ 
услуги, односно пратката што содржи предмети чиј 
промет е забранет со закон — ја предава со запис-
ник на надлежниот орган кој го потврдува приемот 
на таа пратка на записник; 

2) пратка што содржи живи животни чиј пренос 
е забранет со Законот за ПТТ услуги — му ја враќа 
на испраќачот; 

3) пратка што содржи предмети кои можат да ги 
оштетат другите пратки во текот на превозот, еди-
ницата на ПТТ мрежата е должна да ја препакува 
и да му ја врачи на примачот на начинот предвиден 
за врачување на тие пратки. Ако препакувањето на 
пратката не е можно, единицата на ПТТ мрежата 
пратката ќе ја уништи и за тоа ќе состави записник. 

(3) Во случајот од став 2 точка 2 на овој член, 
единицата на ПТТ мрежата е должна на обвивката 
на пратката што ја враќа да стави ознака за при-
чината на враќањето на таа пратка. Во случајот од 
точка 3 став 2 на овој член, кога пратката е униш-
тена, единицата на ПТТ мрежата го известува за тоа 
испраќачот. 

Барање на испраќачот за располагање со пратка 

Член 46 
(1) Испраќачот може да го остварува своето 

право на располагање со пратката, предвидено со 
Законот за ПТТ услуги кај секоја единица па ПТТ 
мрежата. 

(2) За остварување на правото на располагање 
од став 1 на овој член, испраќачот поднесува пис-
мено барање до единицата на ПТТ мрежата на об-
разецот „Барање на испраќачот за располагање со 
пратка". 

(3) Испраќачот може со плаќање на цената да 
бара телеграфско испраќање на барањето од став 2 
но овој член, како и телеграфски одговор за из-
вршувањето на тоа барање. 
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(4) При поднесувањето на барањето од став 2 на 
овој член, испраќачот е должен да го докаже својот 
идентитет и на единицата на ПТТ мрежата да и под-
несе потврда за приемот на пратката, ако барањето 
се однесува на книжена пратка. 

(5) Кон барањето за враќање или измена на ад-
ресата на обична пратка, испраќачот е должен да 
поднесе и препис на адресата, односно факсимил на 
обвив^та, односно пликот со адресата, кој е иден-
тичен со обвивката, односно со пликот на пратката 
на која се однесува барањето. 

(6) Факсимилот од став 5 на овој член, според 
обликот, големината, адресата, ракописот и евенту-
алното печатење, треба да ft одговара на пратката 
на која се однесува барањето. За гломазните пратки 
И за поштенските картички, наместо факсимил на 
обвивката, односно пликот, до единицата на ПТТ 
мрежата се поднесува само точен препис на' адре-
сата на примачот на пратката. 

(7) Ако пратката не е испратена од единицата на 
ПТТ мрежата, барањето за враќање на пратката ис-
праќачот може да го поднесе до единицата на ПТТ 
мрежата и по устен пат. што веднаш се извршува. 

(8) За резултатот на извршувањето на барањето 
на испраќачот од овој член единицата на ПТТ мре-
жата до која е поднесено барањето должна е да го 
извести испраќачот по писмен пат, во рок од 15 дена 
од денот на приемот на барањето. 

Барање на примачот во врска со врачување на 
пратка 

Член 47 
(1) Барањето на примачот во врска со врачување 

на пратка, што е предвидено со Законот за ПТТ ус-
луги, примачот го поднесува до единицата на ПТТ 
мрежата што му ја врачува пратката. 

(2) Барањето на примачот од став 1 на овој член, 
примачот го поднесува по писмен пат на образецот 
„Барање на примачот во врска со врачувањето на 
пратка". 

(3) Во барањето од став 2 на овој член, прима-
чот е должен да го означи видот на пратката на која 
баран>ето се однесува, местото и начинот на кој сака 
пратката да му биде врачена, рокот на важењето на 
барањето и својата адреса и го става својот потпис. 

(4) Рокот на важењето на барањето од став 3 на 
овој член не може да биде подолг од 30 дена, ако 
барањето се однесува на чувањето „пост-рестант" 
пратка, ниту подолг од 90 дена, во сите други случаи. 

(5) Барањето на примачот во врска со врачува-
ње на пратката единицата на ПТТ мрежата не го 
извршува, ако пред врачувањето на пратката, на 
која се однесува барањето, на таа единица и при-
стигнало барање од испраќачот односната пратка да 
се врати или да му се врачи на друго лице. 

Општи одредби за врачување на пратки 

Член 48 
(1) Пратките му се врачуваат, по правило, на 

примачот според адресата означена на пратката. 
(2) Пратките му се врачуваат лично на примачот 

или на лицето што тој го овластил за прием на 
пратки, во неговиот стан, односно деловна просто-
рија или во деловните простории на односната еди-
ница на ПТТ мрежата. 

(3) Кога пратките, во смисла на Законот за ПТТ 
услуги, му се врачуваат на .возрасен член на дома-
ќинството, на лице постојано вработено во домаќин-
ството, односно во деловна просторија на примачот, 
на тие лица можат да им се врачат обични и препо-
рачаш писмовиа пратки, вредносни писма и пакети 
чија вредност не прекинува 1.000 динари, и да им се 
исплатат испратници до износот од 1.000 динари, ако 

примачот или неговиот полномошник не се затечат 
на означената адреса. 

(4) Под возрасен член на домаќинството на при-
мачот се подразбираат: брачниот другар, родителите 
и децата, брат, сестра, постари од 15 години, како 
и секоја друга роднина постара од 15 години што со 
примачот живее во исто домаќинство. 

(5) Под постојано вработено лице се подразбира 
секое лице постаро од 15 години, што е вработено во 
домаќинството или во деловната просторија ria при-
мачот. 

(6) Пратките од став 3 на овој член можат да 
им се врачат на лицата наведени во тој став само 
ако работникот на единицата на ПТТ мрежата знае 
или утврди дека тие лица стојат во наведениот од-
нос со примачот. 

(7) Ако примачот е правно лице, пратките се 
врачуваат на лицето што е овластено за прием на 
пратки за тоа правно лице, односно на лицето што 
примачот го ополномоштил. 

(8) На посредникот му се врачуваат обичните 
писмовни пратки, адресира™ на физичко лице, кога 
во адресата на примачот, како поблиска ознака, 
имаат назив на државен орган, установа, стопанска 
или друга организација, училиште, болница, сана-
ториум, закрепнувалиште, работилиште, задруга, ту-
ристичка агенција, студентски или ученички дом, 
хотел, одморалиште, воена експедиција и ел. 

(9) Под посредник, во смисла на став 8 од овој 
член, се подразбира установа, орган, организација и 
ел., ка ј која примачот на пратката се наоѓа во вре-
мето на пристигнувањето на пратката на односната 
адреса. 

(10) ПТТ организацијата може со посредникот да 
склучи договор во поглед на начинот на врачување 
на книжени пратки за лицата што се наоѓаат ка ј 
него. Ако посредникот не сака да го склучи тој до-
говор, единицата на ПТТ мрежата пратките ќе му 
ги доставува на примачот на начинот предвиден со 
Законот за ПТТ услуги и Општите услови, ако при-
стапот до примачот за достава на пратките е дозво-
лен. Во противно, таквите пратки ќе се врачуваат во 
деловните простории на единицата па ПТТ мрежата, 
на начинот предвиден со Општите услови. 

(11) Пратките што во адресата имаат ознака на 
воена пошта или воена експедиција им се врачуваат 
на воените експедиции на начинот и по постапката 
што ПТТ организациите заеднички спогодбено, во 
рамките на Заедницата на ЈПТТ, ќе ги утврдат со 
надлежниот воен орган, 

(12) Примачот може по писмен пат да ја овласти 
единицата на ПТТ мрежата препорачаните писмовни 
пратки да му се ставаат во неговото куќно или збир-
но сандаче, без потврдување на приемот, освен за 
препорачани писмовни пратки со повратница. 

(13) Пратките што се адресирани на лица под 
старателство, на лица во притвор или на лица што 
се наоѓаат на издржување на казната затвор, не мо-
жат да му се врачат на примачот ниту на други 
лица, ако надлежниот орган таквото барање го под-
нел до единицата на ПТТ мрежата и за тоа донел 
соодветна одлука. 

(14) Пратките за лицата од став 13 на овој член 
единицата на ПТТ мрежата ги врачува, и тоа: 

1) за лица под старателство — на нивниот ста-
рател; 

2) за лица во притвор на истражниот орган; 
3) за лица што се наоѓаат на издржување на 

казна на затвор — на управникот на казнено-по-
правниот завод во кој се ifaora примачот, односно на 
лицето што управникот го ополномоштил за прием 
на пратка. 

(15) Повредените, односно оштетените пратки 
единицата на ПТТ мрежата му ги врачува лично на 
примачот или на лицето што од примачот е овла-
стено, односно ополномоштено за прием на пратки. 
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(16) По исклучок, повредените односно оштете-
ните пратки можат да му се врачат и на возрасен 
член на домаќинството на примачот, односно на по-
стојано вработено лице ка ј примачот, под услов тие 
лица да му Се познати на работникот на единицата 
на ПТТ мрежата и вредноста на тие пратки да не 
преминува 1.000 динари. 

Рокови за пренос и врачување на пратки 

Член 49 
(1) Поштенските пратки мораат да бидат прене-

сени и врачени во следните рокови: 
1) пратките предадени на единицата на ПТТ 

мрежата што треба да му ги врачи на примачот на 
подрачјето на иста единица, и тоа: 

а) на потесното подрачје: 
— од еден ден за писма, поштенски картички, 

поштенски испратница дневен печат и многу итни 
пакети; 

— од два дена, за сите други писмовни пратки, 
друг печат и пакети што не се многу итни; 

б) на поширокото подрачје: 
— од три дена за писма, попѓгенски картички, 

поштенски испратница дневен печат и многу итни 
пакети; 

— од четири дена — за сите други пратки; / 
2) пратки'предадени на единицата на ПТТ мре-

жата што треба да му се врачат на примачот на 
подрачјето на која и да било единица од ист пош-
тенски центар, и тоа: 

а) на потесното подрачје* 
— од два дена за писма, поштенски картички, 

поштенски испратнини, дневен печат и многу итни 
пакети; 

— од три дена — за сите други пратки; 
б) на поширокото подрачје: 
— од три дена за писма, поштенски картички, 

поштенски испратница дневен печат и многу итни 
пакети; 

— од четири дена, за сите други пратки; 
3) пратки предадени на единицата на ПТТ мре-

жата во седиштето на еден поштенски центар што 
треба да му се врачат на примачот во седиштето на 
кој и да било друг поштенски центар, и тоа: 

а) на потесното подрачје: 
— од три дена за писма, поштенски картички, 

поштенски испратници, дневен печат и многу итни 
пакети; 

— од четири дена — за сите други пратки; 
б) на поширокото подрачје: 
— од четири дена за писма, поштенски картич-

ки, поштенски испратница дневен печат и многу 
итни пакети; 

— од пет дена — за сите други поштенски 
пратки; 

4) пратки предадени на единицата на ПТТ мре-
жата на еден поштенски центар што треба да му се 
врачат на примачот на подрачјето на која и да било 
единица на ПТТ мрежата на некој друг поштенски 
центар, и тоа: 

а) на потесното подрачје: 
— од четири дена за писма, поштенски картич-

ки, поштенски испратница дневен печат и многу 
итни пакети; 

— од пет дена — за сите други пратки; 
б) на поширокото подрачје: 
— од четири дена за писма, поштенски картич-

ки, поштенски испратнини, дневен печат и многу 
итни пакети; 

— од пет дена — за други писмовни пратки и 
печат; 

— од шест дена — за пакети што не се многу 
итни; ч 

5) пратки предадени на единицата на ПТТ мре-
жата, што треба да му се врачат на примачот на 

најширокото подрачје на иста или друга единица на 
ПТТ мрежата од ист поштенски центар — од осум 
дена; 

6) пратки предадени на единицата на 'ПТТ мре-
жата на подрачјето на еден поштенски центар, што 
треба да му се врачат на примачот на најширокото 
подрачје на единицата на ПТТ мрежата на кој и да 
било друг поштенски центар — од десет дена; 

(2) Под поштенски центар се подразбира едини-
цата на ПТТ мрежата што ги прибира поштенските 
пратки од единиците на ПТТ мрежата од своето 
подрачје и ги испраќа до другите поштенски цен-
ри, односно прима поштенски пратки за своето под-
рачје од други поштенски центри и ги испраќа до 
единиците на ПТТ мрежата на своето подрачје. 

(3) Во роковите определени согласно со одред-
бите на став 1 од овој член, покоај времето пропи-
шано со Законот за ПТТ услуги, не се засметува ни-
ту сабота, ако единицата на ПТТ мрежата не врши 
достава, односно врачување на пратки во сабота. 

(4) За пренос и исплата на износот исплатен со 
телеграфска испратница важат роковите пропи-
шани за пренос и врачување на соодветниот вид на 
телеграми, со тоа што рокот за исплата на ТОЈ ИЗНОС 
се продолжува уште за два часа. 

Достаса на пратки 

Член 50 
(1) Под достава на поатки се подразбира врачу-

вањето на пратки на примачот во стон, односно ЕО 
деловна просторија на примачот, на начинот пред-
виден со Законот за ПТТ услуги, со други прописи 
и со Општите услови. 

(2) Единиците на ПТТ мрежата ги доставуваат 
сите поштенски пратки, освен оние што, согласно со 
Општите услови му ги испорачуваат на примачот во 
своите деловни простории;. 

(3) Обичните писмовни пратки му се врачуваат 
непосредно на примачот УЛИ на лицето што во сми-
сла на Законот за ПТТ услуги и на Општите услови 
е овластено за прием на пратки, во стан или во де-
ловна просторија на примачот или се ставаат во 
куќни или збирни сандачиња. 

(4) АКО примачот на пратката или лицето на кое 
пратката може да му се врачи во смисла на став 3 
од овој член, не му е познато на работникот на еди-
ницата на ПТТ мрежата, или ако работникот на 
единицата на ПТТ мрежата се посомнера во иденти-
тетот на тоа лице, пратката може да АТУ се врачи 
само ако примачот, односно другото овластено лице 
го докаже својот идентитет. 

(5) Во случај на неуспешна достава на книже-
на пратка, на примачот му се остава известите за 
пристигнувањето на пратката на начинот пропишан 
за достава на обични писмовни пратки, и тоа: 

1) во случај на неуспешна достава на пакет, на 
примачот му се остава известие за пристигнување-
то на пакетот со известување кога може да го при-
ми пакетот во односната единица на ПТТ мрежата; 

2) во случај на неуспешна прва достава на кни-
жена пратка, што не е пакет, во изрестието за при-
стигнувањето на пратката мора да биде назначено ЕО 
кое време ќе биде обидена повторна достава на таа 
пратка, односно времето кога таа пратка може да 
се подигне во единицата на ПТТ мрежата до на-
редната достава: 

3) ако книжената пратка од точка 2 на ОБОЈ 
став не можела да му re врачи на примачот ниту 
при повторената достава на примачот му се остава 
известие за пристигнувањето на таа пратка со из-
вестување кога и каде може да ја подигне присти-
гнатата пратка и до кој рок пратката ќе се чува во 
единицата на ПТТ мрежата. 
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(6) Известието за пристигнувањето на пратката 
му се остава на примачот и кога примачот пригово-
ри на исправноста на пратката, со назначување 
каде и кога може таа пратка да ја подигне. 

(7) Во најширокото подрачје на единицата на 
ПТТ мрежата наместо пакет, вредносно писмо и по-
штенска испратница, на примачот му се доставува 
известие за пристигнувањето, кога тие пратки ги 
преминуваат границите на тежината, односно 
вредноста што ја утврдила ПТТ организацијата за 
тоа подрачје,- согласно со мерилата утврдени со ре-
публички односно покраински прописи. 

(8) Во поширокото и најширокото подрачје на 
единицата на ПТТ мрежата наместо исплата на те-
леграфска испратница на примачот му се доставу-
ва известие за пристигнувањето кога износот на те-
леграфската испратница ја применува границата 
што ја утврдила ПТТ организацијата за тоа под-
рачје, согласно со мерилата утврдени со републич-
ки, односно покраински прописи. 

Испораки на пратки 

Член 51 
(1) Под испорака на пратки се подразбира вра-

чувањето на пратките на примачот во деловните 
простории на единицата ва ПТТ мрежата, на начи-
нот предвиден со Општите услови. 

(2) Единицата на ПТТ мрежата врши, во своите 
деловни простории, испорака на следните пратки: 

1) пратки што гласат за примачи корисници на 
прегратки, без оглед дали тие пратки во адресата 
на примачот имаат или немаат ознака на бројот на 
прегратката; 

2) обични писмовни пратки што гласат за фи-
зички лица, а во адресата на примачот имаат назив 
на корисникот на прегратката; 

3) пратки адресирани на „пост-рестант"; 
4) пакети што гласат за примачот на потесното 

и поширокото подрачје на единицата на ПТТ мре-
жата, освен кога ка ј одделни единици на ПТТ т е -
жата е организирана достава на пакети и достава 
на итни пакети над 2 kg; 

5) вредносни писма, пакети и испратници што 
гласат за примачот на најширокото подрачје на 
единицата на ПТТ мрежата, ако ги преминуваат „ 
максималните тежини односно вредности што за 
тоа подрачје ги утврдила ПТТ организацијата, со-
гласно со мерилата утврдени со републички, однос-
но покраински прописи; 

6) повредени, односно оштетени и препакувани 
пратки; 

7) врски на весници и списанија што гласат за 
истиот примач на потесното и поширокото подра-
чја на единицата на ПТТ мрежата, ако нивната 
вкупна тежина преминува 1 kg, односно кога гла-
сат за примач на најширокото подрачје на едини-
цата на ПТТ мрежата, ако ја преминуваат тежината 
што за тоа подрачје ја утврдила ПТТ организаци-
јата согласно со мерилата утврдени со републички, 
односно покраински прописи; 

8) пратки адресирани на лица што се наоѓаат 
на издржување на казна во казнено-поправии до-
мови : 

9) пратки ТЈ то не можеле да се врачат со доста-
ва и за кои на примачот му е оставено известие 
за пристигнувањето на пратката со известување 
дека пратката може да ја подигне до определеното 
Бреме во деловните простории на единицата на ПТТ 
мрежата; 

10) сите пратки што од други оправдани причи-
ни не можеле да му се врачат на примачот со до-
става. 

(3) За пратките од точ. 4 5, 6, 7 и 10 став 2 на 
овој член, единицата на ПТТ мрежата задолжител-

но му доставува на примачот известив за присти-
гнувањето на пратката со известување кога пратка-
та може да ја подигне во деловните простории на 
единицата на ПТТ мрежата. 

(4) Потврдувањето на приемот на пратките што 
му се врачуваат на примачот во деловните просто-
рии на единицата на ПТТ мрежата се врши на на-
чинот пропишан во член 52 на Општите услови. 

Потврдување на приемот на пратки 

Член 52 
(1) Примачот на книжена пратка е должен да 

го потврди приемот на пратката со својот потпис и 
да го стави датумот на приемот на доставната, од-
носно испорачната исправа. 

(2) За потврдување на приемот на пратката не 
може да се употреби обичен молив. 

(3) Ако примачот на пратката е неписмен, по-
тврдувањето на приемот на пратката се врши со ста-
вање на доставната, односно испорачната исправа 
на својот ракознак (отпечаток на показалецот). Ра-
кознакот го заверува и идентитетот на примачот 
го потврдува сведокот што ќе му го докаже СВОЈОТ 
идентитет на работникот на единицата на ПТТ мре-
жата на начинот предвиден во член 6 на Општите 
услови. Тој сведок не е потребен, ако работникот 
на единицата на ПТТ мрежата лично го познава 
примачот на пратката. 

(4) Кога примачот е неспособен за пишување 
поради некој телесен недостаток, потврдувањето на 
приемот на пратката го врши сведокот чиј иденти-
тет се утврдува на начинот предвиден во член 6 на 
Општите услови. 

(5) Кога пратката од името на примачот ја прима 
неговиот полномошник, член на домаќинството или 
ка ј примачот постојано вработено лице, мора во пот-
писот да се означи и односот спрема примачот (на 
пример: „НИ како полномошник, сопруга, маж, 
син" и ел.). 

(6) Потврдувањето на приемот на пратките, од-
носно на испратничките износи за организации на 
здружен труд и за други правни лица го врши 
овластеното лице со својот потпис со отпечаток на 
печатот на правното лице. Отпечатокот на печатот 
не е потребен кога пратките му се врачуваат, од-
носно испратниците му се исплатуваат на полномо-
шникот. 

(7) Пратките со повратница се врачуваат со пот-
врдување на приемот на доставната, односно исно-
рачната исправа и на повратницата. 

Одбивање прием на пратка / 

Член 53 
(1) Кога примачот ќе го одбие приемот на прат-

ка, пристигната на неговата адреса, треба на прат-
ката да стави забелешка: „Не примам", а покрај 
тоа да го стави и својот потпис. 

(2) Ако примачот одбие да стави4 забелешка на 
пратката од став 1 на овој член, забелешката: „Не 
прима" ќе ја стави работникот на единицата на 
ПТТ мрежата и тоа ќе го завери со поштенски жиг. 

Користење на поштенска прегратка 

Член 54 
На примачот на пратката што сака единицата 

на ПТТ мрежата да му ги врачува пратките преку 
поштенската прегратка, единицата на ПТТ мрежа?-
та му издава поштанска прегратка, ако за тоа по-
стојат оправдани потреби, со оглед на бројот на 
пратките и ако има можност да го задоволи негово-
то барање. 
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Испорака на „пост-рестант" пратки 

Член 55 
(1) Во местата каде што постојат две или повеќе 

единици на ПТТ мрежата, „пост-рестант" пратките 
му се испорачуваат на примачот само во една од 
тие единици на ПТТ мрежата што ќе ја определи 
ПТТ организацијата. 

(2) Известување за тоа кај која единица на 
ПТТ мрежата се врши испорака на „пост-рестант" 
пратки мора да биде истакнато во просториите на 
секоја единица на ПТТ мрежата во тоа место, што 
служат непосредно за работа со корисниците на 
ПТТ услуги. 

Врачување па откупни и оцаринети пратки 

Член 56 
(1) Откупни и оцаринети пратки се врачуваат 

со претходна наплата на износите со кои се оптова-
рени тие пратки, како и со наплата на соодветните 
износи на поштарината што ги товарат тие п р а т и . 

(2) На примачот, односно на овластеното лице, 
на негово барање, единицата на ПТТ мрежата му 
издава признаница за наплатените износи од став 
1 на овој член. 

Достава и испорака на судски писма и писма по 
управна и прекршочна постапка 

Член 57 
(1) Судско писмо и писмо по управна и прекр-

шочна постапка, во плик во бела боја со повратни-
ца му се врачува, по правило, лично на примачот. 

(2) Ако примачот на писмото од став 1 на овој 
член не се затече во станот, писмото му се врачува 
на еден од возрасните членови на неговото дома-
ќинство, за кои работникот на единицата на ПТТ 
мрежата знае" или ќе утврди дека му припаѓа на 
домаќинството на примачот. 

(3) Ако ниеден од возрасните членови на дома-
ќинството на примачот не се затече во станот^ пи-
смото од став 1 на овој член му се врачува на на-
стојникот на зградата, соседот, потстанарот, соста-
нарот или куќната помошничка, ако тие лица се 
согласат да го примат писмото. 

(4) Ако примачот не се затече во својата делов-
на просторија, писмото од став 1 на овој член му се 
врачува на лицето што ка ј него работи или на со-
сопственикот на дуќанот ако се согласи да го при-
ми писмото. 

(5) Ако доставувањето на писмото од став 1 на 
овој член се врши на местото каде што примачот 
работи, а лицето на кое писмото е адресирано не се 
затече тука, писмото му се врачува на лицето што 
работи на истото место, ако тоа се согласи да го 
прими писмото. 

(6) Писмото од став 1 на овој член, упатено до 
адвокат, му, се врачува, во негово отсуство, на ра-
ботникот во адвокатската канцеларија. 

(7) Ако примачот, возрасниот член на неговото 
домаќинство или работникот во адвокатската кан-
целарија одбие да го прими писмото од став 1 на 
овој член или одбие да го потврди приемот на пис-
мото, * работникот на единицата на ПТТ мрежата е 
должен на опачината на повратницата, во просто-
рот за запишување забелешка, да забележи кој од-
бил да го прими писмото, односно да го потврди 
приемот, да го означи датумот и причината за од-
бивањето, како и да го стави својот потпис, а пис-
мото да го остави во станот или деловната просто-
рија на примачот, односно во просторијата каде 
што примачот работи или во адвокатската канцела-
рија — ако писмото е упатено до адвокат. 

(8) Ако работникот на единицата на ПТТ мре-
жата не го затече ниту примачот ниту лицата на 
кои писмото може да им се врачи во смисла на ст. 
2, 3, 4, 5 и 6 од овој член или ако лицата од ст. 3, 
4 и 5 на овој член не се согласат да го примат пис-
мото, му остава на примачот известие за пристигну-
вањето на пратката со известување каде и кога 
пратката може да ја подигне и до кој рок. Ако при-
мачот не го подигне писмото во оставениот рок, 
единицата на ПТТ мрежата писмото ќе му го врати 
на испраќачот. 

(9) Судското ritoCMO и писмото по управна и прекр-
шочна постапка во плик во сина боја, во првиот обид 
за достава, му се врачува лично на примачот, односно 
на работникот во адвокатската канцеларија, ако 
писмото гласи на адвокатот. Ако примачот не се за-
тече во станот, во својата деловна просторија, во 
адвокатската канцеларија, односно на местото каде 
што работи, работникот на единицата' на ПТТ мре-
жата, Должен е на примачот да му остави известие 
за пристигнувањето на пратката ка ј лицата од ст 2, 
3, 4 и 5 од овој член или известието да го остави на 
кој и да било начин на кој се остава известието за 
пристигнувањето на пратката, ако не затече ниедно од 
тие лица, со известување заради прием на писмото 
да биде во определениот ден и час во својот стан, 
деловната просторија, адвокатската канцеларија, 
односно на местото каде игго работи. 

(10) Ако ниту при вториот обид за достава на 
писмото од став 9 на овој член примачот не се за-
тече во закажаното) време во станот, својата делов-
на просторија, адвокатската канцеларија, односно 
на местото каде што работи, работникот на едини-
цата на ПТТ мрежата е должен во тој случај да 
постапи на начинот предвиден во ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7 
и 8 од овој член. 

(11) Ако примачот, возрасниот член на негово-
то домаќинство, работникот во адвокатска канце-
ларија, одбие да го прими писмото во плик во сина 
боја или одбие да го потврди приемот на писмото, 
работникот на единицата на ПТТ мрежата ќе пос-
тапи на начинот предвиден во став 7 на овој член. 

(12) Судското писмо и писмото по управна и 
прекршочна постапка вб бела или сина боја, што 
е упатено до правни лица корисници на прегратки, 
односно до примачи на поширокото или најширо-
кото подрачје на единицата на ПТТ мрежата, и кое 
е упатено до физички лица, што во адресата, како 
поблиска ознака, имаат назив на училиште, завод, 
санаториум, лекувалиште, болница или во други сли-
чни случаи, ако работникот на единицата на ПТТ 
мрежата не може да дојде непосредно до примачот, 
му се врачува на примачот во единицата на ПТТ 
мрежата, и тоа: 

1) ако писмото гласи на правно лице — корис-
ник на прегратка, му се врачува на полномошникот 
на тоа- правно лице, кој ќе го потврди приемот на 
писмото на повратницата и на испорачаната исправа; 

2) ако писмото за физичкото лице има во адре-
сата, како поблиска ознака, назив на училиште, за-
вод, санаториум, лекувалиште, болница и ел., пис-
мото му се врачува на тој начин што на полномош-
никот на односната организација или установа му 
се предава повратницата заради врачување на при-
мачот, а писмото ку се врачува лично на примачот 
кога тој ќе & се јави на единицата ћа ПТТ мрежата 
и кога ќе ја врати повратницата, или на лицето што 
ќе ја донесе повратницата на која потписот на 
примачот е заверен од односната организација 
или установа. 

(13) Акб писмото гласи на примачот во поши-
рокото или најширокото подрачје на единицата на 
ПТТ мрежата на кое доставата на пратките не се 
врши преку работник на единицата на ПТТ мре-
жата, писмото му се врачува на примачот Преку 
повереникот на поштенското собиралиште, со потг 
пие на примачот на повратницата. 
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(14) Ако примачот на писмо во плик во бела или 
сина боја, на кој повратницата му е врачена на на-
чинот од став 12 точка 2 на овој член, не го подигне 
писмото во рокот пропишан со Законот за ПТТ услу-
ги, единицата на ПТТ мрежата е должна писмото 
да му го врати на испраќачот како неврачливо, а 
на писмото да стави забелешка за причината на 
враќањето, што ја заверува работникот на единица-
та на ПТТ мрежата со својот потпис и со отпечаток 
на поштенскиот жиг. 

(15) Кога работникот на единицата на ПТТ мре-
жата, при доставувањето на судско писмо и на пи-
смо по управна и прекршочна постапка во плик во 
бела или сина боја не го затече примачот, а од ли-
цата на кои тоа писмо би можело да им се врачи во 
смисла на ст. 2, 3, 4, 5 и 6 од овој член или на друг 
начин ќе узнае дека примачот ќе биде отсутен по-
веќе од два дена, писмото ќе му го врати на испра-
ќачот како неврачливо, со назначување каде се 
наоѓа примачот и времето на неговото враќање. 

(16) Приемот на судско писмо и писмо по упра-
вна и прекршочна постапка во плик во бела или 
сина боја примачот го потврдува со својот потпис 
на повратницата и на доставната, односно испорач-
ната исправа. Ако примачот, односно лицето наков? 
писмото може да му се врати за примачот во сми-
сла на одредбите од овој Член, е неписмено или не 
е во состозба да- се потпише, работникот на едини-
цата на ПТТ мрежата на повратницата ќе го испи-
ше неговото име и презиме и датумот на приемот 
на начинот предвиден во став 17 на овој член, со 
назначување зошто примачот не го ставил својот 
потпис. 

(17) Примачот на писмо со повратница во бела 
или сина боја, односно лицето на кое писмото мо-
же да му се врачи за примачот во смисла на одред-
бите од ОВОЈ член, при потврдуварБето" на приемот 
ги испишува на повратницата денот и месецот на 
приемот на писмото со букви, а годината — со бројки. 

(18) Во сите случаи во кои на примачот на суд-
ско писмо и писмо по управна и прекршочна пос-
тапка му се остава известие за пристигнувањето на 
пратката, работникот на единицата на ПТТ мрежата 
става за тоа соодветна забелешка на опачината.од 
повратницата на писмото. 

(19) Кога според одредбите на овој член судско 
писмо и писмо по управна и прекршочна постапка 
му е врачено на друго лице наместо на примачот, 
на повратницата ќе се назначи односот на тоа ли-
це и примачот (иа пр. роднински или друг однос). 

(20) Судско писмо и писмо по управна и прекр-
шочна постапка во бела или сина боја, не смее да 
МУ се врачи на лице што со забелешка на испраќа-
чот на писмото е исклучено од приемот (на пример: 
„наместо на примачот да не му се .врачи на Н. Н."). 

Поднесување на увид исплетена испратница или 
нејзина фотокопија 

Член 58 
(1) Кога испраќачот бара единицата на ПТТ 

мрежата да му поднесе на увид исплатена испрат-
ница или нејзина фотокопија, должен е да под-
несе писмено барање до единицата на ПТТ мрежата 
и да го докаже својот идентитет. 

(2)̂  Кон писменото Џарање од став 1 на овој член, 
испраќачот е должен на единицата на ПТТ мрежа-
та, да ft приложи и потврда за уплатата на испрат-
ницата. 

(3) Барањето од став 1 на овој член може да се 
поднесе до која и да било единица на ПТТ мрежа-
та, најдоцна во рок од четири месеци од денот на 
уплатата на испратницата. 

(4) Единицата на ПТТ мрежата, до која е 'под-
несено барањето од став 1 на овој член, должна е 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесува-

њето на барањето на испраќачот4, да му ја поднесе 
на увид бараната исправа, а ако е во прашање фо-
токопија на таа исправа — да му ја врачи таа фо-
токопија. 

(5) Исплатената испратница или нејзината фо-
токопија единицата на ПТТ мрежата му ја издава 
на судот или на друг надлежен државен орган, на 
нивно писмено барање, во согласност со важечките 
прописи. 

Издавање на заверен препис или фотокопија на 
мавипулатЈШна исправа 

Член 59 
(1) Издавање на заверен препис или фотокопи-

ја на манипулативна исправа, единицата на ПТТ 
мрежата врши на писмено барање од испраќачот 
или примачот или од друго овластено лице, под ус-
ловите и во рокот што се предвидени во член 58 
на Општите услови за поднесување на увид на ис-
платена испратница или нејзина фотокопија. 

(2) Под манипулативен исправи, во смисла на 
став 1 од овој член, се подразбираат поштенските 
исправи што се однесуваат на прием и врачување 
на поштенски пратки. 

Плаќање лежарина за пакет 

Член 60 
(1) Примачот на пакет е должен за пакетот да 

плати лежарина, ако пакетот, по оставањето на из-
вестие™ за пристигнување на пратката, не го пре-
зел од единицата на ПТТ мрежата, и тоа: 

1) во рок од еден ден — ако требало пакетот да 
му се врачи на примачот на потесното подрачје на 
единицата на ПТТ мрежата; 

2) ве* рок од два дена — ако требало пакетот 
да му се врачи на примачот на поширокото подра-
чје на единицата на ПТТ мрежата; 

3) во рок од три дена — ако требало пакетот 
да му се врачи на примачот на најширокото по-
драчје на единицата на ПТТ мрежата. 

(2) За „пост-рестант" пакети, рокот почнува да 
тече почнувајќи од наредниот ден од денот на при-
стигнувањето на пакетот во одредишната единица на 
ПТТ мрежата. За оцаринетите пакети рокот почну-
ва да тече од наредниот ден од денот на испраќа-
њето на известете до примачот со кое тој се изве-
стува да поднесе потребни исправи за царински 
преглед. 1 

(3) Во роковите во ст. 1 и 2 на овој член, не се 
сметаат неделите и другите денови кога единицата 
на ПТТ мрежата не работи, како и денот во кој е 
оставено известило за пристигнување на пратката. 

Издавање дополнителна потврда за прием на кни-
жена пратка 

Член 61 
(1) Испраќачот може да бара од единицата на 

ПТТ мрежата на која ft предал книжена пратка, 
освен за препорачана писмовиа пратка, дополнител-
на потврда за прием на пратката, под услов до таа 
единица на ПТТ мрежата да поднесе писмено бара-
ње, во рок од 3 месеци од денот на предавањето на 
пратката. 

(2)̂  Писменото барање од став 1 на овој член, 
испраќачот го поднесува на образецот: „Барање за 
дополнителна потврда за прием на книжена 
пратка". 

(3) Барањето од став 2 на овој член мора да со-
држи: датум на предавањето на .пратката на едини-
цата на ПТТ мрежата, назив на единицата на ПТТ 
мрежата што ја примила пратката, адреса на при-
мачот на пратката, вредност на пратката, износ на 
откупнината и др. 
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(4) Дополнителната потврда за прием на книже-
на пратка единицата на ПТТ мрежата ја издава 
само еднаш. Дополнителната потврда се издава, по 
правило, веднаш по приемот на барањето, а најдоцна 
во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

Рекламација поради оштетување или намалување 
на содржината на пратка 

Член 62 
(1) Кога примачот или друго овластено лице за 

прием на пратката поднесува рекламација поради 
неисправност на пратката при испораката (член 35 
од Законот за ПТТ услуги), единицата на ПТТ мре-
жата е должна во присуство На примачот да извр-
ши комисиски преглед на таа пратка, за што соста-
вува записник, ако таквиот записник не е веќе со-
ставен во текот на преносот. 

(2) Записникот од став 1 на овој член, должен 
е да го потпише и примачот на пратката. 

(3) Ако примачот ја прими пратката, чија неис-
правност је рекламирал во смисла на став 1 од овој 
член, единицата .на ПТТ мрежата му - врачува и еден 
примерок од записникот за неисправноста На прат-
ката. 

(4) Ако примачот на пратк%(га поднесе реклама-
ција по приемот на пратката во рокот што е пред-
виден со Законот за ПТТ услуги, должен е до еди-
ницата на ПТТ мрежата, што му ја врачила прат-
ката да ја поднесе на увид таа пратка на »која се 
однесува рекламацијата. Во тој случај единицата на 
ПТТ мрежата постапува на начинот предвиден во 
ст. 1 и 2 на овој член. 

(5) Ако во случајот од став 4 на овој член е пот-
ребно присуство на стручно лице (вештак) заради 
процедура ње на големината на оштетувањето и 
причината за настанатата штета, трошоците за ве-
штачењето ги авансира Страната што го предложила 
вештачењето. 

Рекламација поради неврачување или задоцнување 
на пратка 

Член 63 
(1) Кога испраќачот или друго овластено лице 

поднесува рекламација поради неврачување или за-
доцнување на пратката (член 33 од Законот за ПТТ 
услуги), должен е до единицата на ПТТ мрежата 
да поднесе барање за поведување рекламациона 
постапка. -

(2) Барањето од став 1 на овој член се поднесу-
ва на образецот * „Побарувачен лист" со потврда за 
прием на пратката, ако барањето се однесува на 
книжена пратка. 

(3) Приемот на рекламацијата за книжена пра-
тка единицата на ПТТ мрежата го потврдува на 
опачината на потврдата за прием на книжената 
пратка, со отпечаток на поштенскиот жиг и со пот-
пис на работникот на единицата на ПТТ мрежата 
што ја примил рекламацијата. 

(4) За рекламирање на неврачување на обична 
писмовиа пратка, потребно е испраќачот да ги даде 
следните податоци* датум на предавањето на прат-
ката, краток опис на содржината на пратката, фак-
симил на пликот што според обликот, бојата, голе-
мината, адресата, ракописот и евентуалното печате-
ње мора да (\ одговара на пратката на која се од-
несува рекламацијата. За погломазните кратки или 
за писма и поштенски картички со отпечатена мар-
ка испраќачот мора, наместо факсимил на пликот, 
да предаде факсимил на адресата" на пратката. 

(5) Кога испраќачот или друго овластено лице 
рекламира задоцнување на обична писмовиа прат-
ка, должен е да ја поднесе до единицата на ПТТ 
мрежата обвивката, односно пликот од таа пратка 

(6) Ако испраќачот бара рекламационата поста-
пка да се изврши по телеграфски пат, го плаќа и 
износот за телеграмата и за телеграфскиот одговор, 
според ценовникот на ПТТ организацијата. 

(7) Ако се рекламира пратка со повратница или 
телеграфска испратница за КОЈ а било платено те-
леграфско известување за исплата, испраќачот не 
плаќа поштарина за рекламација. 
/ (8) За резултатот на рекламационата постапка, 

во врска со неврачување и задоцнување на пратка, 
единицата на ПТТ мрежата е должна да го извести 
испраќачот, односно пЈЗимачот по писмен пат ЕО рок 
од 30 дена од денот на приемот на рекламацијата. 

Постапка за остварување на побарувања 

Член 64 
(1) Кога корисникот на поштенска услуга или 

друго овластено лице сека да оствари надомест на 
штета и други побарувања од договорот за врше-
ње на поштенски услуги, должен е до ПТТ органи-
зацијата да поднесе писмено барање. 

(2) Барањето од став' 1 на овој член испраќачот 
го поднесува до ПТТ организацијата на која и ја 
предал пратката, а примачот до ПТТ организација-
та што пратката му ја врачила. 

(3) Во барањето од став 1 на овој член корис-
никот или друго овластено лице е должно да ја 
определи влсочината НР пзбарувањето и да ги на-
веде фактите врз кои го заснова своето барање. 

(4) Кон барањето од став 1 на овој член корис-
никот на услугата или друго овластено лице мора 
да поднесе и доказ врз кој го заснова своето ба-
рање. 

(5) Ако барањето се однесува на загуба, оште-
тување или намалување на содржината на пратка-
та, корисникот на услуги, односно друго овластено 
лице, мора да приложи „Побарувачен лист" со кој 
е утврдена загубата, односно задоцнувањето на 
пратката, односно да приложи „Записник за неис-
правноста на пратката", со кој е утврдено оштету-
вањето или намалувањето на содржината на прат-
ката. 

(6) Кога корисникот или друго овластено лице 
бара враќање на поштарината во целост или вра-
ќање на дел од поштарината поради неизвршена 
или делумно неизвршена услуга во смисла на член 
65 од Општите услови, должен е да поднесе барање 
до единицата на ПТТ мрежата на која пратката и 
ја предал или од која ја барал соодветната услуга. 

(7) ПТТ организацијата е должна на корисни-
кот на услугите или н« друго овластено лице од 
став 6 на овој член веднаш да му го врати соодвет-
ниот износ на поштарината ако барањето се пока-
же како основано, а најдоцна во рок од 8 дена од 
денот на приемот на барањето. 

Враќање на попггарината 

Член 65 
(1) ПТТ организацијата, на барање од испра-

ќачот, ја враќа наплатената поштарина во следните 
случаи, и тоа: 

1) кога испраќачот бара пратката да му се вра-
ти пред испраќањето од единицата на ПТТ мрежа-
та, на која пратката и ја предал —~во износ од SOVo 
од наплатената поштарина; 

2) кога пакетот му се враќа на испраќачот од 
поштата на царинење поради тоа што пакетот не 
ги исполнува условите предвидени со царинските, 
односно,девизните прописи — во височината на де-
лот на поштарината п^о ќе ортаке кога износот на 
платената поштарина ќе се намали со износот што 
отпаѓа на поштарината за внатрешниот сообраќај; 
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3) кога писовн^та пратка се враќа од поштама 
иа царинење од причините предвидени во точка 2 
1±а ОСОЈ стив — БО височина на делот на „поштари-
ната ито ќе остане кога износот на платената пош-
тарина ќе се рамали со еднократниот износ на по-
штарината за внатрешниот поштенски сообраќај; 

4) кога пратката му се вр^ќа на испраќачот по-
ради тоа што не им одговара на пропишаните усло-
ви — ЅО°/о од наплатената поштарина, со тоа што 
ПТТ организацијата може да задржи најмногу 10 
динари. 

(2) Барањето од став 1 на овој член испраќачот 
го поднесува до единицата на ПТТ мрежата на која 
ќ ја предал пратката. 

Враќање на веќе врачени пратки 

Член бб 
(1) Единицата на ПТТ мрежата мора да ги при-

ми веќе врачените пратки во следните случаи: 
1) пратките што му биле погрешно врачени на 

друго лице наместо на примачот. Лицето на кое прат-
ката му била погрешно врачена треба на опачината 
на пратката да испише забелешка: „Погрешно вра-
чено", односно „Погрешно врачено и отворено" и 
тоа да го потврди со својот потпис. Ако ова лице не 
го стори тоа, должен е да го стори тоа работникот 
на единицата на ПТТ мрежата; 

2) пратките адресирани на физички лица, што 
не му биле врачени непосредно на примачот или 
на неговиот полномошник, туку на член на семеј-
ството на примачот, на лице вработено во домаќин-
ството, односно во деловната просторија на прима-
чот, на истражниот орган, на полномошникот на 
казнено-поправниот завод и ел. Тие пр а пси едини-
цата на ПТТ мрежата ги прима само ако не се от-
ворени и ако се во исправна состојба, како и ако 
не биле оптоварени со откупнина, односно царина. 
На опачината на пратката примачот што го одбил 
приемот на пратката треба да ја испише забелеш-
ката: „Не примам" и тоа да го потврди со својот пот-
пис. Ако примачот н£ сака тоа да го стори, работни-
кот на единицата на ПТТ Мрежата ја испишува 
забелешката: „Не прима" и тоа го заверува со сво-
јот потпис и со отпечаток на поштенскиот жиг. 

3) пратките што му биле врачени на посредник, 
единицата на ПТТ мрежата ги прима под условите 
наведени во став 1 точка 2 на овој член, а посред-
никот е должен на пратката што ја враќа да ја наз-
начи причината за враќање на пратката, ако при-
мачот не го сторил тоа. 

(2) За примените веќе врачени пратки едини-
цата на ПТТ мрежата му ги враќа на примачот из-
носите што ги наплатила во смисла на одредбите на 
член 19 од Законот за ПТТ услуги кога поштари-
ната за тие пратки не била платена или била не-
доволно платена. Износите наплатени на име откуп-
нина или царина единицата на ПТТ мрежата ги 
враќа во сите случаи во кои пратката погрешно е 
врачена. Погрешно врачените пратки единицата на 
ПТТ мрежата е долнана да ги прими и ако тие се 
отворени. 

(3) За вратените отворени пратки единицата на 
ПТТ мрежата составува записник за неисправноста 
на пратката, а ако е во прашање вратено отворено 
вредносно писмо, при составувањето на записникот 
мора да присуствува и лицето што пратката ја вра-
ќа и да го потпише тој записник. 

(4) Пошторазнесувачот може да прими веќе 
врачени обични и препорача ни писмовни пратки 
само ако биле погрешно врачени и ако се враќаат 
неотворено 

Продажба на пратки 

Член 67 
(1) Кога ПТТ организацијата, во случаите пред-

видени во чл. 37, 38 и 102 од Законот за ПТТ услу-
ги, врши јавна продажба на пратки, по стапката на 
таа Јавна продажба опфаќа: 

1) комисиска процена на вредноста на пратка-
та^ односно на нејзиниот дел и утврдување на по-
четната цена за продажбата; 

2) определување И објавување на местото и вре-
мето на јавната продажба и истакнување известу-
вање за тоа во просториите на ПТТ организацијата, 
што се наменети^ за корисниците на ПТТ услуги. 

* (2) Времето помеѓу објавувањето на јавната 
продажба на пратката и самата јавна продажба, не 
може да биде подолго од еден ден ако пратката* е 
подложна на расипување, а во другите случаи — од 
осум дена. 

(3) За јавната продажба на пратката, односно 
на нејзин дел, ПТТ организацијата води комисиски 
записник во кој се внесуваат почетната понудена 
цена, имињата на учесниците во јавната продажба 
и најдобрата понуда. 

III. Т Е Л Е Г Р А Ф О В И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 

1. Телеграфски услуги 

Поим на телеграфски услуги 

Член 68 
Под телеграфски услуги се подразбираат услу-

гите што опфаќаат пренос на телеграфски соопште-
нија, давање во закуп на телеграфски водови и уре-
ди и други телеграфски услуги предвидени во Но-
менклатурата на ПТТ услуги. 

Телеграфски соопштенија 

, Член 69 
(1) Под телеграфски соопштенија се подразби-

раат телеграми, радиотелеграми, фототелеграми и 
телекс-соопштени ј а. 

(2) Телеграма е пишано соопштение што се пре-
несува со посредство на4 единиците на ПТТ мрежата. 

(3) Радиотелеграма е пишано соопштение што 
се пренесува од територијата на СФРЈ за југосло-
венските бродови на море и обратно, а4 се разменува 
помеѓу бродови и југословенските крајбрежни ра-
диостаници со посредство на радиоврски (поморски 
радиотелеграми). 

(4) Фототелеграма е телеграфско соопштение 
што се пренесува со посредство на фототелеграф-
ски уреди во вид на слика, цртежи, планови, сте-
нограма пишани соопштенија и ел. 

(5) Телекс-соопштение е телеграфско соопште-
ние што меѓусебно го разменуваат телеграфските 
(телекс) претплатници. 

Видови на телеграми 

Член 70 
Телеграфските соопштенија од чл£н 69 ст. 2 и 3 

на Општите услови можат да се предадат како: 
а) телеграми што се однесуваат на безбедноста 

на човечки животи и имот од поголем обем; 
б) државни телеграми; 
в) метеоролошки телеграми; 
г) телеграми за водостојот; 
д) испратничхи телеграми; 
ѓ) други телеграми; 
е) ПТТ телеграми 
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Телеграми што се однесуваат на безбедноста на чо-
вечки животи и имот од поголем обем 

Член 71 
(1) Телеграмите што се однесуваат на безбедно-

ста на човечки животи и имот од поголем обем 
се телеграми што се упатуваат до државниот орган 
заради барање помош или заради известување за 
настаните што ги загрозуваат човечките животи и 
имотот од поголем обем, како што се: тешки несре-
ќи, земјотреси, временски непогоди, пожари, попла-
ви и ел. 

(2) Телеграмите од став 1 на овој член имаат 
предност во преносот и врачувањето над сите теле-
грами, а може да ги предаде секое правно лице или 
поединец. 

(3) Телеграмите што се однесуваат на безбедно-
ста на човечките животи и имотот од поголем обем 
се пренесуваат и врачуваат бесплатно. 

Државни телеграми 

Член 72 
(1) Државните телеграми се телеграми што ги 

предаваат собранијата на општествено-политичките 
заедници и нивните извршни, управни органи, судо-
вите, јавните обвинителства, јавните правобрани-
телства, дипломатските и конзуларните претстав-
ништва акредитирани во Југославија, како и прет-
ставниците на наведените корисници испратени по 
службена работа надвор од живеалиштето. 

(2) Државните телеграми што се предаваат не-
посредно на единицата на ПТТ мрежата мораат да 
имаат отпечаток на печатот на корисникот, освен 
кога претставниците на корисниците од став 1 на 
овој член се наоѓаат на службено патување. Во то] 
случај се должни да го докажат својството на 
претставник на органите од став 1 на овој член. 

Државните телеграми имаат задолжително оз-
нака „ЕТАТ" пгѓо се испишува пред адресата и се 
наплатува како еден збор. 

Метеоролошки телеграми 

Член 73 
Метеоролошките телеграми се телеграми што 

содржат исклучиво податоци за метеоролошките на-
бљудувања и предвидувања, а ги предаваат набљу-
д у в а ч и т е метеоролошки станици, воздухопловните 
метеоролошки станици и републичките, односно 
покраинските хидрометеоролошки заводи. 

Телеграми за водостојот 

Член 74 
Телеграмите за водостој от се телеграми што со-

држат исклучиво податоци за хидрометриските и 
омброметриските набљудувања (состојба на реките, 
надоаѓање на вода и ел.), а ги предаваат водомерки-
те или хидролошките станици и републичките, од-
носно покраинските хидрометеоролошки заводи. 

Испратнички телеграми 

Член 75 
Испратничките телеграми се телеграми со по-

мош на кои испраќачот дозначува определен пари-
чен износ заради исплата на тој износ на примачот 
и служи како исплатна исправа. Таа телеграма мо-
же да има посебно соопштение за примачот. 

Други телеграми 

Член 76 
Другите телеграми се телеграми што ги преда-

ваат поединци и правни лица што не се наведени 
во чл. 71 до 75 на Општите услови. Како други те-
леграми се сметаат и телеграмите што меѓусебно ги 
изменуваат единиците ра ПТТ мрежата во врска со 
предметот на поштенските пратки и телеграфските 
соопштенија, на барање од испраќачот или прима-
чот. 

ПТТ телеграми 

-Член 77 
(1) ПТТ телеграмите се телеграми што според 

својата намена го регулираат ПТТ сообраќајот, а 
ги предаваат ПТТ организациите, како и нивните 
работници што се наоѓаат ка службено патување. 

(2) Како ПТТ телеграми се сметаат и телегра-
мите што ги предаваат органите на управување на 
ПТТ организациите. 

Посебни телеграфски услуги 

Член 78 ' 
(1) Под посебни телеграфски услуги се подраз-

бираат таквите услуги кога испраќачот, при преда-
вањето на телеграмата, бара посебен начин на пре-
нос и врачување на телеграмата 

(2) Испраќачот може, во смисла на став 1 од 
овој член, да ги бара следните посебни услуги: 

1) телеграмата да се пренесе и да се врачи итно 
(urgent); 

2)' телеграмата да се пренесе и врачи со платен 
одговор (RPx); 

3) во текот на преносот да се врши срамнува-
ње на телеграмата (ТС); 

4) испраќачот телеграфски да се извести за вре-
мето на врачување на телеграмата (РС); 

5) телеграмата да се испрати по примачот (FS); 
6) телеграмата да се врачи на повеќе адреси 

(ТМх); 
7) ка ј телеграмата со повеќе адреси на секој 

примач да му се соопштат сите адреси (ЅТА); 
8) телеграмата да му се достави на примачот по 

посебен носител (ХРх); 
9) телеграмата да се врачи во поштата (GP); 
10) телеграмата дасе врачи во телеграфот (TR); 
11) телеграмата да му се врачи лично на прима-

чот (МР); 
12) телеграмата да се врачи во определен ден (да 

се врачи х); 
13) телеграмата да му се соопшти на примачот 

по телефон (TF х); 
14) телеграмата да му се предаде на примачот 

со тел спринтер (TLX х); 
15) телеграмата да се врачи на луксузен обра-

зец (LX х); 
(3) Испраќачот на радиотелеграма што се испра-

ќа за југословенски брод на море, може да ги ко-
ристи само следните посебни услуги од став 2 на 
овој член (на правецот копно-брод): 

1) телеграмата да се пренесе и врачи со платен 
одговор; 

2) во текот на преносот да се врши срамнува-
ње на телеграмата; 

3) испраќачот телеграфски да се извести за 
времето на врачување на телеграмата; 

4) телеграмата да се врачи на повеќе адреси; 
5) ка ј телеграмата со повеќе адреси на секој 

примач да му се соопштат сите адреси; 
6) телеграмата да му се врачи лично на прима-

чот. 
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(4) За поморските радиотелеграми, со посебна 
услуга предвидена во точка 3 став 3 на овој член, 
како време на врачување се смета времето кога 
крајбрелшата радиостаница ја испратила до бродот 
таквата телеграма. 

(5) Испраќачот на испратничката телеграма мо-
же да ги користи и следните посебни услуги: 

1) испратничката телеграма да се пренесе итно; 
2) кон исплатата на испратничкиот износ да се 

врачи и купонот за платен одговор; 
3) во текот на ћреносот да се врши срамнува-

ње на испротничката телеграма; 
4) испраќачот телеграфски да се извести за вре-

мето на исплатата на испратничката телеграма; 
5) исплатата на ирпратничката телеграма да се 

изврши во поштата; 
6) исплатата на испратничката телеграма да се 

изврши во просторијата во која се наоѓа телегра-
фот; 

7) соопштението на испраќачот што го содржи 
испратничката телеграма да се врачи на луксузен 
образец; 

8) во согласност со член 50 став 8 од Општите 
услови на примачот да му се врачи по посебен но-
сител известието за пристигнување на исиратничка-
та телеграма или да му се исплати испратничкиот 
изеос. 

(6) Секоја посебна услуга од овој член има соо-
дветна ознака што се наплатува како еден збор. 

(7) Испраќачот ћгго сака да користи една или 
повеќе посебни услуги од овој член, должен е тоа 
да го побара при предавањето на телеграмата. По-
себната услуга што се однесува на доставувањето 
на телеграмата по посебен носител е задолжителна 
за сите телеграми што треба да се достават до при-
мачот на поширокото или најширокото подрачје на 
единицата на ПТТ- мрежата. 

(8) За услугите од овој член, испраќачот ја пла-
ќа пропишаната цена. 

Итна телеграма 

Член 79 
(1) Итната телеграма е телеграма што има пред-

ност во преносот и врачувањето според редоследот 
утврден со чл. 109 и 111 од Општите услови. 

(2) Како итна телеграма може да се предаде се-
која телеграма, освен телеграмите што гласат на 
примач на поширокото и најширокото подрачје на 
единицата на ПТТ мрежата и поморските радиоте-
леграми. 

Телеграма со платен одговор 

Член 80 
(1) Телеграмата со платен одговор е телеграма 

кај која испраќачот при предавањето на телегра-
мата го плаќа и телеграфскиот одговор на прима-
чот. 

(2) Како телеграма со платен одговор може да 
се предаде секоја телеграма. 

(3) За телеграмата со платен одговор одредиш-
ната единица на ПТТ мрежата составува купон за 
одговор што примачот може да го искористи во рок 
од 30 дена. 

(4) Испраќачот на телеграмата по купон за од-
говор мора да ја доплати разликата ако предадена-
та телеграма содржи повеќе зборови од зборовите 
означени нат купонот. 

Телеграма со срамнување 

Член 81 
(1) Телеграмата со срамнување е таква телегра-

ма што, на посебно барање од испраќачот, во це-

лост се повторува и се срамнува во текот на прено-
сот 

(2) Како телеграма со срамнување може да се 
предаде СОКОЈ а телеграма. 

(3) За телеграмата со срамнување се наплатува 
посебен износ. 

Телеграма со известување за времето на врачува-
њето 

Член 82 
(1) Телеграмата со известување за времето на 

врачувањето е таква телеграма кога испраќачот по-
себно бара да биде известен телеграфски за денот 
и часот на врачувањето на телеграмата. 

(2) Како телеграма со известување за времето 
на врачувањето може да се предаде секоја теле-
грама. 

Телеграма што се испраќа по примачот 

Член 83 
(1) Телеграмата што се испраќа по примачот е 

таква телеграма што, на барање од испраќачот, се 
испраќа по примачот кога испраќачот не е сигурен 
дека неговата телеграма ќе го затече примачот во 
одредиште^. 

(2) На телеграмата од став 1 на овој член ис-
праќачот е должен да назначи една или повеќе 
адреси на кои "телеграмата треба да се испрати по 
примачот. Единиците на ПТТ мрежата се должни 
таквата телеграма да ја испраќаат по примачот ре-
дум на сите назначени адреси, се до врачувањето 
на телеграмата. 

(3) За ceKOja одделна адреса на која треба те-
леграмата да се испрати по примачот, се наплатува 
износ од височината на цената за првото одре-
диште. 

(4) Уплатениот износ од став 3 на овој член се 
смета како депозит до конечната пресметка, што 
ќе уследи по врачувањето, односно ^врачувањето 
на. телеграмата. 

Телеграма со повеќе адреси 

Член 84 
(1) Телеграмата со повеќе адреси е таква теле-

грама што се испраќа на поголем број адреси во 
едно или повеќе места на подрачјето на иста еди-
ница на ПТТ мрежата, а гласи на еден или поведе 
примачи. 

(2) Називот на одредишната единица на ПТТ 
мрежата се испишува на телеграмата само еднаш, 
на крајот на сите адреси. 

(3) За телеграмата со повеќе адреси испраќачот 
плаќа, покрај редовната цена за телеграмата, и из-
нос за онолку преписи колку што има адреси. 

(4) Ако испраќачот бара уште некоја посебна 
услуга што се однесува на сите примачи, може да 
ги користи следните посебни услуги: 

1) телеграмата да се пренесе и да се врачи како 
итна; 

2) во текот на преносот да се врши срамнување 
на телеграмата; 

3) телеграмата да се врачи на луксузен образец. 
(5) Ако испраќачот бара уште некоја посебна 

услуга, таа може да се однесува само на одделни 
примачи. 

(6) Испраќачот на телеграмата на повеќе адре-
си може да бара на секој одделен примач да му се 
соопштат и другите адреси на примачот. 
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Телеграма што се доставува по посебен носител 

Член 85 
(1) Телеграмата што се доставува по посебен 

носител е таква телеграма што му се врачува на 
примачот на поширокото или најширокото подрачје 
на единицата на ПТТ мрежата. Како посебен носи-
тел може да се земе секое сигурно и писмено воз-
расно лице што го познава примачот или крајот во 
кој треба да се изврши врачувањето на телегра-
мата. 

(2) За телеграмата што се доставува по посебен 
носител испраќачот, покрај редовната цена за теле-
грамата, го плаќа и износот за посебниот носител 
утврден со посебниот ценовник. 

(3) Ако одредишната единица на ПТТ мрежата 
не може да најде соодветен посебен носител на те-
леграмата во рок од три часа од моментот на при-
стигнувањето на телеграмата, телеграмата се доста-
вува на начинот предвиден за достава на поштен-
ски пратки, а износот на надоместот му се враќа 
на испраќачот, намален за определената минимална 
цена на телеграмата, заради телеграфско известу-
вање на испраќачот. 

Телеграма што се врачува во поштата 

Член 86 
Телеграмата што се врачува во поштата („poste-

-геѕ1апте") е таква телеграма што по барање на ис-
праќачот се чува во одредишната единица на ПТТ 
мрежата и му се врачува на примачот во поштата 
во рок од 30 дена од денот на пристигнувањето. 

Телеграма што се врачува во просторијата во која 
се наоѓа телеграфот 

Член 87 
Телеграмата што се врачува во просторијата во 

која се наоѓа телеграфот („telegraphe-restant") е та-
ква телеграма што по барање на испраќачот се чу-
ва во одредишната единица на ПТТ мрежата и му 
се врачува на примачот во телеграфот во рок од 
30 дена од денот на пристигнувањето. 

Телеграма .што му се врачува лично на примачот 

Член 88 
Телеграмата што му се врачува лично на при-

мачот е таква телеграма што по барање на испра-
ќачот може да му се врачи само на примачот. 

Телеграма што се врачува во определен ден 

Член 89 
Телеграмата што се врачува во определен ден е 

таква телеграма што по барање на испраќачот му 
се врачува на примачот во определен ден, а најда-
леку во рок од 30 дена од денот на предавањето на 
таквата телеграма. 

Телеграма што на примачот му се соопштува по 
телефон 

Член 90 
Телеграмата што на примачот му се соопштува 

по телефон е таква телеграма што по барање на ис-
праќачот му се соопштува на примачот на означе-
ниот број на телефон. 

Телеграма што на примачот му се предава со теле-
принтер 

Член 91 
Телеграмата што на примачот му се предава со 

телепринтер е таква телеграма, што по барање на 
испраќачот на примачот му се предава на означе-
ниот број ffa телекс-приклучок. 

Телеграма на луксузен образец 

Член 92 
(1) Телеграмата на луксузен образец е таква 

телеграма што по барање на испраќачот му се вра-
чува на примачот на луксузен образец што ис-
праќачот го избрал при предавањето на телегра-
мата. 

(2) При предавањето на телеграмата од став 1 на 
овој член испраќачот може да ги користи следните 
посебни услуги: 

1) телеграмата да се пренесе и врачи итно; 
2) телеграмата да се пренесе и врачи со платен 

одговор; 
3) во текот на преносот да се врши срамнување 

на телеграмата; 
4) испраќачот телеграфски да се извести за вре-

мето на врачување; 
5) телеграмата да се врачи на повеќе адреси; 
6) телеграмата да се достави по посебен носи-

тел; 
7) телеграмата да се врачи во одредишната еди-

ница на ПТТ мрежата („poste-restante" или „tele-
graphe-restant"); 

8) телеграмата да му се врачи лично на прима-
чот; 

9) телеграмата да се врачи во определен ден. 

Дополнителни телеграфски услуги 

Член 93 
(1) Под дополнителни телеграфски услуги се 

подразбираат "таквите телеграфски услуги кога ис-
праќачот, по предавањето на телеграмата, бара про-
мена на начинот на преносот и врачувањето на те-
леграмата, односно кога примачот, пред врачување-
то на телеграмата, бара определен начин и определе-
но место на врачување на телеграмата. 

(2) Испраќачот може, по предавањето на теле-
грамата, во смисла на став 1 од овој член, да ги 
бара следните дополнителни услуги: 

1) да се дополни или измени адресата на при-
мачот; 

2) да се дополни или измени содржината на те-
леграмата; 

3) да се дополни или измени неговиот налог во 
поглед на начинот на преносот или врачувањето; 

4) да се измени неговиот налог во поглед на 
времето на врачувањето; 

5) да се изврши праќање по примачот; 
6) телеграмата да се поништи 
(3) На писмено барање на примачот, можат да 

се користат следните дополнителни услуги што се 
внесуваат на сите телеграми пристигнати на него-
вата адреса; 

1) да се соопштат по телефон; 
2) да-се предадат со телепринтер; 
3) да му се врачат нему лично; 
4) да му се врачат на определено лице; 
5) да се врачат во определено време во рамките 

на работното време на единицата на ПТТ мрежата; 
6) да се врачат на определено место на потесно-

то подрачје на единицата на ПТТ мрежата; 
7) телеграфски да се испратат по него во опре-

делено место; 



Страна 1502 — Број 51 • СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 ноември 1976 

8) да се провери точноста на нивната содржина; 
(4) За услугите од овој член испраќачот, од-

носно примачот ја плаќа пропишаната цена. 

Други услуга во телеграфскиот сообраќај 

Член 94 
(1) Под други услуги се подразбираат услугите 

што единиците на ПТТ мрежата ги вршат по ба- " 
рање на испраќачот или примачот, а во врска со 
преносот и врачувањето на телеграмата или во 
врска со некое од дејствијата кое се однесува на 
тоа. 

(2) Услугите од став 1 на овој член се следните: 
а) давање на увид оригинал на телеграма; 
б) издавање препис или фотокопија на теле-

грама; 
в) рекламации во врска со преносот и врачува-

њето на телеграма. 
(3) Давање на увид оригинал на телеграма и 

издавање препис или фотокопија на телеграма мо-
же да се изврши само по писмено барање на ис-
праќачот односно примачот на телеграмата или 
нивните полномошници. Тие лица во' тој случај се 
должни да го докажат својот идентитет. 

(4) Рокот за доставување на писменото барање 
заради давање на увид оригинал на телеграма и 
издавање препис или фотокопија на телеграма из-
несува пет месеци, сметајќи од денот на приемот 
на односната телеграма. Кон писменото барање 
треба да се приложи потврдата за приемот на те-
леграмата или да се наведат точни и потполни по-
датоци врз основа на кои може да се пронајде^ те-
леграмата на која се однесува барањето. 

(5) Рекламација на телеграма се врши на начи-
нот и по постапката што се предвидени со член 129 
на Општите услови. 

(6) За услугите од овој член испраќачот, од-
носно примачот ја плаќа пропишаната цена. 

Адресирање на телеграма 

Член 95 
(1) Испраќачот е должен на определеното место 

на телеграмата што ја предава да ја напише адре-
сата на примачот, со сите потребни податоци што 
овозможуваат брзо и правилно врачување на те-
леграмата. 

(2) Кога телеграмата е испратена до лице што 
живее кај некое друго лице или со него засновало 
работен однос, во адресата треба, покрај името и 
презимето на примачот, да се напише и зборот: 
„кај" или „со посредство", а потоа да се означи 
полната адреса на станодавецот, односно на лицето 
или организацијата кај која е вработен примачот. 

(3) Називот на одредишната единица на ПТТ 
мрежата мора да биде напишан на крајот на адре-
сата според Списокот на телеграфите и телефони-
те што се наоѓаат на секое работно место на прие-
мот на телеграми. 

Видови на адреса 

Член 96 
(1) Во поглед на составот на адресата на теле-

грамата и начинот на кој телеграмата може да се 
врачи, адресата може да биде: 

1) полна адреев; 
2) скратена телеграфска адреса; 
3) телефонска адреса; 
4) телекс-адреса; 

5) „poste-restante" адреса; 
6) „telegraphe-restant" адреса; 
7) адреса на поштенска прегратка; 
8) адреса на брод (ако бродот се наоѓа во при-

станиште); 
9) адреса на поморска радиотелеграма; 
(2) Полната адреса треба да содржи податоци 

за примачот, назив на улица, плоштад, булевар итн., 
како и број на зградата во која се наоѓа станот 
на примачот и одредиште^. За поголеми места, по-
крај наведените податоци, треба да се означи и 
влезот, катот, бројот на станот и слично. Во адре-
сата на телеграмата за помали места, покрај името 
и презимето и куќниот број на примачот, треба да 
стои и занимањето на примачот, или поблизок по-
даток по кот се разликува од оние што имаат исто 
име и презиме и живеат во истото место. 

(3) Скратената телеграфска адреса е адреса во 
која името или називот на примачот може да биде 
заменето со скратен назив или со некој договорен из-
раз. Скратената телеграфска адреса се пишува ка-
ко еден збор, без оглед од колку фактички зборови 
се состои. Корисникот што сака да користи една 
или повеќе скратени телеграфски адреси, мора 
претходно писмено сите тие адреси да ii ги пријави 
на надлежната единица на* ПТТ мрежата. Скрате-
ната адреса мора да биде составена на начинот што 
исклучува секаква забуна во поглед на врачува-
њето на телеграмата. Скратената телеграфска адре-
са не може да.биде составена: 

1) од група на броеви или знаци; 
2) од група на согласници што тешко се изго-

вараат, на пример: СНГРВ, БСПЛК, ЛМНСЗ и ел. 
(4) Повеќе корисници не можат да имаат иста 

скратена телеграфска адреса во едно место. 
(5) Пријавата на скратената телеграфска адреса 

важи до писмениот отказ од страна на корисникот. 
Корисникот може само писмено да бара измена на 
скратената телеграфска адреса. 

(6) Телефонската адреса е адреса што, покрај 
другите податоци за примачот, содржи и податок 
за бројот на неговиот телефон; 

(7) Телекс-адресата е адреса што, покрај дру-
гите податоци за примачот содржи и податок за 
бројот на неговиот телекс-приклучок. 

(8) „Post-restante", односно „telegraphe-restant", 
е адреса што овозможува врачување на телеграми 
на Јналтери на пошта односно во просторија во 
која се наоѓа телеграфот на определена единица на 
ПТТ мрежата. Таквите адреси мораат да содржат 
име и презиме на примачот или презиме и почетна 
буква од името на примачот. Употреба само на по-
четните букви, броеви, измислени имиња или дого-
ворени знаци не е дозволена во адресата на теле-
грамите испратени на „poste-restante", односно „te-
legraphe-restant". 

(9) Адресата на поштенска прегратка е адреса 
што овозможува врачување на телеграмата преку 
поштенската прегратка. Адресата на поштенската 
прегратка содржи: 

1) име и презиме, односно назив на примачот; 
2) ознака „поштенска прегртка" и број на 

прегратката; 
3) назив на одредишната единица на ПТТ мре-

жата, дополнет со ознака на поштенскиот број, 
(10) Адресата на брод е адреса што овозможува 

врачување на телеграмата на примачот на брод во 
пристаниште. Кога телеграмата се испраќа до при-
мачот што се наоѓа на брод во југословенско прис-
таниште, по името и презимето на примачот треба 
да се напише зборот: „брод", назив на бродот и на-
зив на одре дишната единица на ПТТ мрежата. 

(11) Адресата на поморска радиотелеграма е 
адреса што овозможува врачување на телеграмата 
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на примачите што се наоѓаат на југословенски бро-
дови на море, ири на примачите на копно. Адресата 
на поморската радиотелеграма испратена од Југо-
славија за еден од југословенските бродови на мо-
ре треба да содржи: 

1) име и презиме, односно назив на примачот; 
2) назив на бродот; 
3) назив на крајбрежната радиостаница. 
(12) Ако примачот е на брод што е во состав на 

југословенската трговска морнарица, називот на 
бродот може да се дополни со повикувачкиот знак 
на бродската радиостаница. Ако е во прашање 
странски брод со наш назив, испраќачот е должен, 
по името на бродот да ги напише зборовите: „стран-
ски брод". 

(13) Непотполната адреса е адреса што не ги 
содржи сите податоци потребни за правилно вра-
чување на телеграмата. Ако адресата е непотполна, 
а испраќачот бара телеграмата да се прими, теле-
грамата се прима на ризик на испраќачот. 

Содржина на телеграма 

Член 97 
(1) Содржината на телеграмата е соопштение 

што испраќачот сака да се пренесе и да му се 
врачи на примачот означен во адресата на теле-
грамата. 

(2) Телеграма без содржина не се прима. 
(3) Содржината на телеграмата може да биде 

напишана или составена: 
1) на отворен слог; или 
2) на договорени скратени слогови, или 
3) во шифриран облик. 

Отворен слог ' 

Член 98 
(1) Телеграмата е напишана на отворен слог 

кога содржината на телеграмата е разбирлива така 
што секој збор, број, група броеви или секој израз 
го имаат она значење што нормално им се придава 
на јазикот на кој му припаѓаат. 

(2) Како телеграма напишана на отворен слог 
се смета и телеграмата што содржи: 

1) скратени телеграфски адреси; 
2) броеви пишани со букви или бројки, групи 

составени од букви или од броеви или од броеви и 
знаци, под услов тие броеви, групи или знаци да 
немаат никакво тајно или договорено значење, нив-
ната должина да не преминува 20 писмена и групи-
те да не содржат акцентирани букви; 

3) имања на лица; 
4) скратени називи на меѓународни и национал-

ни организации или претпријатија во облик на по-
четни букви споени во една група, без знаци на 
интерпункци ј а; 

5) трговски индустриски марки, ознаки на сто-
ки, договорени технички изрази што означуваат 
машини и машински делови или апарати, броеви 
или податоци за повикување на поранешна препи-
ска, меѓународни хотелски договорени изрази и 
други слични изрази, под услов тие марки, ознаки, 
технички изрази и броеви да бидат попишан^ во 
некој каталог наменет за јавноста, во ценовник, 
фактура, возен лист или слична исправа; 

6) групи што означуваат броеви на куќи; групи 
што означуваат регистарски броеви на возила; групи 
што означуваат пловни објекти, возови или воздухо-
плови, како и нивна релација, односно лет или 
време на тргнување и доаѓање; групи што означуваат 
парични износи, редни броеви и ознаки на часови; 

групи што означуваат берзански извештаи или па-
зарни цени, научни формули, метеоролошки наб-
људувања или предвидувања; 

7) скратени изрази што обично се употребуваат 
во трговската преписка, како што се: FOB, CIF, 
CAF и ел.; 

8) единствена контролна група што се наоѓа на 
почетокот на содржината на телеграмата и чија 
должина не преминува 20 знаци. 

(3) Спојување или извртување на зборови на 
отворен слог спротивно на пропишаните правила 
не се дозволени во телеграмите напишани со отво-
рен слог. 

Договорени и скратени слогови 

Член 99 
(1) Телеграмата е напишана со договорен скра-

тен слог кога содржината на телегоамата е напи-
шана со посебно одбрани зборови или е составена 
од групи букви, броеви и знаци или мешаница на 
букви, броеви и знаци со договорено значење, со 
тоа што должината на таква група да не преми-
нува 20 писмена и знаци. 

(2) Договорените скратени слогови (KOD) можат 
да бидат: 

1) општопознати договорени слогови; 
2) посебно составени договорени слогови. 
(3) Секој одделен договорен скратен слог мора 

да има свој назив. Називот на договорениот скра-
тен слог што посебно е составен се утврдува по-
меѓу корисникот и надлежната ПТТ организација, 
во согласност со Заедницата на ЈПТТ која води 
евиденција за сите корисници во Југославија. Ко-
рисниците на посебно составените договорени сло-
гови се должни да го депонираат KOD-от кај над-
лежната ПТТ организација. 

(4) Испраќачот на телеграмата напишана со до-
говорени скратени слогови е должен називот на 
KOD-от да го стави пред адресата на телеграмата 
при предавањето на таквата телеграм на единица-
та на ПТТ мрежата. 

(5) Телеграмата е нд пишана со договорени 
скратени слогови и кога содржината е составена 
делумно од зборови што имаат право значење на 
јазикот на кој му припаѓаат, а делумно од изрази, 
група, букви и група цифри што ит^ат договорено 
значење. 

(6) За користење на договорепизт скратен слог 
се плаќа посебен износ. 

Шифрирана телеграма 

Член 100 
(1) Шифрираната телеграма содржи ссопштение 

што е напишано кон примената на гш-Зонскиот до-
кумент или криптолошкиот уред и е разбирлив са-
мо за испраќачот и примачот. 

(2) Организациите на здпужен трт^ц и ДРУ^и ор-
ганизации можат да предаваат и примаат шифри-
рани телеграми само врз основа на посебно одоб-
рение. 

(3) Државните органи можат да предаваат и 
примаат шифрирани телеграми само врз основа на 
одобрение што го издава надлежниот орган на упра-
вата за криптолошки работи. 

(4) Дипломатските, конзуларните и другите ов-
ластени претстарништва на други т^рткави БО Ју-
гославија, можат да предаваат и да примаат шиф-
рирани телеграми само со писмен доказ дека се 
овластени претставници ка односната држава во 
Југославија. 
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Потпис па телеграма 

Член 101 
Потписот на телеграма не е задолжителен. Ако 

испраќачот очекува одговор или ако постои потре-
ба примачот да го знае името, називот или полната 
адреса на испраќачот, потребно е испраќачот во 
потписот да ја означи и својата полна адреса. 

Заверка на содржината и потписот на телеграмата 

Член 102 
(1) Испраќачот може ка ј надлежниот орган да 

]а завери содржината и потписот во телеграмата и 
да бара со таа заверка телеграмата да се пренесе 
до примачот. 

(2) Заверката е полноважна само ако е изврше-
на на самата телеграма, со потпис на овластеното 
лице и со отпечаток на печатот на органот што ја 
извршил заверката. 

Адреса на испраќачот на телеграмата 

Член 103 
(1) Заради известување на испраќачот за евен-

туално неврачување на телеграмата или заради да-
вање на некое известување по барање на прима-
чот, испраќачот може да ја напише својата полна 
адреса. 

(2) Одговорноста за последиците настанати по-
ради тоа што испраќачот не ја ставил својата адре-
са на телеграмата ја поднесува самиот испраќач. 

(3) Испраќачот е должен да ја стави својата 
полна адреса кога ги предава следните телеграми: 

1) телеграмите што се однесуваат на безбед-
носта на човечки животи и имот од поголем обем; 

2) телеграмите со известување за врачувањето; 
3) телеграмите што по барање на испраќачот се 

испраќаат по примачот; 
^ 4) телеграмите што се доставуваат по посебен 

носител. 

Постапка со забранети телеграфски соопштенија 

Член 104 
Ако едгчитпта на ПТТ мрежата основало се по-

сомнева дека и е предадена телеграма со недозво-
лено соопштение во смисла на член 41 од Законот 
за ПТТ услуги, телеграмата ќе се достави до над-
лежниот орган за внатрешни работи. 

Место и начин на предавање на телеграми 

Член 105 
(1) Телеграмите можат да се предадат заради 

испраќање на секоја единица на ПТТ мрежата, 
поштенско собиралиште и преку пошторазнесувач 
од поширокото и најширокото подрачје на единица-
та на ПТТ мрежата. 

(2) Шифрираните телеграми се предаваат на 
шалтерот за прием на телеграми. Испраќачот на 
шифрирана телеграма е должен да го покаже на 
увид одобрението за употреба на шифрата или да 
докаже дека е овластен претставник на странска 
држава. 

(3) Поморските радиотелеграми можат да се 
предадат на секоја единица на ПТТ мрежата и на 
југословенските бродови на море. 

(4) Фототелеграмите можат да се предадат само 
на единицата на ПТТ мрежата што располага со 
соодветни фототелеграфски уреди. 

(5) Телеграфските и телефонските претплатни-
ци можат да и предаваат на единицата на ПТТ 
Мрежата на чија централа се вклучени сите видови 
телеграми, освен: 

1) телеграми ка ј кои е заверена содржината или 
потписот; 

2) телеграми по врачен купон за одговор; 
3) испратнички телеграми. 
(6) Телефонските претплатници можат да пре-

даваат телеграми на странски јазик само ако так-
виот прием е организиран во односната единица на 
ПТТ мрежата. 

(7) Државните телеграми, шифрираните теле-
грами и телеграмите на договорен скратен слог 
можат да се примаат од испраќачот по телефон 
само на писмено барање. 

(8) Телеграмата може да биде напишана со ла-
тиница или кирилица, а ако гласи за странство — 
само со латиница. 

(9) Телеграмата мора да биде напишана читливо 
и јасно, по можност со печатени букви. 

(10) Со телеграфски апарати можат да се от-
праваат следните букви, броеви и знаци: 
БУКВИ: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
Ѕ T U V W X Y Z 
БРОЕВИ: 1 2 3 4 5 6 7х 8 9 0 
ЗНАЦИ: . , : ? « + — / = ( ) 

(11) Знаците што не се наведени во став 10 на 
овој член, испраќачот е должен да ги напише опи-
сно. 

Броење на зборови во телеграма 

Член 106 
(1) С£ што испраќачот напишал во телеграмата 

се засметува во бројот на зборовите сообразно со 
одредбите на овој член. 

(2) Не се бројат и не влегуваат во бројот на 
зборовите, цртичките што служат за раздвојување 
на зборовите или на групите во телеграмата. 

(3) Знаците: точка, запирка, две точки, апостроф 
и прашалник кога се напишани посебно се бројат, 
наплатуваат и отправаат само по барање на испра-
ќачот, освен кога телеграмата се предава со теле-
принтер или кога не е можно за тоа да се консул-
тира испраќачот. Кога тие знаци се повторуваат 
еден по друг, а не се напишани одвоено, се бројат 
и се наплатуваат како група на цифри. 

(4) Зборовите одвоени или споени со апостроф, 
цртичка, или дробна цртичка, се бројат и се напла-
туваат за онолку зборови колку пати содржат по $ 
пет букви, цифри и знаци повеќе еден збор заос-
таток, и тоа само кога испраќачот изречно бара 
отправање на тие знаци. 

(5) Се бројат и се наплатуваат како посебни 
зборови: секо]а одвоено напишана буква, или секо-
ј а одвоено напишана цифра, заграда и дробна црта, 
знак за навод, знак за множење, знак за одземање 
и знак за еднаквост. 

(6) Ако знаците на заграда и навод опфаќаат 
еден или повеќе зборови или групи, а се напишани 
одвоено, секој знак на заградата или наводот се 
брои и се наплатува како посебен збор. Ако тие 
знаци се споени со одделни зборови или групи, 
секој од нив се брои како еден знак во збор или 
група со која е споен. 
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(7) Цртичка, дробна црта, знак за множење, 
точка, запирка, две точки, апостроф и прашалник 
што се напишани во групи на цифри и букви, се 
брод ат задолжително како еден знак во група. 

(8) Називи на единиците на ПТТ мрежата, на 
копнени станици, на бродски станици и ел. во со-
држината и потписот можат да се спојуваат во 
еден збор, со тоа што до 15 знаци да се наплатува 
како еден збор. 

(9) Се наплатуваат како еден збор, без оглед 
на бројот на буквите, цифрите или знаците од кои 
се составени: 

^ 1) секоја ознака за користење на посебна ус-
луга; 

2) назив на одредишната единица на ПТТ мре-
жата во испратничките телеграми; 

3) цифри на контролниот број во содржината 
на испратничките телеграми. 

(10) Како еден збор се наплатуваат само во ад-
ресата на телеграмата, без оглед на бројот на пис-
мена: 

1) назив на одредишната единица на ПТТ мре-
жата напишан на начинот означен во Списокот на 
телеграфите и телефоните; 

2) назив на бродот, евентуално дополнет со по-
викувачкиот знак на бродската радиостаница; 

3) назив на крајбрежната радиостаница. 
(11) Се наплатуваат за онолку зборови колку па-

ти содржи по 15 букви, повеќе еден збор за оста-
ток • * 

1) секој збор или сложенка на отворен слог 
напишана согласно со правописните правила; 

2) скратена телеграфска адреса; 
3) семејни имиња на едно исто лице споени во 

еден збор; 
4) полни или скратени називи на држави, ре-

публики и автономни покраини, градови, места, 
плоштади, булевари, улици, реки, јавни патишта, 
ако тие називи се напишани споено; 

5) цели, децимални и дробни броеви пишани со 
букви, вклучувајќи ги и оние со кои бројките се 
означени одвоено или вА групи, броеви што озна-
чуваат множење или димензии, пишани во целост 
со букви и споени во еден збор; 

6) називи на бродови, ознаки на воздухоплови, 
железнички возови и слични ознаки. 

(12) Се наплатуваат за онолку зборови колку 
пати содржат по пет букви, цифри и знаци, по-
веќе еден збор за остаток: 

1) секој збор или израз на договорен, односно 
шифриран слог; 

2) група составена од букви, цифри и знаци или 
мешаница на тие писмена. 

ЦЗ) Цртичката што се употребува за спојување 
на цел број со дропка, процент или промил, и за 
раздвојување букви од цифрите во редните броеви, 
не се смета како еден знак во група, па ниту кога 
испраќачот самиот би ]а напишал. Дробната црта 
не се брои ако се наоѓа во група на броеви и букви 
што означува куќен број, кат или број на воена 
експедиција во адресата на телеграмата 

(14) Римските броеви се наплатуваат и отпра-
ваат како арапските броени Римски број напишан 
во една група со арапски броеви мора да биде од-
воен со дробна црта или со цртичка. Кога испраќа-
чот изречно бара еден број да се отправи како 
римски број, должен е пред односниот број, напи-
шан со арапска цифра, да ја стави ознаката „RIM". 
Во тој случај ознаката „RTM" се смета како посе-
бен збор 

(15) Заверка на содржината или на потписот на 
телеграма се наплатува за онолку зборови колку 
што фактички ги има. Покрај отпечатокот на печа-
тот, се ставаат буквите МР кои се наплатуваат ка-
ко еден збор. 

Користење на телеграфски услуги врз основа на 
кредитна карта 

Член 107 
(1) Корисниците на телеграфски услуги можат 

да предаваат телеграми и да остваруваат телекс-
-врски во внатрешниот сообраќај врз основа на 
Кредитна карта за телеграфски и телефонски ус-
луги (во натамошниот текст: Кредитна карта). 

(2) Кредитната карта се издава по писмено ба-
рање на собранието на општествено-политичките 
заедници и нивните извршни органи, на управните 
органи и на организациите на здружен труд. Врз 
основа на Кредитната карта претставниците на на-
ведените корисници можат да предаваат телеграми 
и да остваруваат телекс-врски на кредит, кога се 
наоѓаат на службен пат. Кредитната карта ја из-
дава ПТТ организацијата на чие подрачје се нао-
ѓа седиштето на корисникот на Кредитната карта. 

(3) При * издавањето на Кредитната карта се 
определуваат одделните телеграфски и телефонски 
услуги, што овластеното лице може да ги користи. 

(4) Кредитната карта ги содржи следните пода-
тоци: 

1) број на Кредитната карта; 
2) назив и адреса на корисникот на Кредитната 

карта; 
3) презиме и име и број на личната карта на 

лицето што е овластено да користи услуги врз ос-
нова на Кредитната карта; 

4) телеграфски и телефонски услуги што мо-
жат да се користат; 

5) број на телефонот на претплатникот што се 
задолжува за извршените услуги — ако фактури-
рањето се врши врз основа на телефонските сметки 
што ги испоставуваат во определените временски 
интервали; 

6) адреси на примачите на телеграми; 
7) повикувачки броеви на телекс-претплатни-

ците на кои можат да се праќаат телекс-соопште-
нија: 

8) повикувачки броеви на телефонските прет-
платници со кои можат да се вршат телефонски 
разговори; 

9) рок на важењето на Кредитната карта. 
(5) Овластеното лице што бара одделна теле-

графска или телефонска услуга врз основа на 
Кредитната карта, должно е да ја поднесе на увид 
Кредитната карта и да го докаже својот идентитет. 

(6) За издавање на Кредитната карта се напла-
тува цената пропишана со ценовникот. 

(7) Ако Кредитната карта не е издадена на 
определено време таа важи до истекот на тековната 
календарска година. 

Потврда за прием на телеграма 

Член 108 
(1) За секоја примена телеграма на шалтерот 

што е платена во готово, на испраќачот на теле-
грамата му се издава потврда за прием на теле-
грама. 

(2) Потврдата за прием на телеграма ги содр-
жи следните податоци: 

1) назив на одредиште™; 
2) број на телеграмата и број на зборовите во 

телеграмата; 
3) скратен назив4^ на посебната услуга ако ја 

има; 
4) час и минута на приемот на телеграмата; 
5) наплатен износ на цената за телеграмата. 
(3) Испраќачите што редовно или повремено 

предаваат пет или повеќе телеграми се должни тие 
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телеграми да ги предадат со образецот „Приемна 
книга", односно со образецот „Приемен лист". Тие 
обрасци се пополнуваат во еден или повеќе приме-
роци, зависно од начинот на плаќањето и ia заме-
нуваат потврдата за прием на телеграма. 

(4) Како време на приемот на телеграмата при 
поштенските собиралишта или преку пошторазне-
сувач на поширокото или најширокото подрачје на 
единицата на ПТТ мрежата, се смета времето кога 
телеграмата е примена во надлежната единица на 
ПТТ мрежата. 

(5) Дупликат на потврдата за прием на' теле-
грама не се издава. Ако испраќачот ја загуби пот-
врдата за прием на телеграма, може да бара да му 
се издаде препис на телеграмата. Писменото барање 
за издавање препис испраќачот го поднесува до 
единицата на ПТТ мрежата на која ft ја предал те-
леграмата во кое ги наведува податоците за теле-
грамата за која бара препис. 

Редослед на опфаќањето на телеграмите 

Член 109 
(1) Телеграмите се отправаат по следниот ре-

дослед: 
1) телеграми што се однесуваат на безбедноста 

на човечки животи и имот од поголем обем; 
2) итни ПТТ телеграми за поголеми пречки на 

ТТ водови и уреди и поголеми прекини на пош-
тенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај ; 

3) итни државни телеграми; 
4) итни метеоролошки телеграми и итни теле-

грами за водостој от; 
5) итни ПТТ телеграми; 
6) итни испратнички и итни други телеграми; 
7) државни телеграми; # 
8) метеоролошки телеграми и телеграми за водо-

стој от: 
9) ПТТ телеграми; 
10) испратнички и други телеграми. 
(2) Телеграмите со ист ранг се отправаат по 

редоследот по кој се примени од испраќачите, од-
носно преземени од други единици на ПТТ мре-
жата. 

Место и начин на врачување на телегратуш 

Член 110 
(1) Телеграма може да се врачи: 
1) на потесното подрачје на единицата на ПТТ 

мрежата преку доставувач на телеграми, пошто-
разнесувач и во единицата на ПТТ мрежата; 

2) на поширокото и најширокото подрачје на 
единицата на ПТТ мрежата преку посебен носител, 
односно пошторазнесувач, или поштенско собира-
лиште. 

(2) На потесното подрачје па единице та на ПТТ 
мрежата се организира дневна и ноќна достава на 
телеграми. Со дневната достава се опфатени теле-
грамите што пристигнале во единицата на ПТТ 
мрежата најдоцна до 20 часот. Ноќната достава на 
телеграми што пристигнале помеѓу 20 и 07 часот, 
ја вршат единици на ПТТ мрежата "што имаат до-
полноќно или непрекинато работно време, само за 
следните телеграми: 

1) телеграми што се однесуваат на безбедноста 
на човечки животи и илот од поголем обем; 

2) шифрирани телеграми упатени до државни 
органи, до дипломатски и други овластени прет-
ставништва на дсуги дпжази во Ју гос л рви ја; 

3) сите итни телеграми. 

(3) Независно од тоа дали примачот се наоѓа 
на потесното, поширокото или најширокото под-
рачје на единицата на ПТТ мрежата, на телефон-
ските односно телеграфските претплатници теле-
грамата може да му се соопшти по телефон или 
да им се предаде со телепринтер, под условите што 
спогодбено ќе ги утврдат корисникот и ПТТ орга-
низацијата (усно или писмено), 

(4) Телеграмите што имаат во адресата озна-
чен број на поштенската прегратка, му се врачу-
ваат на примачот преку одделот на прегратката. 

Редослед на врачување на телеграми 

Член 111 
(1) Телеграмите се врачуваат по следниот ре-

дослед: 
1) телеграми што се однесуваат на безбедноста 

на човечки животи и имот од поголем обем; 
2) итни државни телеграми; 
3) итни метеоролошки телеграми и итни теле-

грами за водостој от; 
4) итни други телеграми; 
5) државни телеграми; 
6) метеоролошки телеграми и телеграми за во-

достој от; 
7) сите други телеграми. 
(2) Телеграмите од ист вид се врачуваат по 

редоследот по КОЈ пристигнале во одредишната 
единица на ПТТ мрежата. 

Врачување на телеграми 

Член 112 
(1) Телеграмите му се врачуваат, по правило, 

на примачот според адресата означена на теле-
грамата. 

(2) Телеграмите му се врачуваат лично на при-
мачот или на лицето што тој го овластил за прием 
на телеграми, во неговиот стан односно деловната 
просторија, односно единицата на ПТТ мрежата. 

(3) Ако примачот е отсутен, телеграмата може 
да му се врачи на возрасниот член на домаќинство-
то, на лицето постојано вработено во домаќинството, 
односно во деловните простории на примачот. 

(4) Под возрасен член на домаќинството на 
примачот се подразбираат: маж, жена, родители, 
деца постари од 15 години, брат, сестра, како и 
секој роднина што со примачот живее во исто до-
маќинство. 

(5) Под постојано вработено лице се подразби-
ра секое лице^ постаро од 15 години, што е врабо-
тено во домаќинството или во деловната просто-
рија на примачот. 

(6) Телеграмата може да им се врачи на липата 
наведени во став 3 на овој член само ако работ-
никот на единицата на ПТТ мрежата знае или ут-
врди дека тоа лице стои во наведениот однос со 
примачот. 

(7) Ако примачот е правно лице, телеграмите 
му се врачуваат на лицето што е овластено за 
прием на телеграми за тоа правно лице. 

(8) На посредникот му се врачуваат телегра-
фите алресгоани на физички лица, кога во адре-
сата на примачот имаат назив на државен орган," 
устнова, организација на здружен труд, училиште, 
болница, санаториум, закрепнувалиште, работили-
ште, задруга, туристичка агенција, студентски или 
ученички дом, хотел, одморалиште, воена пошта, во-
ена експедиција и ел. 

(9) Под посредник, во смисла на став 8 од овој 
член, се подразбира установа, орган, организација 
и ел. ка ј која примачот на телеграмата се наоѓа 
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Во времето на пристигањето на телеграмата на од-
носната адреса. 

(10) ПТТ организацијата може со посредникот 
да склучи договор во поглед на врачувањето на 
телеграмите за лицата што се наоѓаат кад него, 
ако посредникот сака да ги прифати правата и 
обврските од таквиот договор. Ако посредникот не 
сака да го склучи тој договор, единицата на ПТТ 
мрежата телеграмите ќе им ги доставува на при-
мачите на начинот предвиден со Законот за ПТТ 
услуги и Општите услови, ако пристапот до при-
мачот е дозволен. Во спротивен случај, таквите 
телеграми ќе им се врачуваат во деловните прос-
тории на единицата на ПТТ мрежата, на начинот 
предвиден со Општите услови., 

(11) АКО примачот на телеграмата или лицето 
на кое телеграмата може да му се врачи во смисла 
на овој член, не му е познато на работникот на 
единицата на ПТТ мрежата, или ако работникот 
на единицата на ПТТ мрежата се посомнева во 
идентитетот на тоа лице, телеграмата може да се 
врачи само ако примачот, односно другото овлас-
тено лице го докаже СВОЈОТ идентитет. 

(12) Примачот на телеграмата е должен да го 
потврди приемот на телеграмата со својот потпис-
и да го назначи денот, часот и минутата на вра-
чувањето. 

(13) Ако примачот на телеграмата е неписмен, 
потврдувањето на приемот на телеграмата го врши 
со ставање на својот ракознак (отпечаток на по-
казалецот) на образецот определен за врачување 
на телеграмата. Ракознакот го заверува и иденти-
тетот на примачот го потврдува сведок што ќе го 
докаже својот идентитет на работникот на едини-
цата на ПТТ мрежата на начинот предвиден во 
член 6 на Општите услови. Сведок не е потребен 
ако работникот на единицата на ПТТ мрежата лич-
но го познава примачот на телеграмата што е не-
писмен. 

(14) Ако примачот на телеграмата е неспособен 
за пишување поради некој телесен недостаток, по-
тврдувањето на врачувањето го врши сведокот чиј 
идентитет се утврдува на начинот предвиден со 
член С на Општите услови. 

(15) Во случај на неуспешна достава на теле-
грамата поради отсутност на примачот или другото 
овластено лице за прием на телеграми, како и во 
случај на друга неможност на врачување на теле-
грамата, на примачот му се остава известие за 
пристигнувањето на телеграмата во кое мора да 
биде означено времето кога ќе биде обидена пов-
торна достава, како и времето во кое телеграмата 
може да се подигне во односната единица на ПТТ 
мрежата. 

(16) Известието за пристигнувањето на теле-
грамата работникот на единицата на ПТТ мрежата 
може да го стави во куќното сандаче на примачот 
или на некое друго погодно и видно место. 

(17) Телеграмата за која е оставено известие за 
пристигнувањето на телеграмата, ако првата дос-
тава е обидена до 14 часот, се носи на повторна 
достава следниот ден наутро. Ако првата достава 
е обидена по 14 часот, телеграмата се носи повторно 
на достава следниот ден по 12 часот, и тоа ако 
станот на примачот бил затворен при првата дос-
тава. Ако деловната просторија на примачот била 
затворена при првата достава по 14 часот ПТТ ра-
ботникот остава известие за пристигнувањето на 
телеграмата, а телеграмата се носи повторно на 
достава следниот ден наутро 

(18) Телеграмата со непријавен скратена те-
леграфска адреса му се врачува на примачот ако 
неговата полна адреса е позната Во повторен ^слу-
чај таквата телеграма' не се врачува, и за тоа 
телеграфски се известува испраќачот. 

(19) АКО телеграмата ниту при повторната дос-
тава не може да му се врачи на примачот од која 
и да било причина, или ако примачот го одбие 
приемот на пристигнатата телеграма, или не Ја 
подигне во пропишаниот рок, за неможноста на 
врачувањето единицата на ПТТ мрелсата го извес-
тува испраќачот по телеграфски пат. 

Рокови за пренос и врачување на телеграми 

Член ИЗ 
(1) Телеграмите што треба да се врачат на 

потесното подрачје на единицата на ПТТ мрежата 
мораат да бидат пренесени и врачени во следните 
рокови: 

1) во местото во кое е организирана посебна 
достава на телеграми: 

а) телеграми што се однесуваат на безбедноста 
на човечки животи и имот од поголем обем, итни 
ПТТ телеграми за поголеми пречки на ТТ водови 
и уреди и поголеми прекини во поштенскиот сооб-
раќај, итни државни телеграми, итни метеоролош-
ки телеграми, итни телеграми за водостој от. итни 
ПТТ телеграми, итни испратнички телеграми и сите 
други итни телеграми — во рок од 4 часа; 

б) државни телеграми, метеоролошки телегра-
• ми, "телеграми за водостој от, ПТТ телеграми, ишрат-
нички телеграми и сите други телеграми — во рок 
од 6 часа. 

2) во место што нема организирана посебна дос-
тава телеграмите: 

а) телеграми што се однесуваат на безбедноста 
на човечки животи и имот, од поголем обем, итни 
ПТТ телеграми за поголеми пречки на ТТ водови и 
уреди и поголеми прекини во поштенскиот сообра-
ќај, итни државни телеграми, итни метеоролошки 
телеграми, итни телеграми за водостој от, итни ПТТ 
телеграми, итни испратнички телеграми и сите дру-
ги итни телеграми — во рок од 6 часа; 

б) државни телеграми, метеоролошки телегра-
ми, телеграми за водостојот, ПТТ телеграми, испра-
тнички телеграми и сите други телеграми — во рок 
«од 10 часа. 

(2) Под рок за пренос и врачување на испрат-
ничка телеграма, во смисла на овој член, се под-
разбира времето од приемот на испратничката теле-
грама tfa отправање до нејзиното врачување на еди-
ницата на ПТТ мрежата што треба да изврши ис-
плата на односниот испратнички износ во рокот 
предвиден во член 49 став 4 на Општите услови. 

(3) За поморски радиотелеграми во рокот за 
пренос и врачување се засметува времето од прие-
мот на телеграмата во единицата на ПТТ мрежата 
до крајбрежната радиостаница и обратно: од крај-
брежната радиостаница до примачот на поморската 
радиотелеграма на копно 

(4) Во рокот определен согласно со одредбите 
на ст. 1 и 2 од овој член, не се засметува: 

1) времето кога единицата на ПТТ мрежата не 
работи; 

2) времето на задоцнувањето поради неточност 
или непотполност на адресата означена на телегра-
мата; 

3) времето на задоцнувањето поради виша сила 
или поради технички пречки што настапиле без 
кривица на ПТТ организацијата, 

(5) За сите телеграми што треба да му се вра-
чат на примачот на поширокото или н а ј т и в к о т о 
подрачје на единицата на ПТТ мрежата важат ро-
ковите за пренос и врачување на поштенски прат-
ки ако единицата на ПТТ мрежата што треба да 
изврши достава на телеграмата не најде соодветен 
посебен носител во рок од три часа од пристигну-
вањето на телеграмата во таа единица на ПТТ мре-
жата. 
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Задолжително докажување на идентитетот 

^лен 114 
(1) Докажувањето па идентитетот е задолжи-

телно за испраќачот^ на телеграмите во следните 
случаи: 

1) при предавањето на телеграмите што се од-
несуваат на безбедноста на човечки животи и имот 
од поголем обем; 

2) при предавањето на државни телеграми ако 
таквите телеграми немаат отпечаток на печат; 

3) при предавањето на телеграми што по бара-
ње на испраќачот се испраќаат по примачот; 

4) при користењето на услуги врз основа на 
Кредитната карта. 

(2) Ако постои основано сомнение дека се преда-
ва телеграма со забранета содржина (член 41 од За -
конот за ПТТ услуги), задолжително се утврдува 
идентитетот на испраќачот. 

(3) Докажувањето на ^ентитетот е задолжи-
телно за примачите на следните телеграми: 

1) за телеграмите што се врачуваат во единица-
та на ПТТ мрежата; 

2) за телеграмите што по барање му се врачу-
ваат лично на примачот. 

(4) Докажувањето на идентитетот во случаите 
од став 3 на овој член не се врши ако примачот ли-
чно му е познат на ПТТ работникот што ја врачува 
телеграмата. 

Телеграфски претплатници 

Член 115 
(1) Правното лице или поединец што ќе стане 

телеграфски претплатник во смисла на одредбата 
на став 1 член 56 од Законот за ПТТ услуги, може 
да има повеќе телепринтери или повеќе телеграф-
ски уради. 

(2) Претплатник на еден главен телепринтер 
или еден спореден телепринтер може да биде само 
едно лице. 

(3) Претплатникот е должен во поглед на упо-
требата на телепринтерот да се придржува кон За-
конот за ПТТ услуги, Општите услови и техничките 
услови што мораат да ги исполнуваат ПТТ објекти-
те, постројките, уредите и другата опрема што се 
вградува во ПТТ мрежата и условите за проектира-
ње, градење, одржување и искористување на ПТТ 
мрежата, со кои се обезбедува правилно и непрече-
но функционирање на ПТТ сообраќајот (во ната-
мошниот текст: ПТТ технички услови) и е одгово-
рен за сите последици настанати поради непропис-
на употреба на телепринтерот, 

(4) Телеграфските претплатници можат да би-
дат месни и далечни, -што зависи од тоа дали теле-
графската централа, во која е вклучен претплат-
ничкиот телеграфски уред, се наоѓа во местото во 
кое е и самиот претплатник или централата се нао-
ѓа во некое друго место. 

Засновање на претплатнички однос 

Член 116 
(1) Правното лице или поединец, што ги испол-

нува условите предвидени со одредбите н а член 56 
од Законот за ПТТ услугите и со Општите услови, 
поднесува барање за засновање на претплатнички 
однос на пропишаниот образец. Тоа барање се под-
несува до надлежната ПТТ организација, а се сме-
та истовремено како барање за инсталирање на 
главе« претплатнички тепепрпнтер. Одлука по ба-
рањето за засновање на претплатнички однос до-

верува ПТТ организацијата врз основа на одредби-
те на член 56 од Законот за ПТТ услуги. 

(2) Претплатникот ги остварува своите права и 
обврски кај ПТТ организацијата со која е заснован 
претплатнички©! однос. 

Претплатнички телеграфски уреди и инсталации 

Член 117 
(1) Претплатничките телеграфски уреди и ин-

сталации се наоѓаат во зградата, односно на земји-
штето на претплатникот, а се завршуваат на место-
то на кое претплатничкиот уводен вод или убоден 
кабел се приклучува преку месната ПТТ телефон-
ска мрежа кон телеграфската централа. 

(2) Внатрешната инсталација за приклучување 
на претплатнички телеграфски уред ја врши под-
носителот на барањето за засновање на претплат-
нички однос, придржувајќи се при тоа кон соодвет-
ните технички и други ПТТ услови. На негово ба-
рање, тие работи може да ги изврши и ПТТ орга-
низацијата, со наплата на соодветните трошоци. 

(3) Надворешната инсталација за приклучување 
на претплатничкиот уред ја врши исклучиво ПТТ 
организацијата/ 

(4) Инсталацијата на јака струја ја врши самиот 
корисник на свој трошок, држејќи се кон важечки-
те прописи за изведување работи на инсталации на 
јака струја. 

Претплатнички телеграфски уреди 

Член 118 
(1) Претплатнички телеграфски уреди се: 
1) телепринтер со додатни уреди (перфоратор, 

автоматски испраќач, приклучна кутија и др.); 
2) телеграфска централа во сопственост на прет-

платникот врзана за телеграфската централа на 
ПТТ организацијата (ПТТ телеграфска централа). 

(2) Телепринтер на телеграфскиот претплатник 
може да биде приклучен кон ПТТ телеграфската 
централа, како главен или како спореден телеприн-
тер, и тоа: 

1) главен телепринтер е телеграфски уред што 
директно е приклучен кон ПТТ телеграфска цен-
трала и мора да има СВОЈ повикувачки број и од-
зивник; 

2) спореден телепринтер е телеграфски уред 
што е приклучен кон ПТТ телеграфската централа, 
ако техничките и сообраќајните услови го дозволу-
ваат тоа. Спореден тел спринтер се приклучува пре-
ку главниот телепринтер и нема свој посебен пови-
кувачки број, а може да се инсталира во просто-
риите на претплатникот што можат да се наоѓаат ЈТ 
во друга зграда, односно надвор од просториите на 
зградата во која е инсталиран главниот телеприн-
тер. Корисникот на спореден телепринтер истовре-
мено е и претплатник на главниот телепринтер и 
не може да биде некое друго правно лице или пое-
динец. 

(3) На телеграфските претплатници приклучени 
кон телеграфските централи им се овозможува при-
клучување кон збирен приклучок (РВХ). Збирниот 
приклучок е претплатнички приклучок што овоз-
можува врската .со поголем број поединечни главни 
телепринтери да се воспоставува со избирање само 
на еден претплатнички повикувачки број. 

(4) Телеграфскиот претплатник може да при-
клучи телепринтер и кон телеграфската централа 
што е негова сопственост Таа централа мора да 
биде врзана кон ПТТ телеграфската централа. Во 
централу во сопственост на претплатникот можат 
да се вклучат само телепринтери на корисниците 
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на претплатничката централа, со тоа што сите 
вклучени телепринтери се сметаат како споредни 
телепринтери на ПТТ телеграфската централа. 

Повикувачки број и одзивник на претплатничкиот 
телепринтер 

Член 119 
(1) Секој главен телепринтер при вклучување-

то добива свој повикувачки број, што го определу-
ва надлежната ПТТ организација. 

(2) ПТТ организацијата може да го измени по-
викувачкиот број на претплатничкиот телепринтер 
и без согласност на телеграфскиот претплатник, 
ако тоа го бараат потребите на техничката природа. 
Во тој случај ПТТ организацијата е должна за 
тоа да го извести претплатникот ^најмалку 30 дена 
пред извршената измена на повикувачкиот број, 
соопштувајќи му го при тоа новиот"^ повикувачки 
број. 

(3) Телеграфскиот претплатник може од оправ-
дани причини да бара измена на својот повикувач-
ки број, со тоа што надлежната ПТТ организација 
таа измена да ја изврши ако за тоа постојат техни-
чки можности. 

(4) Секој претплатнички телепринтер мора да 
има и свој одзивник. Одзивникот се состои од по-
викувачки број, ознака на државата (YU) и скратен" 
назив на телеграфскиот претплатник. Скратениот 
назив го определува претплатникот,, со тоа што тој 
не може да има повеќе од шест букви, односно 
знаци. 

(5) Одзивникот на претплатничкиот телеприн-
тер не може да има во својот состав повеќе од 15 
букви, односно знаци, сметајќи го тука и растоја-^ 
нието помеѓу буквите или знаците. 

(6) Врз основа на утврдениот повикувачки број 
и одзивникот, телеграфскиот претплатник се вове- — 
дува во именикот на телеграфските претплатници 
што се смета како службен попис на телеграфски-
те претплатници наменети за општа употреба. За по-
веќекратно внесување на претплатник во имени-
кот на телеграфските претплатници се наплатува 
износот на цената определена со ценовникот. 

Телеграфска претплата 

Член 120 
(1) Телеграфските претплатници се во претпла-

тнички однос со ПТТ организацијата на чија мре-
жа се приклучени претплатниците телеграфски 
уреди. 

(2) Телеграфските претплатници плаќаат, по-
крај цената за остварената врска, и определен из-
нос на месечна претплата. Месечната претплата се 
наплатува од телеграфските претплатници како на-
домест за ставање на телеграфските средства на 
располагање на телеграфските претплатници, _ без 
оглед дали тие ги користат или не. 

(3) Ако претплатничкиот однос е заснован до 
заклучно 15-тиот ден во месецот, претплатникот пла-
ќа полн износ на претплатата за тој месец, а ако 
тој однос е заснован по 15-тиот ден во месецот, од 
претплатникот се наплатува половина на износот 
на претплатата за тој месец. 

(4) Подалечните телеграфски претплатници пла-
ќаат, покрај износите наведени во став 2 на овој 
член, уште и надомест за користење на меѓумесна 
ТТ врска. 

Селидба и преместување на претплатнички теле-
графски уред 

Член 121 
(1) Претплатниците на телеграфски уреди можат 

да бараат нивните телеграфски уреди да се пресе-
лат или преместат. Писменото барање за тоа прет-
платникот го поднесува до надлежната ПТТ* органи-
з а м ја што ќе ја изврши селидбата или преместу-
вањето на лретплатничкиот уред во рокот и грани-
ците на постојните технички можности. 

(2) Под селидба се подразбира преселување на 
претплатничкиот телеграфски уред во друга зграда 
на подрачјето на иста месна телеграфско-телефон-
ска мрежа. 

(3) Под преместување се подразбира преместување 
на претплатничкиот телеграфски уред од едно место 
на друго место во исти деловни простории, односно 
од едни деловни простории во други деловни про-
стории во иста зграда или во зграда што претста-
вува единствена целина, под услов за приклучување 
на ПТТ мрежата да се користи ист увод на вод или 
завршок на уводен кабел на месна телеграфско-
-телефонска мрежа, како и да е во прашање ист 
претплатник. 

(4) Претплатникот кому што поради бараната 
селидба на телеграфскиот уред му е исклучен, од-
носно демонтиран, а селидбата се одлага во рок кој 
не може да биде подолг од триесет дена, го плаќа 
соодветниот износ на претплатата според ценовни-
кот. Ако селидбата не се изврши во тој рок, прет-
платникот може да го повлече своето барање за се-
лидба и телеграфскиот Уред мора да се пушти во 
сообраќај во просторијата во КОЈ а бил порано. 

(5) АКО во рок од три години не може да се из-
врши селидба на телеграфскиот уред во нови прос-
тории, со истекот на тој рок на претплатникот му 
престанува претплатничкиот однос (член 61 од За-
конот за ПТТ услуги). 

(6) Претплатникот може да бара привремено де-
монтирање и повторно поставање на телеграфскиот 
уреД во случај на поправка, чистење или други 
работи во просторијата во која се наоѓа уредот. Ако 
претплатникот не сака тој уред повторно да се по-
стави на истото место во просторијата во која се 
наоѓал порано, туку на некое друго место во смисла 
на став 3 од овој член,' должен е до ПТТ органи-
зацијава да поднесе писмено барање за преместу-
вање. За време додека телеграфскиот уред е демон-
тиран, претплатникот плаќа полна претплата. 

(7) Претплатникот не може, по извршеното пре-
селување да располага со телепринтерски приклучок 
во просторијата од која се иселил. 

Промена во називот па претплатникот 

Член 122 
(1) Претплатникот што сака да изврши 'промена 

на називот во евиденцијата на телеграфските прет-
платници што ја води ПТТ организацијата, должен 
е да поднесе писмено барање за таа промена. 

(2) Како промена во називот на прети патникот 
се смета промена во називот на општествено-поли-
тичката заедница, организацијата на здружен труд 
и ел, под услов телеграфскиот уред да остане на 
истото место. 

Одржување на претплатниците телеграфски уреди 
и инсталации 

Член 123 
(1) Претплатникот може своите телеграфски уре-

ди и инсталации да и ги довери на одржување на 
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ПТТ организацијата, а правата и обврските што про-
излегуваат од тоа одржување се утврдуваат со до-
говор. 

Преглед на претплатпичкнте телеграфски уреди и 
инсталации 

Член 124 
(1) При вршењето преглед на претплатничките 

телеграфски уреди и инсталации во смисла на член 
58 од Законот за ПТТ услуги, ПТТ работниците што 
го вршат ОВОЈ преглед, должни се пред прегледот да 
покажат овластување за вршење преглед што им го 
издава ПТТ организацијата. 

(2) Ако ПТТ работникот при прегледот установи 
дека претплатнички^ телеграфски уреди повеќе не 
им одговараат на ПТТ техничките услови, должен е 
најдената состојба писмено да ја констатира и да 
му обрне внимание на претплатникот што побргу 
да ја отстрани установената неисправност. 

(3) Ако при прегледот се установи дека прет-
платничките телеграфски уреди претрпеле измена 
(инсталиран е непријавен уред, извршено е преме-
стување на делови на постројката и др.), најдената 
состојба се констатира писмено и ре поднесува при-
јава до надлежната ПТТ организација, која може 
да донесе одлука за привремено исклучување или 
одлука за престанување на претплатничкиот однос, 
сообразно со одредбите на чл. 59 и 60 на Законот 
за ПТТ услуги. 

(4) Од претплатникот * што дозволил или извр-
шил неовластено приклучување на непријавени но-
ви инсталации, апарати и уреди, ќе се наплати раз-
ликата на износот пропишан со ценовникот за го-
дина дена наназад, сметајќи од денот на утврдува-
њето на извршените промени. 

Привремено исклучување на претплатнички теле-
графски уреди 

Член 125 
(1) Врз основа на одредбите на член 59 од За-

конот за ПТТ услуги, ПТТ организацијата може 
претплатничкиот телеграфски уред привремено да 
го исклучи од сообраќај, и тоа: 

1) ако се утврдат технички пречки или недо-
статоци на тие уреди — до отстранувањето на тие 
пречки, односно недостатоци; 

2) ако настапат технички пречки во ПТТ мре-
жата, на КОЈ а се приклучени уредите — до отстра-
нувањето на тие пречки; 

3) ако се изведуваат работи на реконструкција 
или проширување на ПТТ мрежата-на која се при-
клучени уредите — до завршетокот на тие работи. 

(2) Ако телеграфскиот претплатник не ги намири 
своите долгови од претплатничкиот однос во рок од 
осум дена од денот на приемот на сметката, ПТТ ор-
ганизацијата може привремено ла "ги исклучи него-
вите телеграфски уреди од ПТТ мрежата ако таа 
сметка не ја исплати ниту во определениот рок од 
денот на приемот на писмената опомена на ПТТ ор-
ганизацијата, и тоа: 

1) во рок од три месеци — акто телеграфскиот 
претплатник е организација на здружен труд или 
друга организација, односно орган што врши работи 
од посебен општествен интерес (здравствена уста-
нова, противпожарно друштво и ел.); 

2) во рок од триесет дена ако телеграфскиот 
претплатник е која и да било друга организација на 
здружен труд или друга организација, односно ор-
ган или поединец. 

(3) ПТТ организацијата може привремено да ис-
клучи од сообраќај телеграфски уреди на одделни 
телеграфски претплатници и во случај на преопто-
варување на ПТТ мрежата поради пренос на теле-
графски соопштенија што се од јавен интерес. 

(4) За време на привремено исклучување на 
претплатниците телеграфски уреди од сообраќај 
според одредбите на точ. 2 и 3 став 1 и став 3 на овоЈ 
член, претплатата не се плаќа. 

Престанување на претплатничкиот однос 

Член 126 
(1) Врз основа на член 50 од Законот за ПТТ 

услуги, претилатничкиот однос помеѓу телеграфски-
от претплатник и ПТТ организацијата може да пре-
стане, и тоа: 

1) ако телеграфскиот претплатник не ги отстра-
ни техничките пречки, односно недостатоците на 
своите телеграфски уреди во рок од три месеци од 
денот кога тие уреди се привремено исклучени од 
сообраќај сообразно со одредбите на член 125 став 1 
точка 1 на Општите услови; 

2) ако телеграфскиот претплатник не то намири 
сводот долг од п р е т п л а т н и к о т однос во рок од 30 
дена од денот кога телеграфските уреди привремено 
се исклучени поради тој долг. 

3) ако телеграфскиот претплатник се исели од 
својот стан, односно деловна просторија, а своите те-
леграфски уреди му ги остави на користење на но-
виот корисник на тој стан, односно деловна просто-
рија. 

4) ако телеграфскиот претплатник приклучи кон 
ПТТ мрежата уреди за чие приклучување ПТТ орга-
низацијата не му дава согласност. 

(2) Претплатничкиот однос помеѓу телеграфскиот 
претплатник и ПТТ организацијата може да преста-
не и врз основа на писмен отказ на телеграфскиот 
претплатник, со отказен рок кој не може да биде 
пократок од петнаесет дена. 

Закуп на телеграфски водови и уреди 

Член 127 
(1) Корисникот може да бара ПТТ организација-

та да му издаде во закуп на определено или неопре-
далено време телеграфски местен или меѓумесен 
вод и телеграфски уред. 

(2) Закупот на телеграфски водови е услуга со 
која на корисниците им се даваат телеграфски во-
дови за поврзување на нивните телеграфски и фото-
телеграфски уреди и уреди за пренос на податоци и 
далечинско управување, како и за слични цели. 

(3) Закупот на телеграфски водови исклучиво 
за пренос на податоци е посебна услуга која се врши 
на начинот и под условите предвидени во член 189 
на Општите услови. 

(4) ПТТ организациите даваат телеграфски во-
дови во закуп само ако не се неопходни за уредно 
функционирање на јавниот телеграфски сообраќај. 

(5) Како еден закупен меѓу местен телеграфски 
вод се смета телеграфскиот вод штр по целата дол-
жина го носи својот определен број, односно ознака. 
Ако закупениот меѓумесен телеграфски вод се ос-
тварува со продолжување на два или повеќе водови, 
секој поединечен вод ќе се смета како закупен вод. 
Кога за воспоставување на закупениот меѓуместен 
вод се користат и водови на месна мрежа, во цената 
на закупот се засметуваат и износите на цените за 
»тие водови. 

(6) Основите и мерилата за утврдување на надо-
местот за закупените телеграфски водови се утвр-
дуваат со ценовникот. 



Петок, 19 ноември 1976 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 51 — Страна 1511 

(7) Во случај* на неисправност на закупениот ме-
ѓумесен телеграфон вод во непрекинато траење од 
најмалку 3 часа, корисникот може да бара намалу-
вање на Износот што месечно го плаќа за тој вод. 
Намалениот износ на цената се пресметува на тој 
начин што цената за закупениот вод за еден ден ќе 
се подели со 24 часа, па така добиената цена за еден 
час ќр се помножи со времето на траењето на преч-
ките. 

(8) Во случај на подолги прекини, ПТТ органи-
зациите се должни во границите на можноста да 
преземат потребни мерки за што побрзо'доведување 
во исправна состојба на прекинатите закупени во-
дови. 

(9) Барањето за закуп на телеграфски водови 
корисникот го поднесува писмено до ПТТ органи-
зацијата на чие подрачје се наоѓа бараниот вод. 

(10) Закупот на телеграфски вод на време по-
кратко од 30 дена се заснова со договор по приста-
пување, под условите определени со Општите ус-
лови. 

(И) Закупнината за закуп на телеграфски вод 
до 30 дена се преместува на следниот начин: 

1) за закуп до 10 дена — се наплатува една тре-
тина од месечната закупнина; 

2) за закуп над 10 до 20 дена — се наплатуваат 
две третини од месечната закупнина; 

3) за закуп над 20 дена — се наплатува полниот 
износ од месечната закупнина. 

(12) Ако водот се дава во закуп за период по-
долг од 30 дена, со подносителот на барањето се 
склучува писмен договор за закупот, и тоа:^ 

1) ПТТ организацијата на чие подрачје се наоѓа 
бараниот вод — за местен телеграфски вод; 

2) ПТТ организациите што учествуваат во вос-
поставување на врски — за меѓумесен телеграфски 
вод. 

(13) Договорот од став 12 на овој член, покрај 
другото, мора дгѓги содржи и следните елементи: 

1) целта за која се закупува телеграфскиот вод, 
со обврска на корисникот дека не може да го кори-
сти за други цели ниту да му го отстапи на друго 
лице на користење; 

2) време на траењето на закупот; 
3) височината на цената за закупениот вод; 
4) рок и начин на плаќање; 
5) услови и постапки на отказ или привремено 

прекинување на користењето на закупениот вод; 
6) клаузула дека составен дел на договорот прет-

ставуваат Општите услови. 
(14) ПТТ организациите можат да го откажат 

договорот за закупот на телеграфски вод и пред ис-
текот на времето на траењето на закупот предвидено 
со договорот на определено време односно и во по-
краток отказен рок од otiој што е предвиден во до-
говорот на неопределено време, во случај на итна 
потреба за обезбедување на уредно функционирање 
на јавниот телеграфски сообраќај. 

(15) Во случајот од став 14 на овој член, ПТТ 
организациите можат привремено да го прекинат 
закупот, до престанувањето на околностите што го 
предизвикале привремениот прекин на закупот. 

(16) ПТТ организацијата може, на барање од ко-
рисникот, да даде во закуп одделни телеграфски 
уреди, под условите утврдени со посебен договор за 
закуп. 

Плаќање на телеграфски услуги 

Член 128 
(1) Цената за телеграфските услуги тк ја плаќа 

испраќачот на ПТТ организацијата од која бара од-
делна услуга. 

(2) Во случаите предвидени со Законот за ПТТ 
услуги и Општите услови, цената за телеграфските 
услуги и ја плаќа примачот на ПТТ организацијата 
што му ги врачува телеграмите, а од КОЈ а бара од-
делна услуга. 

(3) Плаќањето на телеграфските услуги може да 
биде во готово или по фактура. 

(4) Цената на една телеграма се определува спо-
ред бројот на зборовите, на начинот определен со 
Општите услови, но не може да биде пониска од из-
носот на ценава за 20 зборови. 

(5) За услугите во врска со приемот на телеграма 
од испраќачот по телефон или телепринтер ,се на-
платува дополнителен износ. 

(6) Испраќачот на фототелеграма го плаќа про-
пишаниот износ според утврдената површина на фо-
тотелеграмата и оддалеченоста до одредиштето. 

(7) Примачот на телеграма со непријавен а скра-
тена телеграфска адреса, чија полна адреса е поз-
ната, должен е да ja плати разликата на износот 
што настанала поради' замена на скратената адреса 
со полна адреса. 

(8) Износот на цената за телекс-врски во месни-
от сообраќај се определува според временското тра-
ење на врската, а во'меѓумесниот сообраќај — спо-
ред временското траење на врската и меѓусебната 
оддалеченост на централне. 

(9) Телеграфскиот претплатник и го плаќа изно-
сот на цената за телекс-врски на онаа ПТТ органи-
зација чиј претплатник е тој. 

(10) За телеграфските услуги по Кредитната 
карта, износот на цената за извршената услуга се 
наплатува од корисникот на чие барање е издадена 
Кредитната карта, 

(11) Ако со ценовникот на ПТТ услуги не се оп-
ределени цените за одделни ПТТ услуги, плаќање 
на таквите услуги се врши според договор. 

Рекламации поради неврачување, задоцнување или 
изопачување на содржината ка телеграма 

Член 129 
(1) Ако испраќачот или друго овластено лице 

поднесува рекламација поради певрачување, задоц-
нување или изопачување ка сорржчната на телегра-
ма (член 55 од Законот за ПТТ услуги), кон рекла-
м а ц и ј а поднесува на увид една од следните ис-
прави: 

1) потврда за прием на телеграма; 
2) приемна книга PI ли приемен лист; 
3) заверен препис на телеграмата. 
(2) Испраќачот или друго овластено лице што 

нема ниедна од наведените исправи, може да поведе 
рекламации?. постапка само кај половната единица 
на ПТТ мрежата Во ТОЈ случај тој мора да даде точ-
ни податоци за телеграмата и да докаже дека тој е 
вистински испраќач па телеграмата што е предмет 
на рекламација га 

(3) Ако примачот поведува р е к л а м а ц и ј а пос-
тапка, должен е ла ја подлес е на увид оригиналната 
телеграма што му е врачена 

(4) Приемот на рекламации^ единицата на ПТТ 
мрежата го потврдува н"> опачината на една од ис-
правите поднесени на увид, со отпечаток на жиг и 
со потпис на работникот на единицата иа ПТТ мре-
жата што ja примил рекламацијата, а во случат от 
од став 2 на О̂ ОЈ член со издавање на посебна пот-
врда. 

(5) Рекла мацрите од oooi член "се. решаваат во 
посебна рекламациона постапка што поже да се по-
веде во рок од три месеци од денот на предавањето 
на телеграмата 

(6) Единицата на ПТТ мрежата е должна да се 
изјасни за основаноста на рке лама ци Јата, во рок од 
15 дена од денот на нејзиното поднесување. 
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Постанка за остварување на побарувања 

Член 130 
(1) Кога корисникот на телеграфска услуга или 

друго овластено лице сака да оствари надомест на 
штета- и други побарувања од договорот за вршење 
на телеграфски услуги должен е пред поднесува-
њето тужба до судот, до ПТТ организацијата да под-
несе писмено барање. 

(2) Барањето од став 1 на овој член испраќачот 
го поднесува до ПТТ организацијата на која и ја 
предал телеграмата, а примачот до ПТТ организаци-
јата што му ]а врачила телеграмата. 

(3) Во барањето од став 1 на овој член корисни-
кот или друго овластено лице е должно да се оп-
редели за височината на побарувањето и да ги на-
веде фактите и да поднесе докази врз кои го заснова 
своето барање. 

(4) Кога корисникот или.друго овластено лице 
бара враќање на наплатен износ на цената во целост 
или само враќање на дел од тој износ поради не-
извршување или делумно извршување на телеграф-
ска услуга во смисла на член 131 од Општите услови 
е должен да поднесе барање до единицата на ПТТ 
мрежата од која ја барал соодветната услуга. 

(5) ПТТ организацијата е должна на корисникот 
на телеграфската услуга или на друго овластено 
лице што гр поднело барањето од став 4 на овој 
член веднаш да му го врати соодветниот износ на 
цената, ако барањето е основано, а најдоцна во рок 
од 8 дена од денот на приемот на барањето. 

Враќање на износи платени за телеграфски услуги 

Член 131 
(1) ПТТ организацијата му го враќа наплатениот 

износ на цената на испраќачот, на негово писмено 
барање, во следните случаи: 

1) кога е наплатена цена во износ поголем од 
пропишаниот — се враќа разликата; 

2) кога испраќачот бара посебна услуга што не 
е извршена со кривица на ПТТ организацијата или 
не е ни започнато извршувањето на таа услуга — се 
враќа износот платен за посебната услуга, освен за 
итни телеграми и телеграми со срамнување за кое е 
предвидено враќање на износот во член 87 од Зако-
нот за ПТТ услуги; 

3) кога примачот ќе ги врати неискористениот 
купон за одговор во рок од два месеца — му се вра-
ќа на испраќачот износот за платениот одговор. 

Ѓ2) АКО испраќачот бара неговата телеграма да се 
задржи, се постапува на следниот начин: 

1) ако телеграмата е задржана непосредно по 
приемот од испраќачот, а пред извршеното испра-
ќање — се враќа 75% од наплатениот износ на це-
ната за телеграмата; 

2) ако телеграмата е задржана во текот на пре-
носот и пред врачувањето — се враќа 50fl/o од изно-
сот на цената за телеграмата; 

3) ако барањето 'да се задржи телеграмата стиг-
нало во време кога телеграмата веќе е изнесена од 
единицата на ПТТ мрежата заради достава, ПТТ ор-
ганизацијата го задржува целиот износ наплатен за 
телеграмата. 

(3) Ако врз основа на барање од корисникот на 
телеграфската услуга со посебна телеграма е барано 
повторување на одделни делови од врачената теле-
грама, па се утврди дека изопачувањето на телегра-
мата настанало со кривица на ПТТ организацијата, 
на корисникот МУ се враќа износот наплатен за таа 
посебна телеграма. 

(4) Во случаи на поставено барање за враќање 
на износите платени за телеграфските услуги од точ. 
2 и 3 став 2 на овој член, од корисникот се напла-
тува минималниот износ на цената за телеграмата 
со КОЈ а ќе се бара остварување на барањето, освен 
ако неизвршувањето на телеграфската услуга на-
станало со кривица на ПТТ организацијата. 

(5) Пресметувањето и враќањето на повеќе на-
платената телеграфска претплата се врши на след-
ниот начин: 

1) ако дојде до запирање на телеграфскиот со-
обраќај, претплатата се враќа за онолку денови 
колку што траело запирањето на сообраќајот; 

2) ако на телеграфскиот претплатник, што на-
времено ја п|*иЈавил селидбата, не може да му се 
пресели телеграфскиот уред во рок од 15 дена од 
денот п г т го означил во својата писмена претставка, 
му се враќа претплатата за она време за кое бил без 
врска; 

3) ако телеграфскиот претплатник не можел да 
се служи сеf својот телепринтер подолго од 15 дена 
поради утврдените технички пречки што не наста-
нале со негова кривица, му се враќа претплатата за 
онолку денови колку што не можел да се служи со 
својот телепринтер; 

4) ако преталатничкиот однос престанал со от-
каз на претплатникот, а телепринтерот е исклучен 
до заклучно 15-тиот во месецот на претплатникот му . 
се враќа износот на половината од претплатата; 

5) кога задолжувањето се врши врз основава 
покажаните импулси на бројачот, без оглед дали тие 
импулси потекнуваат од месни, меѓумесни или ме-
ѓународни телекс-врски повеќе наплатениот износ 
му се враќа на претплатникот само ако се утврди 
дека до погрешно задолжување дошло поради 
техничка грешка Техничката грешка ја утврдува 
комисија што ја формира ПТТ организацијата. Во 
тој случај претплатникот се задолжува со износот 
за просечниот број импулси покажани на бројачот 
од тој претплатник за последните три месеци. 

2. Телефонски услуги 

Поим на телефонски услуги 

Член 132 
Под телефонски услуги се подразбираат услуги-

те што опфаќаат пренос на говорни соопштенија и 
звуци (телефонски разговор) во месниот и хмеѓумес-
ниот телефонски сообраќај, давање во закуп на те-
лефонски водови и уреди и други телефонски услу-
ги предвидени во Номенклатурата на ПТТ услуги. 

Остварување на телефонски услуги 

Член 133 
(1) Месните и меѓумесн^те телефонски услуги 

се остваруваат во автоматскиот, по лу автоматскиот и 
ма ну едниот сообраќај 

(2) Во автоматскиот телефонски сообраќај корис-
никот (повикувачот) избира определен број за да 
воспостави по автоматски пат врска со повиканиот 
број на телефон. 

СЗ) Во полуавтоматскиот телефонски сообраќај 
ПТТ работникот на половната централа со избира-
ње му воспоставува врска на повикувачот со повика-
ниот број на телефон Воспоставувањето на врска 
може да биде директно или дополнително. При ди-
ректно воспоставување на врска, ПТТ работникот не 
ја прекинува врската со повикувачот што пријавува 
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разговор, туку веднаш воспоставува врска со пови-
каниот. При дополнително воспоставување на врска, 
ПТТ работникот по приемот на пријавата за разго-
вор, за прекинува врската со повикувачот, а врската 
за разгоре^ Ја вос^ останува дополнително со изби-
рање на бројот на повиканиот и повикувачот^'. 

(4) £о мануелниот телефонски сообраќај врската 
за разговор ja воспоставува ПТТ работникот на мес-
ната мануелна централа, односно пој доената и дој-
довната централа а во случај на потреба — и ПТТ 
работниците на Еро©дните централи. 

Месни и меѓумесен телефонски услуги-

Член 134 
(1) Во месниот и меѓумесниот телефонски сообра-

ќа ј Постојат следните видови услуги: 
1) месни телефонски разговори; 
2) међумесни телефонски разговори; 
3) закуп на телефонски водови; 
4) радиофонски и телевизиски преноси; 
5) телефото преноси; 
6) постојани телефонски врски; 
7) посебни услуги во телефонскиот' сообраќај; 
8) други услуги во телефонскиот сообраќај. 
(2) Меѓумесен телефонски сообраќај може да 

биде: 
1) меѓумесен сообраќај на пократки растојанија 

(во рамките на мрежни групи); 
2> меѓуместен сообраќај на долги растојанија 

(помеѓу мрежни групи). 
(3) Сообраќајов на пократки растојанија се врши 

помеѓу централи од исто јазловно подрачје, како и 
помеѓу централи од разни јаз ловни подрачја од иста 
мрежна група. 

Месни телефонски разговори 

Член 135 
(1) Месни телефонски разговори меѓусебно вр-

шат корисниците од телефони вклучени во една 
месна телефонска мрежа со посредство на една или 
повеќе централи од иста месна мрежа. 

(2) Корисниците во места со автоматски теле-
фонски централи воспоставуваат месна врска со ба-
раниот број со избирање на повикувачкиот број на 
претплатничкиот телефон 

(3) Корисниците во места со мануелни телефон-
с к и централи ќ пријавуваат местен разговор на сво-
јата месна телефонска централа соопштувајќи i\ го 
бројот на телефонот на 'претплатникот со кој сакаат 
да извршат разговор. 

(4) Во месниот мануелен телефонски сообраќај 
корисниците можат по називот да пријавуваат раз-
говори само со милицијата, противпожарната служ-
ба, со установа за брза помош и слично. 

Меѓумесни телефонски разговори 

Член 136 
(1) Меѓумесни телефонски разговори меѓусебно 

вршат лицата од телефони вклучени во разни месни 
мрежи. 

(2) Под меѓумесни телефонски разговори се под-
разбираат и поморските радиотелефонскич разговори 
што ги вршат липата на копно од телефони вклу-
чени во која и да било месна телефонска мрежа со 
лица на југословенски4 бродови на море (правен коп-

но — брод) или обратно од југословенски брод со 
копно (правец брод — копно), како и разговори по-
меѓу лице од еден со лице на друг југословенски 
брод. 

(3) Кога врската за телефонски разговор се ос-
тварува со посредство на ПТТ работник, во меѓу-
месниот телефонски сообраќај постојат следните ви-
дови разговори: 

1) разговори за опасност; 
2) државни разговори: 
3) обични телефонски разговори; 
4) ПТТ разговори. 

Разговори за опасност 

Член 137 
(1) Разговорите за опасност се однесуваат на без-

бедноста на човечки животи и имот од поголем обем, 
катастрофи и елементарни непогоди (тешки несреќи, 
земјотреси, оркански непогоди, пожари, поплави и 
ел.). 

(2) Лицето што ги пријавува разговорите за 
опасност во единицата на ПТТ мрежата е должно, 
на барање од ПТТ рабо шикот, да го докаже својот 
идентитет, а ако тие разговори се пријавуваат од 
претплатнички телефон, задолжгггелно се врши про-
верка" на пријавата пред воспоставување на врската. 

,43) Разговорите за опасност имаат првенство над 
сите други телефонски разговори, а заради нивно 
воспоставување може да се прекине секој започнат 
разговор, освен разговор за опасност. 

(4) Врз разговорите за опасност се применуваат 
цените пропишани за обичен телефонски разговор, 
но во случај на злоупотреба на тие разговори, се на-
платува износот на цената за многу итен разговор. 

(5) Разговорите за опасност не се наплатуваат 
кога лицето,, што го пријавува настанувањето на 
опасноста, бара врска за овој разговор од единица 
на ПТТ мрежата. 

Државни разговори 

Член 13а 
(1) Државните разговори ги ггријавуваат^еобра-

нијата на општествено-политичките заедници и нив-
ните извршни управни органи, судовите, јавните об-
винителства, јавните правобранителства и дипло-
матските и конзуларните претставништва во ј у г о -
славија, како и претставниците на наведените орга-
ни што се наоѓаат на службен пат. Овие разговори 
повикувачот ги пријавува со зборот: „државен"., 

(2) Претставниците на органите од став 1 на овој 
член,што се наоѓаат на службен пат се должни при 
пријавувањето на разговорот да го докажат свој-
ството претставник на овие органи. 

Обични телефонски разговори 

Член 139 
Обични телефонски разговори со сите разговори 

што ги вршат корисниците, освен разговорите од чл. 
137 и 138 на Општите услови., 

ПТТ Разговори 

Член 14а 
(1) ПТТ разговори се меѓумесните телефонски 

разговори со кои се регулира ПТТ сообраќајот, а се 
пријавуваат од телефонот на ПТТ организациите. 
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(2) За ПТТ разговори се сметаат и оние разго-
вори што како такви се пријавени од ПТТ работ-
иш* .те што се наоѓаа! на службен пат. 

(3) Под ПТТ разговори се подразбира и отпра-
вањето на телеграми по телефон во случај на врше-
ње на телеграфскиот сообраќај преку телефон. 

Закуп на телефонски водови и уреди 

< Член 141 
(1) Корисникот може да бара ПТТ организација 

да му издаде во закуп на определено или Неопреде-
лено време телефонски местен вод, меѓумесен вод 
или телефонски уред. 

(2) Закупот на телефонски водови е услуга со 
која на корисниците им се даваат телефонски во-
дови за поврзување на нивните телефонски, теле-
графски и телефото уреди, уреди за пренос на по-
датоци и за далечинско управување, за носител на 
сигнални уреди, за носечки водови во фреквентен 
опсег, за носители на повеќеканални телеграфски 
уреди за вртење радиофонски и телевизиски пре-
носи, како и за слични цели. 

(3) Закупот на телефонски водови исклучиво за 
Пренос на податоци е посебна услуга која се врши 
на начин и под условите предвидени во член 189 на 
Општите услови. 

(4) ПТТ организациите ги даваат телефонските 
водова: во закуп само ако не се неопходни за уредно 
функционирање на јавниот телефонски сообраќај. 

(5) Како еден закупе« меѓумесен телефонски, 
зв од се смета телефонскиот вод што на целата дол-
жина го носи својот определен број, односно ознака. 
Ако закупениот меѓуместен телефонски вод се ос-
тварува со продолжување на два или повеќе водови, 
секој поединечен вод се смета како закупен вод. Ко-
га за воспоставување на закупениот меѓумесен 

телефонски вод се корисат и водови на месната 
мрежа, во цената на закупот се засметуваат и изно-
сите на цените за тие водови. 

(6) Основите и мерилата за утврдување на надо-
местот за закупените телефонски водови се утврду-
ваат со ценовникот*. 

(7) Во случај на неисправнос на закупен меѓу-
м е с е н телефонски вод во џеприкинато траење од 
пајА1алку 3 часа, корисникот може да бара намалу-
вање на износот што го плаќа месечно за тој вод, 
тод услов да ќ ја пријави на надлежната телефон-
ска централа настанатата неисправност, како и таа 
централа да ја утврдила неисправноса и нејзиното 
траење. До намалениот износ на цената се доаѓа на 
тој начин што цената за закупен вод за еден ден ќе 
се подели со 24, па така добиениот износ на цената 
за еден час ќе се помножи со времето на траењето 
на пречките. 

(8) Во случај на подолги прекини, ПТТ органи-
зациите се должни во границите на можноста да 
преземат потребни мерки за што побрзо доведување 
во исправна сосојба на прекинатите заку пени во-
дови. 

(9) Барањето за закуп на телефонски водови ко-
рисникот го поднесува писмено до ПТТ организаци-
јата на чие подрачје се наоѓа бараниот вод. 

(10) Закуп на телефонски вод на време пократко 
од 30 дена се заснова со договор по пристапување, 
под условите определени со Општите услови. 

(11) Закупнината за закуп на телефонски вод до 
30 дена се пресметува на следниот начин: 

1) за закуп до 10 дена се наплатува една тре-
тина од месечната закупнина; 

2) за закуп над 10 до 20 дена се наплатуваат два 
третини од месечната закупнина; 

3) за закуп над 20 дена се наплатува полниот 
износ на месечната закупнина. 

(12) Ако вод се дава во закуп за период подолг 
од 30 дена, ео подносителот на барањето склучува 
писмен договор за за^суп, и тоа: 

1) ПТТ организацијата на чие подрачје се наоѓа 
бараниот вод — за местен телефонски вод; 

2) ПТТ организацијата чии водови се даваат во 
закуп — за меѓуместен телефонски вод. 

(13) Договорот од став 12 на овој член, покрај 
другото, мора да ги содржи и следните елементи: 

1) целта за која се закупува телефонскиот вод 
со обврска на корисникот дека не може да го кори-
сти за други цели ниту да му го отстапи на друго 
лице на користење; 

2) времето на траењето на закупот; 
3) височината на цената за закупениот вод; 
4) рокот и начинот Ра плаќање; 
5) условите и постапката за отказ или привремен 

прекин на користен ето на закупениот вод; 
6) клаузула дека составен дел на договорот прет-

ставуваат Општите услови. 
(14) ПТТ организациите можат да ги откажат 

договорите за закуп на телефонски вод и пред* ис-
текот на времето на траењето на закупот предвидено 
во договорот на определено време, односно и во по-
краток отказен рок од оној што е предвиден со до-
говорот на неопределено време во случај на итна 
потреба од обезбедување уредно функционирање на 
јавниот телефонски сообраќај. 

(15) Во случајот од став 14 на овој член, ПТТ 
организациите можат привремено да го прекинат за-
купот до престанувањето на околностите што го 
предизвикале привремениот прекин на закупот. 

(16) ПТТ организацијата може, на барање од 
корисникот, да даде во закуп одделни телефонски 
уреди, под условите утврдени со посебен договор за 
закуп. 

Радиофонски и телевизиски преноси 

Член 142 
(1) Месниот радиотелефонски и телевизиски пре-

нос е услуга која се врши од некое определено ме-
с о (плоштад, стадион, сала и ел.) на подрачје на 
една месна телефонска мрежа за радио или телеви-
зиска станица која се наоѓа на подрачјето на истата 
месна мрежа, а за кој ПТТ организацијата им става 
на располагање на корисниците определен број во-
дови на месната телефонска мрежа. 

(2) Меѓумесниот радиофонски и телевизиски пре-
нос е услуга во меѓумесниот телефонски сообраќај 
која се врши ако постојат за тоа технички можно-
сти и соодветни средства за пренос. Тој пренос се 
врши од некое определено место на подрачје на 
една месна телефонска мрежа за радио, односно те-
левизиска станица која се наоѓа на подрачје на дру-
га месна мрежа преку соодветен број телефонски 
водови. 

(3) Барањето за радиофонски и телевизиски пре-
нос се поднесува најдоцна 24 часа пред времето оп-
ределено за почеток на преносот не сметајќи ги 
саботите, неделите и празниците., Барањето се под-
несува писмено до ПТТ организацијата. Во итни 
случаи барањето може да се поднесе и во пократок 
рок, а воските за бараниот, пренос ќе се воспостават 
ако ПТТ организацијата во тој рок може да ги из^ 
врши сите потребни подготовки. 

(4) Барањето за'пренос треба да содржи: 
1) релација на која се врши преносот; 
2) колку водови се бараат за радиофонски од-

носно телевизиски пренос; 
3) вид на водовите (говорни или музички); ј 
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4) точно време на почеток и npi ближио време 
ва завршеток на преносот; 

5) адреса и назив на местото од кое се врши пре-
носот и адреса ЈИ .назив на радио односно телевизи-
ската организација за која се врши преносот; 

0) кој ги плаќа трошоците на преносот. 
(5) Цената за пренос се пресметува од моментот 

во кој му се ставени на подносителот на барањето 
на располагање водовите за пренос па до завршето-
кот на преносот. Како завршеток на преносот се 
смета моментот кога претставник на подносителот на 
барањето ќе му соопшти на определен ПТТ работник 
дека преносот е завршен Ако претставникот на под-
носителот на барањето не го стори тоа, завршетокот 
на преносот го утврдува ПТТ работникот. 

(6) Височината на износот на цената зависи од 
тоа дали преносот се врши по обични (говорни) водо-
ви или по специјални музички водови од 59 до 
15.000 Hz. Ако за вршење пренос се користи делум-
но специјален а делумно обичен вод, се наплатува 
износот како за пренос по обичен телефонски вод. 

(7) Покрај основната цена за траење на преносот, 
се плаќа и дополнителна цена на име трошоци што 
ги имаат ПТТ организациите во врска со остварува-
њето на преносот. 

(8) Ако за остварување на меѓуместен пренос 
низ месна мрежа се повлекува вод од местото' на 
преносот, за тие дополнителни работи се наплату-
ваат износите што ги покриваат соодветните тро-
шоци. 

(9) Кога подносителот на барањето ќе се откаже 
од закажан пренос или не ќе го откаже најдоцна 6 
часа пред времето определено за почеток на прено-
сот, се наплатуваат трошоците од ст. 7 и 8 на овој 
член. 

Телефото преноси 

Член 143 
(1) Телефото пренос е услуга во меѓумесниот те-

лефонски сообраќај која се врши ако постојат за тоа 
технички можности и соодветни средства за пренос 
и ако го дозволува тоа обемот на сообраќајот на од-
носната релација. Со таа услуга со посредство на 
ПТТ мрежа се врши пренос на слики, цртежи, пла-
нови и ел. помеѓу телефото станици што не им при-
паѓаат на ПТТ организации или помеѓу тие телефото 
станици и телефото станиците на ПТТ организации. 

(2) Барањето за телефото пренос се поднесува до 
ПТТ организацијата Во поглед на рокот и начинот 
на поднесување на барањето, како и начинот на на-
плата на цените за телефото преноси, согласно се 
применуваат одредбите од член 142 на Општите ус-
лови. 

Постојана телефонска врсна 

Член 144 
(1) Постојана телефонска врска во месната мре-

1 жа е врската со која се меѓусебно споени два прет-
платнички телефона на една иста месна мрежа во 
време кога не работи нивната мануелна централа за 
јавен сообраќај. 

(2) Барањето за користење на постојана месна 
телефонска врска се поднесува писмено до ПТТ ор-
ганизацијата која го одобрува користењето на так-
вата врска. 

(3) Постојаната меѓумесна телефонска врска му 
овозможува на претплатникот вршење на меѓумесни 
телефонски разговори во риеме кога не пз боти теле-
фонската централа кон која е приклучен претплат-

ничкиот телефонски уред. Во тој случај меѓумес-
ните телефонски разговори можат да се вршат со 
посредство на автоматска телефонска централа во 
друго место, со посредство на мануелна телефонска 
централа во друго место која има подолго работно 
време или непосредно со претплатникот во друго 
место. 

(4) Барањето за користење на постојана меѓу-, 
месна телефонска врска се поднесува писмено до 
ПТТ организацијата кон чија централа е приклучен 
подносителот на барањето. Ако постојаната теле-
фонска врска преоѓа преку подрачја на две или по-
веќе ПТТ организации«, одобрението го дава онаа 
ПТТ организација до која е поднесено барањето, а 
врз основа на спогодбата со заинтересираните ПТТ 
организации. Користењето на постојаната телефон-
ска врска се одобрува ако постојат за тоа технички 
можности и ако тоа го дозволува обемот на сообра-
ќајот. 

(5) Една постојана врска можат да користат два 
или повеќе претплатници така што се приклучуваат 
паралелно. Во тој случај, ако за тоа има технички 
можности, за ова приклучување е потребна соглас-
ност од заинтересираните претплатници. 

(6) Претплатниците можат да бараат користење 
на постојана врска само за извесен број денови во 
месецот или за цел месец. 

(7) Ако претплатникот во своето барање не го 
определил траењето на користењето на постојаната 
врска, се смета дека оваа врска ја барал на неоп-
ределено време. Претплатникот може да го откаже 
користењето на постојана телефонска врска во рок 
кој не е пократок од петнаесет дена. 

(8) ПТТ организацијата може да ја откаже' по-
стојаната телефонска врска и пред рокот од петна-
есет дена во случај на итна потреба од обезбедување 
уредно функционирање на јавниот телефонски соо-
браќај. 

(9) Ако една постојана врска истовремено кори-
стат дра или повеќе претплатници, износот на це-
ната, ако не е предвиден со ценовникот, се опреде-
лува со договор. 

Посебни услуги во месниот и меѓумесниот телефон-
ски сообраќај 

Член 145 
(1) Под посебни услуги во месниот и меѓумесни-

от .телефонски сообраќај се подразбираат телефон-
ските услуги со кои на корисникот, по негово бара-
ње, на посебен начин му се овозможува остварување 
на телефонски разговор. 

(2) Корисникот може, во смисла на став 1 од овој 
член, да ги бара следните посебни услуги: 

1) месна и меѓумесна телефонска покана; 
2) известување за броеви на претплатнички те-

лефони; 
3̂  телефонски разговор по договор; 
4) меѓумесна телефонска известила; 
5) итен и многу итен телефонски разговор. 
(3) За вршење на поморски радиотелефонски 

разговор повикувачот може да ги корисни само след-
ните посебни услуги од став 2 на овој член: 

1) меѓумесна телефонска покана (во правецот 
копно-брод. брод-копно и брод-брод); 

2) меѓумесна телеФогска покана која се вра-
чува по посебен носител (во правецот брод-копно); 

3)" меѓумесна телефонска изЕесница (во праве-
цот б^д-копно); 

4) итен и многу итен разговор (во правецот брод* 
-копно). 

(4) Во поглед на постапката и условите за ост* 
варуна ње на посебни услуги од став 3 на овој член 
вгжат одредбите од чл Ио. 149 и 150 на Општите 
услови. 
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Месна и меѓумесна телефонска покана 

Член 148 
(I) Месната телефонска покана му служи на 

корисникот за закажување на местен телефонски 
разговор со лице кое се наога во истото место. 

(2Ј Месната тел^фс : ка покана може да се пре-
даде само од претплатнички телефон, и тоа на ад-
реса на лицето кое се наоѓа на подрачје на иста 
меша телефонска мрежа. 

(3) Месната телефонска покана во поглед на 
преносот и врачувањето може да биде само* обична. 

(4) Кориичик што сака да та користи месната 
телефонска покана, и го пријавува тоа на телефон-
ската централа со зборовите: „месна телефонска 
покапа' и ги дава под атон ите за лицето на кое 
треба да му се врачи поканата (презиме и име, ули-
ш« и број на куката, кат и др). Корисникот исто-
времено го соопштува бројот на СВОЈОТ претплат-
нички телѓ фон, своето презиме и име, како и време-
то кога примачот иа поканата треба да го повика, 
со тоа што наткраткото време, кое треба да помине 
од предавањето па поканата до закажаниот разго-
вор, го утврдува телефонската централа според 
месните прилики, 

(5) Повиканиот говорник може да го изврши 
закажаниот разговор било од телефонска говорни-
ца било од КОЈ и да е претплатнички телефон, 

(В) Меѓувоената телефонска покана е посебна 
услуга со која се закажува разговор со определено 
лице, а има за цел да се повика тоа лица во теле-
фонска говорница заради извршување иа тој раз-
говор. 

(7) Меѓумесната телефонска покана може да 
се предаде само за потесно подрачје на единицата 
на ПТТ мрежата. 

(8) Меѓувоената телефонска покана може да 
се предаде и за повикано лице кое се наоѓа вон од 
солиште по на телефонската централа, односно во 
пошироко и најшироко подрачје на единицата на 
ПТТ мрежата. Во тој случај испраќачот на поканата 
е должен да користи услуга од посебен носител за 
достава на поканата. 

(0) За меѓу*тегна телефонска покана која се 
врачува по посебен носител, испраќачот плаќа и по-
себен износ на надоместот за носителот. 

(10) Лицето што сака да изврши разговор по 
меѓумесна телефонска покажа предава во единицата 
на ПТТ мрежата покана во која ги внесува подато-
ците за името и презимето на испраќачот, името и 
презимето на повиканото лице, местото во кое се 
наоѓа повиканото лице, за улицата, бројот и катот 
на куќата, како и за времето во кое испраќачот 
сака да го изврши разговорот. 

(II) Ако повикувачот предава телефонска по-
кана од својот претплатнички телефон, покрај по-
датоците од став 10 на овој член, го соопштува и 
бројот на својот претплатнички телефон. 

И2) Меѓумесната телефонска покана може да 
биде обична и итна. 

(13) Времето за разговор, закажано со покана 
во потесно, пошироко и најшироко доставио под-
рачје, не може да биде пократко од времето пред-
видено за пренос и врачување на телеграмата. Тоа 
време може да биде по исклучок и пократко ако 
поа го дозволуваат месните прилики. Разговорот со 
покана не може да се закаже во времето кога те-
лефонските централи што учествуваат во воспоста-
вувањето на врската не вршат служба. Ако телефон-
ската покана му се врачува на повиканото лице 
преку воена пошта, разговорот може да се закаже 
наз рано за следниот работен ден. 

(14) Лицето што сака да изврши телефонски 
разговор со некое друго лице кое не е телефонски 
претплатник може, наместо определениот час за 
разговор да назначи во поканата повиканиот да и 
е*-- јави веднаш по приемот на поканата на единица-
та на ПТТ мрежата од која ќе се изврши телефон-
скиот разговор. Во ТОЈ случаз повикувачот е должен 
да чека во телефонската говорница, односно ка ј 
својот претплатнички телефон додека не ќе се 
воспостави врската со повиканото лице. Таквата 
телефонска покана и телефонски разговор се тре-
тираат како итни. 

(15) Времето за извршување на разговорот по 
покана може да се определи однапред најдалеку 
за пет работни денови, не сметајќи го денот на пре-
давањето па поканата. 

(16). Врачувањето на телефонските покани се 
врши на начинот и во роковите што се предвидени 
за врачување на телеграми. 

(17) Повиканото лице може да одбие прием на 
покана, или да изјави дека не сака да го изврши 
разговорот закажан со поканата, односно да опре-
дели друго време за извршување на разговорот, за 
што телефонската централа го известува повику-
вачот. 

(18) Разговорот закажан со покана ќе се извр-
ши ако повикувачот и повиканиот им се пријават 
на телефонските централи во времето закажано за 
ргзговор. Ако во времето закажано за разговор 
делце до прекин на врските, повикувачот може да 
изврши разговор по истата покана во ново зака-
жано време на истиот односно наредниот работен 
Ден. 

Известување за броеви на претплатнички 
телефони 

Член 147 
(1) Известувањето за броеви на'претплатнички 

телефони е посебна услуга со која, на барање од 
корисникот, определена телефонска централа дава 
известување за број на телефон на телефонски 
претплатник. 

(2) Телефонските централи можат да даваат и 
податоци за адреса на телефонски претплатници 
ако за тоа имаат организирана служба. 

(3) За броевите на претплатнички телефони што 
по барање од претплатникот и одобрение од ПТТ 
организацијата ће се внесени во телефонскиот 
именик, како и за броевите на претплатнички теле-
фони што служат исклучиво за пренос на податоци, 
не се даваат известувања. 

(4) Корисникот што барал известување од сао-
јрта надлежна централа, се задолжува со износот 
на цената утврдена со ценовникот. По исклучок, 
ако претплатникот сам ја повика службата за из-
вестување на некоја друга централа, автоматски 
се задолжува со износот предвиден за разговор на 
односната релација. 

(5) Корисникот може со една покана да бара 
известувања најмногу за два претплатнички теле-
фона. 

(6) Во местата со мануелни телефонски цен-
трали за прибавување известување за повикувач-
ки број на телефонскиот претплатник на некоја 
друга месна мрежа не се наплатува никаков износ 
ако бараното известување истовремено е проследено 
со пријава на меѓуместен разговор. Износот за из-
вестувањето не се наплатува ни ако пријавениот 
меѓумесен разговор не можел да се изврши затоа 
што бараното лице не е телефонски претплатник. 
Ако бараното известување не е проследено со при-
јавата на меѓумесен разговор, за тоа известување 
се наплатува износот пропишан со ценовникот. 
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(7) Одредбите од став 6 на овој член се приме-
нуваат и кога известувања за броеви на претплат-
нички телефони им се даваат на корисници во 
телефонски говорници со посредување сместено во 
единица на ПТТ мрежата. 

(8) Известувања за броеви на телефонски прет-
платници се даваат преку определени повикувачки 
броеви на службата за известување кои се објаву-
ваат во телефонски именик или на друг погоден 
рачин. 

Телефонски разговори по договор 

Член 148 
(1) Меѓумесниот телефонски разговор по дого-

вор се врши врз основа На претходен договор по-
меѓу соговорниците за денот и часот на извршува-
њето на разговорот од телефонска говорница или 
помеѓу телефонски претплатник како повикуван и 
повиканиот од телефонска говорница без користе-
ње на телефонска покана. 

(2) За разговор по договор повикувачот е дол-
жен да чека во телефонска говорница, односно 
Kaj претплатнички телефон сб додека не ќе се 
воспостави врска според редот на извршувањето на 

^разговорот. 
СЗ) Ако разговорот по договор не се изврши по-

ради тоа што повиканото лице не е присутно, а врс-
ката за разговор била воспоставена, повикувачот го 
плаќа износот за телефонската извесница. 

Меѓумесна телефонска извесница 

Член 149 
(1) Меѓумесната телефонска извесница е посеб-

на услуга со која се закажува разговор со опреде-
лено лице, а има за цел да се извести телефонскиот 
претплатник дека повикувачот сака да изврши те-
лефонски разговор со претплатникот или vco некое 
друго лице преку неговиот телефон. 

(2) Меѓувоената телефонска извесница може да 
се предаде во телефонска говорница или од прет-
ппатнички телефон. 

(3) Лицето што сака да изврши разговор по 
меѓумесна телефонска извесница, предава во еди-
ницата на ПТТ мрежата извесница во која ги вне-
сува податоците за името и презимето на повикува-
чот, за бројот на повиканиот претплатнички телефон, 
за името и презимето на лицето со кое сака да збо-
рува, за часот и минутата кога разговорот треба да 
се изврши. 

(4) Кога повикувачот ја предава извесницата 
/-преку претплатнички телефон, покрај податоците 
^од став 3 на овој член, го соопштува и бројот на 

својот претплатнички телефон. 
(5) Телефонската извесница може да биде само 

обична. 
(6) Повиканото лице може да одбие прием на 

извеснине, односно да изврши разговор со повику-
вачот, за што го известува повикувачот телефонска-
та централа. Ако од бараниот телефон се добие из-
вестување дека повиканото лице не може да се до-
бие во закажаното време и се соопшти податокот 
во кое време повиканото лице ќе биде готово за 
разговор, за тоа го известува повикувачот телефон-
ската централа. Во тој случај повикувачот може да 
се согласи разговорот да се изврши во наведеното 
време, а може и да се откаже од разговорот. 

Итен и многу итен телефонски разговор 

Член 150 
(1) Итен телефонски разговор е разговор за кој 

се воспоставува врска најдоцна во рок од еден час 

од моментот на поднесувањето на пријавата Ако 
врската не може да се воспостави во ТОЈ рок, пови-
кувачот може пријавениот итен разговор да го преи-
начи во многу итен или во обичен разговор, да се от-
каже од разговорот или да остане при пријавата на 
разговорот со тоа што повторниот рок од еден час 
да почнува да тече од моментот на известувањето 
за измената. 

(2) многу итен разговор е разговор за кој бара-
ната врска се воспоставува веднаш, а најдоцна во 
рок од 30 минути од моментот на пријавата. Ако врс-
ката за овој разговор не се воспостави во тоа време 
повикувачот може пријавениот многу итен разговор 
да го преиначи во итен или обичен разговор, да се 
откаже од разговорот или да остане при пријавата 
на многу итен разговор, со тоа што повторниот рок 
од 30 минути да почнува да тече од моментот на 
известувањето за измената. 

(3) За итни и многу итни разговори се врши нап-
лата на цената за обичен разговор, зголемена за .из-
носот пропишан со ценовникот. 

Други услуги во месниот и меѓумесниот телефонски 
сообраќај 

Член 151 
(1) Под други услуги во месниот и меѓумесниот 

телефонски сообраќај се подразбираат услугите што 
единицата на ПТТ мрежата определена од ПТТ ор-
ганизацијата ги врши на барање од корисникот, а 
кои не се во непосредна врска со остварз^вањето на 
телефонскиот разговор. 

(2) Услугите од став 1 на овој член се следните: 
1) известување за отсутност на претплатник; 
2) разни известувања; 
3) повикување претплатник во определено време; 
4) телефон-рестант; 
5) телефонски разговор врз основа на Кредитна 

карта. 

Известување за отсутност на претплатник 

Член 152 
(1) Известувањето за отсутност на претплатник 

е услуга со која претплатникот може да бара по те-
лефонска централа за време на неговата отсутност 
да се известат сите лица што бараат по телефон, 
дека е отсутен, каде се наоѓа и слично. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја вршат оние 
телефонски централи што ќе ги определи ПТТ орга-
низацијата. 

(3) Телефонските централи, што немаат технички 
можности за автоматско упатување на повикувања 
на службата за известување за отсутност на прет-
платник, таа услуга можат да ја вршат преку опре-
делен број на телефон што се објавува во телефон-
скиот именик. 

(4) Претплатникот што сака да̂  ја користи услу-
гата од став 1 на овој член, се обраќа до ПТТ органи-
зацијата со писмено барање. Во барањето претплат-
никот наведува кои известувања ќе им се даваат на 
лицата што ќе го бараат и за кое време телефонска-
та централа ќе ги дава тие известувања. 

Разни известувања 

Член 153 
(1) Под разни ивестувања се.подразбираат извес-

тувањата за: ПТТ-услугите и нивните цени, точното 
време, театарски и кино програми, дежурни болни-
ци и аптеки, спортски резултати, дневни вссти, ме-
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теоролошки извештаи, состојба на сообраќајот на па-
тишта, туристички билтени и слично. 

(2) Услугите од став 1 на овој член ги вршат те-
лефонските централи што имаат можност за тоа, а 
НТТ организацијата определува и објавува во теле-
фонскиот именик кои известувања од тој став ќе се 
даваат. 

(3) Барањето на известувањата од став 1 на овој 
член се врши со повикување посебни определени по-
викувачки броеви кои се објавуваат во телефонски 
именик или на друг погоден начин. 

(4) Со едно повикување може да се бара само 
едно известување од став 1 на овој член. 

Повикување претплатник во определено време 

Член 154 
(1) Повикување претплатник во определено вре-

ме е услуга со кола телефонскиот претплатник може 
да бара телефонската централа да го повикува во 
определено време заради будење или од други при-
чини. 

(2) Услугата повикување претплатник во опреде-
лено време ја вршат телефонските централи што 
имаат можност за тоа. 

(3) За користење на' услугата од став 1 на свој 
член на подолг период, претплатникот поднесува 
писмено барање до ПТТ организацијата. Претплат-
никот во барањето, покрај презимето, името и бројот 
на телефонот, го означува времето во кое треба да се 
повикува тој, како и периодот за кој треба да се вр-
ши повикувањето. Повикување претплатник во опре-
делено време може да се бара за цел месец секој 
ден или секој работен ден, со тоа што да биде тоа 
секој ден во исто време. 

(4) Телефонски претплатник може по телефон да 
бара и само едно повикување во определено време, 

.при што го наведува само бројот на својот телефон 
и времето во кое треба да се повика тој во тек на 
истиот или наредниот ден. 

(5) ПТТ организацијата може од оправдани при-
чини да определи проверка на барањето од став 4 на 
овој член. 

Телефон-рестант 

Член 155 
(1) Телефон-рестант е услуга што ја врши теле-

фонска централа со посредување на порака (сооп-
штение) помеѓу заинтересирани лица. 

(2) Услугата телефон-рестант се врши кај оние 
телефонски централи кај кои постојат можности за 
тоа. 

(3) Корисникот на услугата телефон-рестант мо-
же да и предаде порака на телефонската централа 
од кој и да е претплатнички телефон или од теле-
фонска говорница. Пораката се состои од ознака или 
од шифра и содржина. 

(4) Ознаката или шифрата е договорен знак по-
меѓу лицето што ја предало пораката телефон-рес-
тант и лицето на кое треба да му се соопшти порака-
та Таа ознака или шифра може да биде составена 
од најмногу два збора, а содржината може да има 
најмногу десет зборови. 

(5) Лицето што бара соопштение на содржина на 
порака од службата телефон-рестант е должно да 
за каже ознаката или шифрата на пораката. 

(6) Пораката се држи во евиденција до полно-
ќта на наредниот ден од денот кога е примена пора-
ката. По истекот на тој рок, поестанува обврската за 
соопштување на пораката и таа се поништува. 

Телефонски разговори врз основа на Кредитна к&рта 

Член 156 
(1) Корисниците на телефонски услуги можат да 

вршат телефонски разговори во внатрешниот теле-
фонски сообраќај врз основа на Кредитна карта. 

(2) Разговорот врз основа на Кредитна карта е 
услуга со која му се овозможува на повикувачот со 
цената за извршен телефонски разговор да се за-
должни корисникот на Кредитната карта, чиј овлас-
тен претставник е тој. 

(3) Кредитната карта може да се издаде така што 
овластениот претставник да може да врши телефон-
ски разговори во внатрешниот телефонски сообраќај. 

1) со лица на еден определен број на телефони 
во едно место; 

2) со лица на по еден определен број телефони 
во повеќе места; 

3) со лица на кој и да е број на телефон. 
(4) Разговорот Брз основа на Кредитна карта мо-

же да се врши само од телефонска говорница со пос-
редување, односно од истурена телефонска говорни-
ца во објекти каде што се одржуваат општествени и 
спортски манифестации. 

(5) За разговорите врз основа на Кредитна кар-
та се наплатува посебна дополнителна цена пропи-
шана со ценовникот. 

(6) Одредбите од член 107 на Општите услови се 
однесуваат и на вршењето на телефонски разговори 
врз основа на Кредитна карта, ако со одредбите на 
овој член не е определено поинаку. 

Воспоставување врски за меѓумесни разговори во 
автоматскиот сообраќај 

Член 157 
^ (1) Во автоматскиот меѓуместен телефонски сооб-

раќај претплатниците и другите корисници сами вос-
поставуваат врска со бараниот број на телефон. 

(2) Во автоматскиот телефонски сообраќа] поме-
ѓу места на истата мрежна група се избира само пре-
тплатничкиот број од телефонскиот именик, без из-
бирање на карактеристичниот број на мрежната 
група. 

(3) Во автоматскиот телефонски сообраќај со ме-
ста на други мрежни групи се избира најпрво кара-
ктеристичниот број на мрежната група, во која се 
наоѓа повиканиот претплатник, а после неговиот 
претплатнички број. 

(4) Ако повикувачот и по повеќе повторени обиди 
не може сам да ја воспостави врската автоматски, 
може да се обрати на определен број на телефон-
ската централа за пријава на меѓумесен разговори. 

Пријава на меѓумесни разговори во полуавтомат-
скиот телефонски сообраќај 

Член 158 
(1) Претплатник што сака да изврши од својот 

телефон разговор во меѓумесниот полуавтоматски 
телефонски сообраќај, поднесува пријава за разго-
вор на определен број на телефонската централа. 

(2) Во меѓумесниот полуавтоматски телефонски 
сообраќај со директно воспоставувале врска прет-
платникот му ги соопштува па ПТТ работникот 
само називот на централата и бротот на повиканиот 
претплатнички телефон. ТОЈ сообраќај- го вршат 
онде телефонски централи што имаат соодветни 
технички можности за тоа. 
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(3) Во по лу автоматскиот телефонски сообраќај 
со дополнително воспоставување врска, покрај по-
податоците за називот на централата и бројот на 
пг-)'Скапиот претплатнички телефон повикувачот го 
соопштува и бродот на својот телефон. 

(4) Ако претплатникот сака да пријави разговор 
за опасност или државен разговор, должен е так-
виот разговор да го пријавува со зборовите „разго-
вор за опасност" или „државен разговор". Во случај 
на пријава на итен или многу итен разговор, повику-
вачот треба да ги додаде зборовите: „итен", однос-
но „многу итен". 

(5) Во полуавтоматскиот сообраќај со дополни-
телно воспоставување врска повикувачот може да 
определи, во моментот кога го пријавува разгово-
рот, врската да се воспостави дури по некој опреде-
лен час што ќе го означи, врската да не се воспос-
тавува во текот на периодот што ќе го означи тој, 
или пријавата на разговорот да се поништи со часот 
што ќе го определи тој. 

Пријава на меѓумесни разговори во мануелниот те-
лефонски сообраќај 

Член 159 
(1) Во меѓумесниот мануелен телефонски соо-

браќај претплатникот ft пријавува разговор на те-
лефонската централа, означувајќи го бројот на сво-
јот телефон, местото во кое се наоѓа повиканиот и 
бројот на претплатничкиот телефон што го пови-
кува, 

(2) Разговор за опасност или државен разговор, 
односно итен или многу итен разговор се пријавува 
на стачинот од член 158 став 4 на Општите услови. 

(3) Во меѓумесниот мануелен телефонски сооб-
раќај повикувачот може да бара, во моментот кога 
го пријавува разговорот, врската за разговор да се 
воспостави дури по некој определен час што ќе 
го означи, врската да не се воспоставува во т^кот 
на периодот што ќе го означи тој, или пријавата на 
разговорот да се поништи по часот што ќе го опре-
дели тој. 

Пријава на поморски радиотелефонскн разговори 

Член 160 
(1) Пријавата на поморски радиотелефонски 

разговори на релацијата копно-брод се поднесува 
на вообичаен начић до. надлежната телефонска 
централа или до телефонска говорница со посреду-
вање. 

(2) Телефонските претплатници на подрачје на 
месна телефонска мрежа во која се наоѓа крајбре-
жна радиостаница поднесуваат пријава на помор-
ските радиотелефонски разговори непосредно до 
крајбрежната радиостаница, 

(3) При пријавата на поморски радиотелефон-
ски разговор на правецот копно-брод, мора задол-
жително да се користи телефонска покана. 

(4) Разговорите на релацијата брод-хопно и 
брод-брод i\ се пријавуваат на бродска радиостаница. 

(5) Покрај податоците што се даваат при прија-
вата на телефонски разговори, повикувачот е дол-
жен, покрај името на повиканото лице, да го сооп-
шти и називот на бродот на кој се наоѓа тоа лице, 
како и приближната позиција на бродот. 

Измена на пријава па телефонски разговор 

Член 161 
(1) Повикувачот може, врз основа на одредбата 

од член бб на Законот за ПТТ услуги, да ја измени 

пријавата на меѓуместен разговор в о полуавтомат-
скиот и мануелност телефонски сообраќај. 

(2) Во полуавтоматскиот телефонски сообраќај со 
директно воспоставување врска, повикувачот може 
пред да е воспоставена врската: 

1) да го измени бројот на повиканиот телефон 
на иста месна мрежа; 

2) да се откаже од пријавата на разговорот. 
(3) Во полуавтоматскиот телефонски сообраќај 

со дополнително воспоставување врска и во мануел-
, ниот телефонски сообраќај повикувачот може пред 

да го повика централата: 
1) да го измени бројот на повиканиот телефон 

на иста месна мрежа; 
2) да го измени бројот на телефон од кој е при-

јавена врската, односно да побара да му се даде вр-
ска на некој друг број; 

3) обичен разговор да го претвори во итен или 
многу итен и обратно; 

4) да го откаже пријавениот разговор. 
(4) Во полуавтоматскиот и мануелниот телефон-

ски сообраќај, кога повиканиот не се одзива, пови-
кувачот може да бара врска со некој друг телефон 
на иста месна телефонска мрежа. Кога го бараат тоа 
потребите од нормално функционирање на телефон-
скиот сообраќај може да се ограничи сукцесивна 
измена на бројот на повиканиот телефон на иста 
месна телефонска мрежа, за што одлучува надлеж-
ната телефонска централа. 

Траење на важењето на пријавата на меѓумесни те-
лефонски разговори 

Член 162 
Пријавата за меѓумесен телефонски разговор 

во полуавтоматскиот телефонски сообраќај со до-
полнително воспоставување врска и во мануелниот 
телефонски сообраќај, ако таа врска во текот на 
истиот ден не можела да се воспостави а корисникот 
не ја одјавил пријавата, престанува да важи: 

1) ако е поднесена до телефонска централа која 
има двократно работно време — по завршетокот на 
оној дел од работното време во кој е пријавен раз-
говорот; 

2) ако е поднесена до телефонска централа која 
не работи непрекинато — по завршетокот на работ-
ното време; 

3) ако е поднесена до телефонска централа која 
работи непрекинато — во полноќ, под услов прија-
вата да била поднесена пред 22 часот истиот ден, 
односно — во 08 часот наредниот ден, под услов при-
јавата да била поднесена спроти тој ден по 22 часот. 

Ред осл ед на вршење на телефонски разговори во 
полуавтоматскиот и мануелниот телефонски соо-

браќај 

Член 163 
(1) Во полуавтоматскиот телефонски сообраќај 

со дополнително воспоставување врска и во ману-
ел ниот сообраќај врските за пријавените меѓумесни 
разговори се воспоставуваат според следниот рас-
поред: 

1) разговори за опасност; 
2) многу итни ПТТ разговори; 
3) многу итни државни разговори; 
4) многу итни обични разговори; 
5) итни државни разговори; 
6) итни обични разговори; 
7) итни ПТТ разговори; 
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8) државни разговори; 
9) обични разговори; 
10) ПТТ разговори. 
(2) Меѓународните разговори имаат првенство 

над разговорите од ист вид во внатрешниот теле-
фонски сообраќај. 

Ограничување на траењето на телефонските р а з -
говори 

Член 164 
Кога ПТТ организацијата, согласно , со член 64 

од Законот за ПТТ услуги, ќе донесе одлука за 
ограничување на траењето на телефонските разго-
вори, ПТТ работник е должен при пријавата на те-
лефонскиот разговор, односно при воспоставувањето 
на врската да му соопшти на говорникот колку мо-
ж е да трае разговорот, а во текот на последната 
минута пред истекот на пропишаното време на тра -
ење на разговорот да го опомене говорникот да го 
заврши разговорот. По истекот на ова време ПТТ 
работникот ја прекинува врската, без оглед дали 
разговорот е завршен или не. 

Прекинување на телефонски разговор 

Член 165 
Ако во смисла на одредбите од член 65 на Зако-

нот за ПТТ услуги ПТТ работникот прими на јава на 
друг разговор за говорникот чиј разговор треба да 
се прекине, должен е за тоа да го извести повика-
ниот говорник кој одлучува дали ќе го прекине за -
почнатиот разговор. 

Завршеток на телефонски разговор 

Член 166 
(1) По извршениот телефонски разговор прет-

платникот, односно говорникот е должен да даде 
знак дека разговорот е завршен — со вртење рачка 
на индукторот к а ј мануелните телефонски централи, 
односно — со ставање на слушалката на нејзиното 
лежиште к а ј автоматските телефонски централи. 

(2) Во автоматскиот телефонски сообраќај и во 
полуавтоматскиот телефонски сообраќај со директно 
воспоставување врска, врската за разговор се пре-
кинува штом повикувачот ќе ја спушти слушалката 
на нејзиното лежиште. 

(3) Во полуавтоматски^ телефонски сообраќај 
со дополнително воспоставување врска и во ману-
ел ниот телефонски сообраќај врската за разговор ја 
прекинува ПТТ работникот штом ќ е го прими сиг-
налот за завршеток на разговорот од страна на по-
викувачот. 

Задолжување за извршен телефонски разговор 

Член 167 
(1) Во автоматскиот телефонски сообраќај и во 

полуавтоматски телефонски сообраќај со директно 
воспоставување врска, задолжување за извршениот 
разговор се виши автоматски на уредот за тарифи-
рање (претплатнички бројач) на повикувачот во те-
лефонската централа. 

(2) Во по лу автоматскиот телефонски сообраќај 
со дополнително воспоставување врска и во ману-
елниот телефонски сообраќај задолжувањето го 
врши ПТТ работникот на појдовната телефонска 
централа со забележување на потребните податоци. 

(3) Времето што се смета во траењето на разго-
ворот почнува: 

1)'кога врската е воспоставена со главниот прет-
платнички телефон — од моментот кога по воспо-
ставувањето на врската помеѓу телефонот на пови-
кувачот и на повиканиот ќе се јави некое лице од 
повиканиот телефон; 

2) кога врската е воспоставена со претплатнич-
ката централа — од моментот кога по воспоставува-
њето на врската со таа централа ќе се јави некое 
лице од повиканата' централа, без оглед кога и дали 
воопшто ќе се јави говорник од спореден телефон; 

3) за разговори од телефонски говорници — од 
моментот кога повиканото лице. односио претплата 
ничкиот телефон на повиканото лице ќе се доведе 
во* врска со повикувачот. 

(4) Кога во текот на разговорот воспоставен со 
посредство на ПТТ работник ќе настапат пречки, 
поради кои говорниците не можат нормално да в р -
шат разговор, траењето на разговорот се сведува на 
времето за кое условите за разговор биле поволни. 
Говорниците можат да бараат да се намали .траењето 
на разговор само ако за време на разговорот го по-
викаат ПТТ работникот да ги констатира пречките. 

(5) Ако повикувачот одбие да разговара во мо-
ментот кога му е понудена пријавената врска, се на -
платува износот пропишан со ценовникот ако раз -
говорот не е одјавен порано. 

(6) Ако повиканиот одбие да разговара, за тоа 
се известува повикувачот од кого се наплатува из -
носот пропишан со ценовникот, ако не побара раз-
говор со друг претплатнички телефон на подрачје 
на иста месна телефонска мрежа. 

(7) По секој извршен разговор ПТТ работникот 
на појдовната централа го, утврдува траењето на раз -
говорот, освен за разговорите што се задолжуваат 
а в т о м а т о в . 

(8) Определувањето на цената врз основа на ит -
носта на разговорот се врши за разговорите во полу-
а в т о м а т с к и ^ телефонски сообраќај со дополнително 
воспоставување врска и во м ануелниот телефонски 
сообраќај. 

(9) Основите и мерилата за утврдување на цени-
те за автоматскиот, полуавтоматскиот и мануелниот 
телефонски сообраќај се пропишани со Номенклату-
рата на ПТТ услуги. 

Телефонски говорници и покажувачи на цени 

Член 168 
(1) Под телефонска говорница се подразбира про-

сторијата или местото каде што се наоѓа телефон-
ски апарат или паричен телефонски апарат или по-
веќе такви апарати што овозможуваат вршење на 
телефонски разговори. 

(2) Телефонски говорници се: 
1) автоматски телефонски говорници; 
2) телефонски говорници со посредување. 
(3) Автоматската телефонска говорница е опре-

мена , со паричен телефонски апарат за местен или 
фа местен и меѓуместен сообраќај. На секоја авто-
матска телефонска говорница се наоѓа натписот: 
„телефон" или: „телефон — говорница за месни и 
међумесни телефонски разговори". 

(4) Паричниот телефонски апарат е уред што се 
состои од автоматски телефонски апарат и систем 
за собирање пари. 

(5) Со паричните телефонски апарати за местен, 
како и за местен и м е ѓ у м е с е н телефонски сообра-
ќ а ј ракува самостојно корисникот (повикувачот), и 
тие се поставуваат во просториите на единиците на 
ПТТ мрежата и на други погодни јавни места (ули-
ци, аули на железнички и автобуски станици, аеро-
дроми и ел.). 
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(6) Парични телефонски апарати можат да би-
дат поставени на барање од претплатници во нив-
ните простории како претплатнички телефонски 
уреди и тие се нивна сопственост.' 

(7) На секој паричен телефонски апарат се наоѓа 
упатство за ракување, со објаснение кое се дава за-
должително во слики, а кое може да го следи и со-
одветен текст. 

(8) Телефонските говорници со посредување се 
опремени со телефонски апарати а можат да бидат 
снабдени и со покажувани на цени. Покажуваните 
на цени се уреди на кои повикувачот во говорницата 
може да следи колкава е цената на разговорот што 
го врши тој. 

(9) Лицето што сака да изврши телефонски раз-
говор од телефонска говорница со посредување, му 
го пријавува разговорот на ПТТ работникот во еди-
ницата на ПТТ мрежа, означувајќи го местото и 
бродот на претплетничкиот телефон што го пови-
кува. 

.(10) Ако е во прашање телефонска говорница со 
посредување, врската за пријавениот разговор ја во-
споставува ПТТ работникот или повикувачот. 

(11) Кога врската ја воспоставува ПТТ работник 
откако ќе го избере бараниот претплатнички број, 
го упатува повикувачот во кабина заради извршу-
вање на разговорот. 

(12) Ако врската ја воспоставува самиот повику-
вач, ПТТ работникот му ја проследува врската во 
кабината и повикувачот, по добивањето на знакот за 
избирање од централата, го избира бараниот прет-
платнички број. 

(13) Кога телефонската говорница е опремена со 
повеќе кабини, секоја телефонска кабина мора да 
биде видно нумерирана заради правилно упатување 
на повикувачот' во соодветна телефонска кабина. 

(И) Телефонските говорници со посредување се 
наоѓаат во единиците на ПТТ мрежата и мораат да 
бидат снабдени со телефонски именици од најново 
издание на својата транзитна централа. 

Телефонски претплатници 

Член 169 
(1) Телефонски претплатник е лице чиј телефон, 

односно телефонски уред, на негбво барање, е при-
клучен кон телефонска централа за јавен сообраќај. 

(2) Правно лице или поединец, што ќе стане те-
лефонски претплатник во смисла на член 68 став 1 
од Законот за ПТТ услуги, може да има повеќе те-
лефони или повеќе разни претплатнички телефон-
ски уреди. 

(3) Претплатник на еден главен телефон или 
еден спореден претплатнички телефонски уред мо-
же да биде само едно лице. 

(4) Претплатникот е должен во поглед на упо-
требата на телефонот да се придржува кон Законот 
за ПТТ услуги, кон Општите услови и други ПТТ 
технички услови со кои се регулира начинот на 
употребата на телефони и претплатнички уреди и е 
одговорен за сите последици настанати поради не-
прописна употреба на телефонот. 

Засновање претплатнички однос 

Член 170 
(1) Правно лице или поединец што ги исполнува 

условите предвидени со член 68 од Законот за ПТТ 
услуги и Општите услови поднесува барање за за-
сновање претплатнички однос на пропишан образец. 
Барањето се поднесува до ПТТ организацијата и се 

смета истовремено како барање за инсталирање 
претплатнички телефонски уреди. Одлука за при-
клучување на претплантичките телефонски уреди 
кон ПТТ мрежата донесува посебна комисија на 
ПТТ организацијата врз основа на член 68 од Зако-
нот за ПТТ услуги. 

(2) Претплатникот ги остварува сите свои права 
и обврски што произлегуваат од претплаткичките 
односи преку месната телефонска мрежа во која е 
вклучен неговиот претплатнички телефонски уред. 

(3) Кога претплатникот бара да се инсталира кој 
и да е друг телефонски уред, освен главен прет-
платнички телефон поднесува само писмена прет-
ставка, не исполнувајќи го пропишаниот образец од 
став 1 на овој член. 

(4) Претплатничкиот телефонски уред мора, по 
правило, да биде приклучен кон централата на мес-
ната телефонска мрежа на чие подрачје се наоѓа 
уредот. Ако во местото во кое треба да се инсталира 
телефонски уред не постои телефонска централа за 
јавен сообраќај, тој уред може да се приклучи кон 
централата на најблиската месна телефонска мрежа. 
Во оправдани случаи ПТТ организацијата може да 
дозволи приклучување на претплатнички телефон-
ски уред кон централа за јавниот сообраќај на дру-
га месна мрежа на таа ПТТ организација, на барање 
од самиот претплатник. Ако претплатнички теле-
фонски уред се наоѓа на подрачје на една ПТТ орга-
низација, а месната телефонска централа кон која 
се приклучува тој уред на подрачје на друга ПТТ 
организација, одлука за приклучивање на тој уред 
донесуваат спогодбено заинтересираните ПТТ орга-
низации. 

(5) ПТТ организацијата е должна прета латнич-
ките телефонски уреди приклучени кон централа на 
друго место да ги приклучи кон поблиска новоиз-
градена централа односно нозоизградена централа 
на тоа место, кога ќе се создадат потребни технички 
услови за тоа. 

(6) За преталатничките телефонски уреди при-
клучени кон централа на други места, се наплатува 
посебен износ пропишан со ценовникот. Тој износ 
нема да се наплатува ако претплатничкиот уред е 
приклучен кон централа на друга месна телефонска 
мрежа, кога тоа претставува поповолно решение за 
ПТТ организацијата 

Месна телефонска мрежа и претплатнички телефон-
ски уреди и инсталации 

Член 171 
(1) Секоја месна телефонска мрежа опфаќа оп-

ределен?) подрачје на населено место и неговата 
околина. Подрачјето на месната телефонска мрежа 
за одделни места го определува ПТТ организацијата 
раководејќи се од територијалните граници на мес-
тото. 

(2) Подрачјето на месната телефонска мрежа се 
дели на потесен и поширок местен реон, 

(3) Потесниот местен реон е дел од подрачје на 
месна телефонска мрежа кој, по правило, опфаќа 
потесно подрачје на населеното место. 

(4) Поширокиот местен реон е дел од подрачје 
на месна телефонска мрежа кој опфаќа пошироко 
подрајче на населеното место и околината вон од 
границите на потесниот местен реон, а кој не му 
припаѓа на подрачјето на друга месна телефонска 
мрешка. 

(5) Границите на потесниот и поширокиот местен 
реон ги определува ПТТ организацијата. 
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(6) Линиите и водовите во потесен местен реон 
можат да бидат само основно средство на ПТТ ор-
ганизацијата, освен специјалните телефонски мрежи 
на одделни установи или организации, 

(7) ПТТ организацијата во смисла на одредбите 
од член 38 на Законот за основите на системите за 
врски не е должна да ги поднесува трошоците за 
изградба на месните телефонски водови за одделни 
корисници кои не се предвидени со програмата за 
развој на ПТТ организацијата. 

(8) Претплатничките телефонски линии и водови 
во поширок местен реон што ги изградува претплат-
никот на свој трошок, можат да бидат во негова 
сопственост. При изградбата на претплатничка те-
лефонска линија и вод во поширок местен реон, 
претплатникот е должен да се придржува кон соод-
ветните ПТТ технички услови. 

(9) Претплатниците телефонски уреди и инста-
лации се наоѓаат во зграда или на земјиште на прет-
платникот, а завршуваат на местото на кое прет-
платничкиот уводен вод или уводен кабел се при-
клучува кон месната телефонска мрежа. Набавката 
на претплатнички телефонски уреди и изградбата на 
инсталациите ги врши подносителот на барањето за 
засновање претплатнички однос. 

(10) При изградба или измена на претплатнички 
телефонски уред и инсталација, претплатникот е 
должен да се придржува кон соодветните ПТТ тех-
нички услови и за секоја таква промена претходно 
да ја извести ПТТ организацијата. 

(11) Приклучувањето на претплатничкиот теле-
фонски уред и. инсталација кон месната телефонска 
мрежа го врши исклучиво надлежната ПТТ органи-
зација. 

Претплатнички телефонски уреди 

Член 172 
(1) Главен претплатнички телефон е телефонски 

апарат инсталиран ка ј претплатник и непосредно 
врзан за месната телефонска централа со посебен 
вод или преку двоен или групен приклучок, односно 
концентратор. Секој претплатнички телефон има 
свој посебен претплатнички повикувачки број. 

(2) Секој вод, со кој преталатничката телефон-
ска централа или телефонска гарнитура е врзана за 
мес£а телефонска централа, се смета како приклу-
чок на главниот претплатнички телефон. 

(3) Спореден телефон е телефонски апарат ин-
сталиран во иста зграда волкоја се наоѓа и главниот 
претплатнички телефон, односно претплатничка 
централа или телефонска гарнитура кон која е вр-
зан. Споредниот телефон нема свои претплатнички 
повикувачки број, а може да има локален број. 
Врската на спореден телефон со телефонската цен-
трала се остварува преку главен телефон, претплат-
ничка централа или телефонска гарнитура. 

(4) Корисник на спореден телефон може да биде 
претплатник на главен телефон или некое друго 
лице по одобрение од ПТТ организацијата и приба-
вена согласност од претплатникот на главниот теле-
фон. 

(5) Спореден телефон е и оној телефон што е 
инсталиран во друга зграда, а не во онаа во која се 
наоѓа главниот телефон за кој е врзан, под услов 
зградата да се наоѓа во ист круг на претпријатие, 
болница, касарна и слично. Под ист круг се подраз-
бира заграден или незаграден простор што претста-
вува единствена целина, а служи исклучиво за по-
с е в и т е на претпријатието, болницата, касарната и 
слично. 

(6) Споредна телефонска станица е телефонски 
апарат инсталиран во друга зграда, а не во онаа во 
која се наоѓа главниот претплатнички телефон, 

претплатничка централа или телефонска гарнитура, 
под услов зградата да се наоѓа вон од кругот на 
претпријатието, болницата, касарната и слично. 

(7) .Корисник на споредна телефонска станица 
може да биде претплатник на главен телефон или 
некое друго лице по одобрение од ПТТ организација 
и прибавена согласност од претплатникот на глав-
ниот телефон. 

(8) Телефонски менувач е уред што се врзува 
за вод на главен претплатнички телефон, а служи 
за префрлање врски на спореден телефон, односно 
на споредна телефонска станица. 

(9) Телефонска гарнитура е претплатнички те-
лефонски уред кон кој може да биде приклучен еден 
или повеќе споредни телефони, односно споредни 
телефонски станици, а кој е врзан за месна теле-
фонска централа со еден или со повеќе водови. Ако 
кон телефонска гарнитура се приклучени пет или 
повеќе споредни телефони, односно споредни теле-
фонски станици, таа гарнитура се смета во експлоа-
тационен и тарифен поглед како претплатничка 
централа. Телефонската гарнитура овозможува ме-
ѓусебни локални врски помеѓу споредни телефони 
приклучени кон таа гарнитура, како и врски на тие 
телефони со месната телефонска мрежа. 

(1Q) Претплатничка централа е централа инста-
лирана ка ј претплатник и може да биде врзана со 
месна централа со два или повеќе водови. Кон прет-
п л а т и ч к а т а централа се приклучуваат споредни те-
лефонски апарати, односно споредни телефонски 
станици. Кон претплатнички централи можат да се 
приклучат само телефони од корисниците на прет-
платничката централа, а исклучително по одобре-
ние од надлежната ПТТ организација, во оправдани 
случаи — и телефони од други лица што се наоѓаат 
во иста или во друга зграда. 

(11) Паричен телефонски апарат е уред што се 
состои од автоматски телефонски апарат и систем 
за собирање пари. Паричен телефонски апарат може 
да биде за местен, како и за местен и меѓуместен со-
обраќај и се поставува во просториите на претплат-
никот. 

(12) Збирен приклучок (РВХ) е уред кој овозмо-
жува да се воспоставува врска со поголем број по-
единечни главни претплатнички телефони, односно 
со претплатничка централа или телефонска гарни-
тура, со избирање само на еден претплатнички по-
викувајќи број, а централата автоматски воспоста-
вува врска со првиот слободен приклучок. 

(13) Паралелен приклучок е непосреден приклу-
чок на спореден телефон паралелно приклучен кон 
вод на главен претплатнички телефон, без употреба 
на менувач, а може да се користи само кога глав-
ниот претплатнички телефон и споредниот прет-
платнички телефон се наоѓаат во иста просторија. 

(14) Собен приклучок е продолжување на вод на 
главен претплатнички телефон во друга просторија 
на ист претплатник. Тој се состои од два или повеќе 
ѕидни приклучоци и еден штекер на гајта^от на те-
лефонот. Штекерот мора да има три крака за да се 
спречи по грешка да се стави во ѕиден приклучок 
на мрежата за развод на електрична енергија. 

(15) Сигнално ѕвонче се поставува во иста зграда 
во која се наоѓа главниот претплатнички телефон 
заради подобро предупредување на претплатниците 
на повикувањата на. телефон. 

(16) Помошна слушалка е терефонска слушал-
ка која му се додава, на барање од претплатникот, 
на телефонскиот апарат покрај веќе постојната 
микротелефонска комбинација. 

(17) Автоматски избирач на телефонски броеви 
е уред кој се приклучува кон автоматски телефон-
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ски апарат, а овозможува поединечен избор на из-
весен број претплатнички броеви со притисок на 
соодветен тастер. 

(18) Автоматски телефонски одзивник е Уред 
што се приклучува кон телефонски апарат и овоз-
можува автоматско предавање на оставена и ав-
томатско забележување на примена порака. 

(19) Бројач на тарифни импулси ка ј телефон-
ски претплатник е уред што се приклучува кон ав-' 
тематски телефонски апарат или друг телефонски 
уред и служи за регистрирање на тарифни импулси. 

(20) Под претплатнички телефонски уред се по-
дразбираат и сите други уреди што ги атестира ПТТ 
организацијата. 

Повикувачки број на претплатнички телефон 

Член 173 
(1) Секој главен претплатнички телефон добива 

свој повикувачки број што го определува ПТТ ор-
ганизацијата во согласност со член 70 од Законот 
за ПТТ услуги. 

(2) Претплатничка телефонска централа или те-
лефонска гарнитура што е врзана со месна авто-
матска телефонска централа со два или повеќе во-
дови, мора да биде врзана за збирен приклучок 
(РВХ). 

(3) Претплатникот може од оправдани причини 
да бара измена на повикувачкиот број на својот те-
лефон, а "ПТТ организација ја одобрува измената 
ако постојат технички можности за тоа. 

(4) ПТТ организација може од технички при-
чини да го измени повикувачкиот број на телефо-
нот и без согласност од претплатникот, под услов 
да го извести за тоа најмалку 15 дена пред изме-
ната на • повикувачкиот број, соопштувајќи му го 
истовремено и новиот повикувачки број (член 70 
став 2 од Законот за ПТТ услуги). 

(5) Во централи каде што постојат технички 
можности се даваат известувања за променетите бро-
еви, така што за определено време на секоја покана 
упатена на стариот број да се јавува телефонска 
централа и на повикувачот да му даде известување 
за настанатата промена. 

(6) Стариот повикувачки број за еден опреде-
лен период време, по правило, не му се доделува 
на друг претплатнички телефон. 

Телефонска претплата 

Член 174 
(1) Телефонските претплатници се во претплат-

нички однос со ПТТ организацијата кон чија мрежа 
се приклучени нивните претплатнички уреди. Теле-
фонските претплатници плаќаат, покрај цената за 
извршените телефонски услуги, и определен износ 
на претплата. Телефонската претплата е месечен 
износ што се наплатува од телефонските претплат-
ници како надомест за ставање на телефонските 
средства на располагање на телефонските прет-
платници, без оглед дали ги користат или не. 

(2) Бродски радиотелеграфски и радиотелефон-
ски станици на југословенските бродови се во прет-
платнички однос со крајбрежната радиостаница ко-
ја е должна да обезбеди во секое време на ден и 
ноќ постојано вршење на поморски радиотелеграф-
ски и радиотелефонски услуги на сите бродски 
радиостаници на југословенските бродови. Месеч-
ната претплата се утврдува са ценовникот врз ос-
нова на распоредување во групи, зависно од наме-
ната и бруто регистарската тонажа на бродовите. 

Селидба, преместување и привремено демонтирање 
на претплатнички уред 

Член 175 
(1) Телефонските претплатници можат да ба-

раат писмено, а најмалку петнаесет дена порано, 
нивните телефонски уреди, на нивни трошок, да се 
преселат или преместат, а ПТТ организациите ќе 
извршат селидба или преместување во рокот и во 
границите на техничките можности. 

(2) Под селидба се подразбира преселување на 
телефонски уред во друга зграда на подрачје на 
иста месна телефонска мрежа. 

(3) Преместувањето претставува преместување 
на телефонски уред од едно на друго место во ист 
стан или во исти деловни простории, односно од 
еден стан или деловна просторија во друг стан или 
деловна просторија во иста зграда или во зграда 
која се наоѓа во заграден или незаграден простор 
кој претставува единствена целина под услов за 
приклучувањето кон ПТТ мрежата да се користи 
истиот, увод на вод или завршок на уводен кабел 
на месната телефонска мрежа, како и да е во пра-
шање ист претплатник. 

(4) Претплатник кому што, поради барана се-
лидба, му е исклучен односно демонтиран телефон-
скиот уред, а селидбата ја одлага во рок кој не мо-
же да биде подолг од триесет дена, плаќа соодве-
тен износ на претплатата според ценовникот. Ако 
селидбата не се изврши во тој рок, претплатникот 
може да го повлече своето барање за селидба^ и 
телефонскиот уред мора да го пушти во сообраќај 
во просторијата во која бил порано. 

(5) Ако во рок од три години не може да се 
изврши селидба на телефонски уред во нови прос-
тории, на претплатникот му престанува претплат-
ничкиот однос (член 77 од Законот за ПТТ услуги). 

(6) Претплатникот не може по преселувањето да 
располага со телефонскиот приклучок во станот 
или во деловната просторија од која се иселува. 

(7) Претплатникот може да бара привремено де-
монтирање и повторно поставување на телефонски 
уред во случај на поправка, чистење или други ра-
бош во просторијата во која се наоѓа уредот. Ако 
претплатникот не сака тој уред да се постави пов-
торно на истото место во просторијата во која се 
наоѓал порано, туку на некое друго место во смисла 
на став 3 од овој член, должен е да поднесе до ПТТ 
организацијата писмено барање а а преместување. 
За време додека телефонскиот уред е демонтиран, 
претплатникот плаќа полна претплата. 

Промени во називот на претплатник 

Член 176 
(1) Претплатник што сака да изврши промена на 

називот во евиденцијата за телефонските претплат-
ници што ја води ПТТ организацијата, должен е 
да поднесе писмено барање за таа промена. 

(2) Како промена во називот на претплатникот 
се^смета промената на презимето, името, занимање-
то односно промената Во називот на опШтествено-
-политичката заедница, на организација на здру-
жен труд и ел., под услов телефонот да остане на 
истото место. 

(3) Како промени во називот на претплатникот 
се сметаат и промените на личноста на претплат-
никот во случаите од член 76 на Законот за ПТТ 
услуги. 
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Одржување на претплатничките телефонски уреди, 
инсталации и водови 

Член 177 
(1) Претплатникот може своите телефонски 

уреди и инсталации да ft ги довери на одржување 
на ПТТ о р г а н и з а ц и ј а , а правата и обврските што 
произлегуваат од тоа одржување се утврдуваат со 
посебен договор. 

(2) Одржувањето на водовите на други лица во 
кабелската канализација и на воздушните линии 
на ПТТ организациите го вршат исклучиво ПТТ 
организациите. 

Преглед на претплатничките телефонски уреди и 
инсталации 

Член 178 
(1) При вршењето преглед на претплатничките 

телефонски уреди и инсталации приклучени кон 
телефонската мрежа за јавен сообраќај во смисла 
на член 72 од Законот за ПТТ услуги, ПТТ работ-
ниците што го вршат тој преглед се должни пред 
вршењето на прегледот да го покажат овластување-
то за вршење на прегледот што го издала ПТТ ор-
ганизацијата. 

(2) Ако ПТТ работник при прегледот установи 
дека телефонските постројки не им одговараат на 
постојните ПТТ технички услови, должен е писме-
но да ја констатира најдената состојба и да му обр-
не внимание на претплатникот дека е должен што 
побрзо, а најдолго во рок од 30 дена, да ја отстра-
ни установената неисправност. ч 

(3) Ако се установи при прегледот дека теле-
фонски уред, односно инсталација претрпела изме-
на (приклучување на непријавени нови инстала-
ции, апарати, уреди, непријавена замена на постој-
ни инсталации и уреди, делови на постројки и др.), 
најдената состојба се констатира писмено и се под-
несува пријава до надлежната ПТТ организација 
која врз основа на одредбите од член 75 став 1 то-
чка 6 на Законот за ПТТ услуги може да донесе 
одлука за престанување на претплатничкиот однос. 

(4) Од претплатник, што дозволил или извршил 
неовластено приклучување на непријавени нови ин-
сталации, апарати и уреди, ќе се наплати разлика-
та на износот пропишан со ценовникот за една го-
дина наназад, сметајќи од денот на утврдувањето 
на извршената промена. 

Привремено исклучување на претплатничките те-
лефонски уреди 

Член 179 
(1) ПТТ организација е должна на телефонски 

претплатник, по негово барање, привремено да му 
го исклучи телефонот од сообраќај поради неговата 
отсутност подолга од триесет дена или од други 
оправдани причини, под услов исклучувањето да не 
трае подолго од три месеци (член 73 на Законот за 
ПТТ услуги). 

(2) ПТТ организација може привремено да ис-
клучи од сообраќај претплатнички телефон (член 
74 на Законот за ПТТ услуги), и тоа: 

1) ако се утврдат технички пречки или недоста-
тоци на претплатничките телефонски уреди или инс-
талации — до отстранувањето на тие пречки, од-
носно недостатоци; 

2) ако настапат технички пречки во ПТТ мре-
жата кон која е приклучен — до отстранувањето 
на тие пречки; 

3) ако се изведуваат работи врз реконструк-
ција или проширување на ПТТ мрежа кон која е 
приклучен — до завршувањето на тие работи. 

(3) Ако телефонскиот претплатник не го нами-
ри својот долг од претплатничкиот однос во рок 
од 8 дена од денот на приемот на сметката, ПТТ ор-
ганизацијата може привремено да го исклучи него-
виот претплатнички телефон, ако таа сметка не ја 
испрати ниту во определениот рок од денот на 
приемот на писмена опомена од ПТТ организаци-
јата, и тоа: 

1) во рок од три месеци — ако телефонски прет-
платник е организација на здружен труд или друга 
организација, односно орган што врши работи од 
посебен општествен интерес (здравствени установи, 
противпожарни друштва и ел.); 

2) во рок од триесет дена — ако телефонски 
претплатник е која и да било друга организација 
на здружен труд или друга организација односно 
орган или поединец. 

(4) За време на привременото исклучување на 
претплатнички телефон од сообраќај според одред-
бите од точ. 2 и 3 став 2 на овој член, претплатата 
не се плаќа. 

Престанување на претплатнички однос 

Член 180 
(1) Претплатничкиот однос помеѓу телефонскиот 

претплатник и ПТТ организацијата може да преста-
не (член 75 од Законот за ПТТ услуги): 

1) ако телефонскиот претплатник кому што му 
е исклучен привремено телефонот поради негова 
отсутност или од други оправдани причини, во вре-
ме од најмалку триесет дена до најмногу три ме-
сеци, не бара повторно пуштање на својот телефон 
во сообраќај; 

2) ако телефонскиот претплатник не ги отстра-
ни техничките пречки односно недостатоците на 
своите телефонски уреди или инсталации во рок од 
три месеци од денот крга тие уреди и инсталации 
поради тоа се привремено исклучени од сообраќај; 

3) ако телефонскиот претплатник не го намири 
својот долг од претплатнички однос во рок од 
триесет дена од денот кога претплатничкиот теле-
фон е привремено исклучен од сообраќај поради 
тој долг; 

4) ако телефонскиот претплатник се исели од 
својот стан, односно деловна просторија, а своите 
телефонски уреди му ги остави на користење на 
новиот корисник на тој стан, односно деловна про-
стори! а; 

5) ако телефонскиот претплатник или друго ли-
це од неговиот телефон вознемирува или навредува 
други претплатници или персоналот на телефонска-
та централа; 

6) ако телефонскиот претплатник приклучи кои 
ПТТ мрежата уреди за чие приклучување ПТТ ор-
ганизација не дала согласност. 

(2) Телефонски претплатник што повеќе не сака 
да биде претплатник поднесува писмен отказ до 
ПТТ организацијата во кој to назначува денот ко-
га сака да се исклучи неговиот претплатнички те-
лефонски уред, со тоа што отказниот рок не може 
да биде пократок од 15 дена. ПТТ организацијата 
врши исклучување на денот што е означен во пис-
мениот отказ. 
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Телефонски именик 

Член 181 
(1) Телефонскиот именик е службен попис на 

телефонските претплатници наменет за општа упо-
треба. Тој, по правило, го содржи пописот на сите 
телефонски претплатници, со следните податоци' за 
нив, и тоа: 

1) презиме и име односно назив на телефон-
скиот претплатник; 

2) адреса на претплатникот; 
3) повикувачки број на телефонот на претплат-

никот. 
(2) Претплатникот може да бара неговиот прет-

платнички телефон да не се внесува во телефон-
ски именик, а ПТТ организација ќе го задоволи 
ова барање ако постојат оправдани причини за тоа. 

(3) Во телефонскиот именик не се внесуваат ни 
броевите на телефоните што служат исклучиво за 
пренос на податоците по комутирана телефонска 
мрежа. 

(4) За повеќекратно внесување на податоци за 
претплатниците во телефонскиот именик на барање 
на претплатникот, се наплатува износот на цената 
определен со ценовникот. 

Плаќање на телефонските услуги 

Член 182 
(1) Цената за телефонски услуги ќ ја плаќа 

корисникот на ПТТ организацијата од која бара 
одделна услуга. 

(2) Плаќање на телефонските услуги може да 
биде во готово или по фактура. 

(3) Износот на цената за телефонски разговори 
се определува врз основа на должината на траење-
то на разговорот, зоналните оддалечености, односно 
за телефонските разговори во автоматскиот и^полу-
автоматскиот телефонски' сообраќај со директно 
воспоставување врска според член 134 став 3 на 
Општите услови, и итноста, а зависно од начинот 
на воспоставување на врските и од системите на 
тарифирање пропишани со Номенклатурата на ПТТ 
услуги. 

(4) Ако претплатничкиот однос е заснован зак-
лучна до 15-тис*г ден во месецот, претплатникот 
плаќа полн износ на претплатата за тој месец, а 
ако тој однос е заснован по 15-тиот ден во месе-
цот, од претплатникот се наплатува половина од 
износот на претплатата за тој месец. 

(5) Ако претплатничкиот однос престанал со от-
каз на претплатникот или во случај на смрт на 
претплатникот, се наплатува половината од прет-
платата за односниот з^есец ако телефонот е ис-
клучен заклучно до 15-тиот ден во месецот. За те-
лефонот исклучен по 15-тиот ден во месецот, се 
наплатува полн износ на претплатата за тој месец. 

(6) Ако настапат случаите од чл. 179 и 180 на 
Општите услови, се наплатува претплатата до кра-
јот на месецот во кој настанала односната промена. 

(7) За телефонски разговори врз основа на Кре-
дитна карта износот на цената за извршениот раз-
говор се наплатува од корисникот по чие барање 
е издадена Кредитната карта. 

(8) Ако со ценовникот на ПТТ услуги не се 
определени цените за одделни ПТТ услуги, плаќа-
њето на такви услуги се врши според договор. 

Постапка за остварување па побарувања 

Член 183 
(1) Кога корисник на телефонска услуга или 

друго овластено лице сака да оствари надомест на 

штета и други побарувања од договорот за вршење 
на телефонски услуги, поднесува писмено барање-
до ПТТ организацијата од која ја барал услугата. 

(2) Во барањето од став 1 на ОВОЈ член корис-
никот или друго овластено лица е должно да ја 
определи височината на побарувањето и да ги на-
веде фактите и да поднесе докази Брз кои го за-
снова своето барање. 

(3) Кога корисник или друго овластено лице ба-
ра враќање на наплатениот износ на цената во це-
лост или само враќање на дел од тој износ поради 
неизвршена РШИ делумно извршена телефонска ус-
луга во смисла на член 184 на Општите услови, 
должен е да поднесе барање ло единицата на ПТТ 
мрежа од која ја барал услугата. 

(4) ПТТ организацијата е должна на корисник 
на телефонска услуга или на друго овластено лице 
што го поднело барањето од став 3 на овој член 
веднаш да му го врати соодветниот износ на цената 
ако барањето е основано, а најдоцна во рок од 8 
дена од денот на приехмот на барањето. 

Пресметување и враќања на наплатени износи 

Член 184 
(1) Пресметувањето и враќањето на наплатена-

та телефонска претплата се врши во следните слу-
чаи: 

1) ако дојде до запирање на телефонскиот сооб-
раќај, претплатата се враќа за онолку денови колку 
што траело запирањето на сообраќајот;* 

2) ако претплатникот поради утврдени технички 
пречки настанати по вина на телефонската служба 
не можел да се служи со својот телефон подолго 
од 15 дена, му се враќа претплатата за онолку де-
нови за колку што не можел да го користи теле-
фонот; 

3) ако на претплатник што навремено пријави 
селидба не може да му се пресели телефонот во 
рок од 15 дена од денот што го означил во писмено-
то барање, му се враќа претплатата за она време 
за кое бил без телефон. 

(2) Враќањето на наплатениот износ или на 
дел од тој износ за извршени разговори во меѓу-
месниот телефонски сообраќај, во кој задолжува-
њето на разговорот го врши ПТТ работник, се вр-
ши во следните случаи: 

1) ако се утврди дека по грешка на телефон-
ската служба претплатникот, односно говорникот е 
задолжен погрешно или ако е наплатен поголем из-
нос од оној што е пропишан со ценовникот; 

2) ако поканата не е врачена по грешка на 
телефонската или доставната служба, а разговорот 
не е закажан за некое друго време во смисла на 
член 146 од Општите услови, се враќа платениот 
износ за поканата; 

3) ако извесницата не му е соопштена на пови-
каното лице по грешка на телефонската служба, 
се враќа платениот износ за извесницата. 

(3) Кога во телефонскиот сообраќај задолжува-
њето на разговори се врши автоматски со импулси 
на претплатничкиот бројач, без оглед дали тие им-
пулси потекнуваат од месни, меѓумесни и меѓуна-
родни разговори, повеќе наплатениот износ му са 
враќа на претплатникот само ако се_ утврди дека 
е тој задолжен со поголем број импулси помогли 
техѕшчка грешка Техничката грешка ја у т в р т ^ а 
комисијата формирана од ПТТ организацијата Во 
тој случај претплатникот се задолжува со износот 
за просечен број импулси покажани на бројачот па 
тој претплатник за последните три месени,. Иста 
постапка се применува и ако бројачот не функцио-
нирал поради техничка грешка. 



Страна 1526 — Број 51 , СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 ноември 1976 

(4) Повеќе наплатените износи за телефонски ус-
луги му се враќаат на претплатникот со одлука на 
надлежната ПТТ организација, без оглед дали прет-
платникот поднел барање или не. 

3. Услуги на пренос на податоци 

Поим на услуги на пренос на податоци 

Член 185 
(1) Преносот на податоци е посебна ПТТ услуга 

со која им се овозможува на претплатниците на 
пренос на податоци по дигитален пат да вршат ме-
ѓусебен пренос на определени податоци со помош 
на посебни уреди за предавање и прием на пода-
тоци или сметачи (во натамошниот текст: уреди за 
пренос на податоци), што се приклучени кон ПТТ 
мрежата (определени капацитети на телеграфската 
односно телефонската мрежа или друга посебна те-
лекомуникациона мрежа на ПТТ организација). 

(2) Под податоци, во смисла на став 1 од овој 
член, се подразбираат информации што можат да 
се земат од изворни документи или од некој медиум 
за складирање, а се претставени на своето извориш-
те со дигитален сигнал. Преносот на тој сигнал на 
далечина (со посредство на ТТ мрежата) се нареку-
ва пренос на податоци. 

Видови услуги на пренос H&v податоци 

Член 186 
При преносот на податоци постојат следните 

бидови услуги: 
1) пренос на податоци по комутирана телеграф-

ска мрежа; 
2) пренос на податоци по комутирана телефон-

ска мрежа; 
3) закуп на водови и уреди за пренос на пода-

тоци; 
4) специјални мерења и испитувања на барање 

од корисници. 

Пренос на податоци по комутирана телеграфска 
мрежа 

Член 187 
(1) Комутираната телеграфска мрежа се ко-

ристи за пренос на податоци така што претплат-
ничкиот уред за пренос на податоци ќе се приклучи, 
со посредство на посебна приклучна кутија, кон нов 
телеграфски приклучок за потреби на преносот на 
податоци. 

<2) Повикувачкиот број на приклучокот кен ко-
мутирана телеграфска мрежа за пренос на подато-
ци не смее да биде внесен во именикот на теле-
графските претплатници ниту во картотеката на 
службата за известување. 

(3) Ако не постои техничка можност за воспос-
тавување нов приклучок кон комутирана телеграф-
ска мрежа на начин од став 1 на овој член, може 
врз основа на претходна спогодба помеѓу корисни-
кот и ПТТ организацијата, еден од постојните глав-
ни претплатнички телепринтери да се исклучи од 
сообраќај и ослободениот приклучок на тој начин 
да се користи за пренос на податоци. 

Пренос на податоци по комутирана телефонска 
мрежа 

Член 188 
(1) Комутираната телефонска мрежа се користи 

За пренос на податоци така што претплатничкиот 

уред за пренос на податоци се приклучува кон 
главниот претплатнички телефон што служи исклу-
чиво заради пренос на податоци. 

(2) Ако не постои техничка можност за прик-
лучување на нов главев претплатнички телефон, 
со спогодба на корисникот и ПТТ организацијата 
еден од постојните главни претплатнички телефо-
ни може да се исклучи од телефонски сообраќај и 
да се користи за пренос на податоци во комутира-
на телефонска мрежа. 

(3) Повикувачкиот број на приклучокот од став 
1 на овој член не се, внесува во телефонскиот име-
ник односно во картотеката на службата за извес-
тување. 

Закуп на водови и уреди за пренос на податоци 

Член 189 
(1) Закупот на водови за пренос на податоци е 

услуга со која им се овозможува на корисниците 
следното: 

1) непосредна врска помеѓу два уреда за пренос 
на податоци; 

2) повеќекратно користење (наизменично, со 
приклучување на соодветни уреди за пренос на по-
датоци); 

3) пристап во мрежи на други корисници (во 
согласност на тие корисници со ПТТ организаци-
јата); 

4) приклучување кон краеви на вод на повеќе 
од еден уред за пренос на податоци; 

5) пристап во ПТТ мрежата на еден крај на 
закупен вод, ако корисниците се однапред познати 
и ако размената на соопштенијата е стриктно огра-
ничена на дејноста на корисникот што го закупил 
водот. 

(2) ПТТ организациите даваат во закуп водови 
за пренос на податоци само ако не се неопходни 
за уредно функционирање на ПТ*Т сообраќајот. 

(3) Во закуп за пренос на податоци можат да 
се дадат: 

1) месни телеграфски и телефонски водови; _ 
2) меѓумесни телеграфски водови; 
3) меѓумесни телефонски водови; 
4) носечки водови во фреквентен опсег. 
(4) Непосредно пред ставањето на закупениот 

вод на располагање на корисникот, ПТТ организа-
циите вршат мерења и испитувања на водот според 
одредбите од договорот и ПТТ технички услови што 
се однесуваат на воспоставување водови за пренос 
на податоци. Резултатите од мерењето се сметаат 
како составен дел на договорот односно на еви-
денцијата за корисниците на пренос на податоци и 
можат да се достават до корисникот на негово ба-
рање. 

(5) Одредбите на Општите услови што се одне-
суваат на закупот на телеграфски и телефонски 
водови согласно ќе се применуваат врз закупот на 
водови за пренос на податоци. 

(6) ПТТ организацијата може, на барање од ко-
рисникот, да даде во закуп одделни уреди за пре-
нос на податоци под условите утврдени со посебен 
договор за закупот. 

Специјални мерења и испитувања на барање од 
корисникот 

Член 190 
(1) ПТТ организација може на барање од ко-

рисникот да врши специјални мерења и испитувања 
на водови, врски или уреди за пренос на податоци. 

(2) За услугата од став 1 на овој член се на-
платува посебна цена предвидена со ценовникот. 
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Претплатник на пренос на податоци 

Член 191 
(1) Претплатник на пренос на податоци е прав-

но лице или поединец чии уреди за пренос на по-
датоци се приклучени кон ПТТ мрежата. 

(2) Претплатникот е должен во поглед на упо-
требата на уредите за пренос на податоци да се 
придржува кои Законот за ПТТ услуги, Општите 
услови и кон ПТТ технички услови. 

Претплата на пренос на податоци 

Член 192 
Претплатниците на пренос на податоци се во 

претплатнички однос сб ПТТ организацијата кон 
чија мреж^ се приклучени нивните претплатнички 
уреди, на која и плаќаат, покрај цената за услуга-
та на пренос на податоци, и определен износ на 
претплатата. Претплатата на пренос на податоци е 
месечен износ што се наплатува од претплатникот 
на пренос на податоци како надомест за ставање 
на ПТТ средствата на располагање на претплатни-
ците на пренос на податоци, без оглед дали ги ко-
ристат или не. 

Уреди и инсталации на корисници на пренос на 
податоци 

Член 193 
(1) Уредите за пренос на податоци се посебни 

уреди приклучени помеѓу крајните уреди за пода-
тоци и ПТТ мрежата, со помош на кои информа-
цијата, од облик погоден за електронска обработ-
ка, се претвора во облик погоден за пренос преку 
ПТТ мрежата и обратно. 

(2) Уредите за пренос на факсимили, што се 
приклучени кон телефноски водови, се сметаат како 
уреди за пренос на податоци во смисла на Општите 
услови. 

(3) Инсталации на корисник се водови што се 
наоѓаат во зграда односно на земјиште на корис-
никот, а завршуваат на местото каде што кориснич-
киот уводен вод или уводен кабел се приклучува 
кон месната ПТТ мрежа. 

(4) Инсталацијата на корисник на пренос на 
податоци треба да биде изведена така што да мо-
жат на едноставен начин да се остварат два коте-
леца на испитување, и тоа: 

1) терминален котелец што го опфаќа крајниот 
уред за податоци и уредот за пренос на податоци; 

2) ПТТ котелец што го затвора водот на месна-
та мрежа, вклучувајќи го и продолжението на ин-
сталацијата до уредот за пренос на податоци. 

(5) Набавката на уредите и инсталациите на ко-
рисник на пренос на податоци ја врши подносите-
лот на барањето за засновање на претплатнички 
однос. 

Засновање на претплатнички однос 

Член 194 
(1) Правно лице или поединец што ги исполну-

ва условите предвидени со член 80 од Законот за 
ПТТ услуги и со Општите услови поднесува писме-
но барање до ПТТ организацијата на чие подрачје 
треба да се изврши приклучување на уредот за 
пренос на податоци. Подносителот на барањето е 
должен изречно да го наведе начинот и времето 
кога ќе врши пренос на податоци. 

(2) Одлука за барањето за засновање на прет-
платнички однос на пренос на- податоци донесува 
ПТТ организацијата, откако ќе утврди дека се ис-

полнети условите од член 80 од Законот за ПТТ 
услуги. Заради тоа ПТТ организацијата: 

1) врши мерења и испитувања на врската за 
пренос на податоци според ПТТ технички услови. 
Резултатите од мерењето се составен дел на еви-
денцијата за корисниците на пренос на податоци 
и можат да му се соопштат на корисникот на него-
во барање; 

2) врши комисиски технички преглед на прет-
платничките уреди и инсталации. 

(3) Претп патникот ги остварува своите права и 
обврски што произлегуваат од претплатничкиот од-
нос преку месната ПТТ мрежа кон која е приклу-
чен неговиот претплатнички уред. 

Преглед на претплатничките уреди и инсталации 
за пренос на податоци 

Член 195 
(1) ПТТ организација има право да врши пов-

ремен преглед на исправноста на претплатнички^ 
уреди и инсталации за пренос на податоци, како и 
да проверува дали тие се употребуваат и одржу-
ваат во смисла на одредбите од член 82 на Зако-
нот за ПТТ услуги и соодветните одредби на Оп-
штите услови. 

(2) Ако овластениот ПТТ работник при прегле-
дот установи дека претплатнички^ уреди и ин-
сталации повеќе не им одговараат на ПТТ тех-
нички услови и дека е овозможен пристап на не-
пријавени корисници кон ПТТ мрежата, должен е 
писмено да ја констатира најдената состојба и да 
му обрне внимание на претплатникот дека е дол-
жен што побрзо, а најдоцна во рок од 30 дена, да 
ја отстрани установената неисправност. 

(3) Ако се установи при прегледот дека уредот 
односно инсталацијата претрпела измена (приклучу-
вање на непријавени нови инсталации и уреди, не-
п р и ј а в е н замена на постојни уреди и инсталации и 
др.), најдената состојба се констатира писмено и се 
поднесува пријава до надлежната ПТТ организација, 
која врз основа на одредбите од член 84 на Законот 
за ПТТ услуги може да донесе одлука за престану-
вање на претплатничкиот однос. 

(4) Од претплатникот што дозволил или самиот 
извршил неовластено приклучување на неприја-
вени нови уреди и инсталации за пренос на пода-
тоци кон ПТТ мрежата, ќе се наплати разликата 
на износот пропишан со ценовникот за една година 
наназад, сметајќи од денот на утврдувањето на из-
вршената промена. 

Привремено исклучување на претплатнички уреди 
за пренос на податоци 

Член 196 
(1) Врз основа на одредбите од член 83 на Зако-

нот за ПТТ услуги, ПТТ организација може прив-
ремено да исклучи од сообраќај претплатнички 
уред за пренос на податоци, и тоа: 

1) ако се утврдат технички пречки или недо-
статоци на претплатнички уреди или инсталации 
за пренос на податоци — до отстранувањето на тие 
пречки односно недостатоци; 

2) ако настапат технички пречки во ПТТ мре-
жата кон која е приклучен претплатничкиот уред 
за пренос на податоци — до отстранувањето па тие 
пречки; 

3) ако се изведуваат работи врз реконструкци-
ја или проширување на ПТТ мрежата кон која е 
приклучен корисничкиот уред — до завршувањето 
на тие работи. 

(2) Ако претплатникот не го намири својот долг 
од претплатничкиот однос во рок од осу*м дена од 



е фана У1528 — Број 51 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 ноември 1976 

денот на приемот на сметката, надлежната ПТТ 
организација може привремено да го исклучи не-
говиот уред за пренос на податоци од ПТТ мрежа-
та ако таа сметка не ја исплати ни во определениот 
рок од денот на приемот на писмената опомена од 
ПТТ организација, и тоа: 

Ц во рок од три месеци — ако претплатник е 
организација на здружен труд или друга организа-
ција, односно орган што врши работи од посебен 
општествен интерес; 

2) во рок од триесет дена — ако претплатник 
е која и да било друга организација на здружен 
труд, односно орган или поединец. 

Престанување на претплатничкиот однос 

Член 197 
(1) Врз основа на одредбите од член 84 на Зако-

нот за ПТТ услуги, претплатничкиот однос помеѓу 
претплатникот и ПТТ организацијата може да прес-
тане: 

1) ако претплатникот не ги отстрани технички-
те пречки, односно недостатоци на своите уреди и 
инсталации за пренос на податоци во рок од три 
месеци од денот кога тие уреди и инсталации по-
ради тоа се привремено исклучени од сообраќај; 

2) ако претплатникот не го намири својо јт долг 
од претплатничкиот однос во рок од триесет дена 
од денот кога претплатничкиот уред за пренос на 
податоци е привремено исклучен од сообраќај по-
ради тој долг; 

3) ако претплатникот се исели од својата де-
ловна просторија, а своите уреди за пренос на по-
датоци му ги. остави на користење на новиот ко-
рисник на таа деловна просторија; 

4) ако претплатникот приклучи кон ПТТ мре-
жата уреди за чие приклучување ПТТ организаци-
јата не дала согласност; 

5) ако претплатникот - не ги користи уредите 
за пренос на податоци на начинот и под условите 
што се утврдени со договорот за засновање на прет-
платничкиот однос. 

(2) Претплатничкиот однос помеѓу претплатни-
кот и ПТТ организацијата може да престане и врз 
основа на писмен отказ од претплатникот, со отка-
зен рок кој не може да беде пократок од петнаесет 
дена. 

Применување на одделни одредби од Општите усло-
ви врз услугите на пренос на податоци 

Член 198 
Одредбите од Општите услови што се однесу-

ваат на претлатничките односи во телеграфскиот И 
телефонскиот сообраќај во поглед на промената на 
повикувачкиот број, селидба, преместување и при-
времено демонтирање на претплатнички уред, про-
мени во називот на претплатениот, одржувањето на 
претплатничките уреди, плаќањето на услугите на 
пренос на податоци и постапката за остварување на 
побарувањата и пресметувањето и враќањето на 
наплатените износи, согласно ќе се применуваат и 
врз претплатничките односи на пренос на податоци. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Влегување во сила на Општите услови 

Член 199 
Овие општи услови влегуваат во сила по исте-

кот на 30 дена од денот на објавувањето во „Спуж«* 
бен лист на СФРЈ", 

За Претпријатието на За Претпријатието на 
ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 

Сараево, Загреб, 
Борис Ивиќ, е. р. Стјепан Јурековиќ, е. р. 

За Претпријатието на За Претпријатието на 
ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 

Бјеловара Скопје, 
Божидар Салиевиќ, е. р. Мирко Леов, е. р. 
За Претпријатието на За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 
Карловац, ^ Копер, 

Велимир Кљаевиќ, е. р Роман Флори |анчич, е. р. 
За Претпријатието на За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 
Титоград, Љубљана, 

Милутин Јовичевић е. p. Дане Довјак, е. р. 
За Претпријатието на За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 
Дубровник, ^ Мурска Собота, 

Никола Милашевић, е. р. Јуриј Саботин, е. р. 
За Претпријатието на За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 
Осиек, Ново Место, 

Стјепан Лукиќ, е. р. Рајко Гердович, е. р. 
За Претпријатието на За Здружените 

ПТТ сообраќај ПТТ организации на 
Риека, Словенија — Љубљана, 

Драган Баста, е. р. Егон Конради, е. р. 
За Претпријатието на За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 
Сплит, Белград, 

Славко Дувњак, е. р. Зора^н Еаќановиќ, е. р. 
За Претпријатието на За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 
Задар, Кралево, 

Звонко Колега, е. р. Драгутин 
-тг Милановиќ, е. р. За Претпријатието на 
ПТТ сообраќај За Претпријатието на 

Вараждин, ПТТ сообраќај 
Маријан Матковиќ, е. р. Ниш, 
0 тг Василие Тасиќ, е. р. 
За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај За Претпријатието на 
Цел је, ПТТ сообраќај 

Едвард Шепец, е. р. Титово Ужице, 
к> т-r Арсение Спасиќ, е. р. 
За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај За Претпријатието на 
Крањ, ПТТ сообраќај 

Фран Шкерјанец, е. р. Приштина, 
0 т. Петар Нановиќ, е. р. За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај За Претпријатието на 
Марибор, ПТТ сообраќај 
Мартин Панчево, 

Преворчник, е. р. Витез Диниќ, е. р. 
За Претпријатието на За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 
Нова Горица, Сремска Митровица, 

Франц Довечар, е. р. Радован Чарапић, е. р. 
За Претпријатието на За Здруженото 

ПТТ сообраќај ПТТ претпријатие 
Трбовле, Нови Сад, 

Јоже Суша, е. р. Јосип Хорват, е. р. 
За, Претпријатието на За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 
Славонски Брод, ' Крагуевац, 1 

Антун Катаниќ, е. t>. Миленко Радаковић е. р. 
За Претпријатието на За Претпријатието на 

ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 
Шибеник, Крушевац, 

Крешимир Чипчић, е. p. Томислав Антиќ, е. p. 
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За Претпријатието на За Претпријатието на 
ПТТ сообраќај ПТТ сообраќај 

Светозарево, Нови Сад, 
БОШКО Милосавлевиќ, е. р.Милан Продановиќ, е. р. 

За Претпријатието на 
ПТТ сообраќај 

Чачак, 
Милутин Лаловиќ, е. р. 

За Претпријатието на 
ПТТ сообраќај 

Сомбор, 
Милисав Беквалац, е. р. 

За Претпријатието на 
ПТТ сообраќај 

Суботица, 
Јанко Пејановић е. р. 

746. 

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за пош-
тенските, телеграфските и телефонските услуги 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74), по претходно 
прибавеното мислење од Стопанската комора на Ју -
гославија, организациите на здружен труд на пош-
тенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај 
утврдуваат 

Н О М Е Н К Л А Т У Р А 
НА ПОШТЕНСКИТЕ, ТЕЛЕГРАФСКИТЕ И ТЕЛЕ-

ФОНСКИТЕ УСЛУГИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1.1. Со оваа номенклатура на поштенските, теле-
графските и телефонските услуги се утврдуваат ви-
довите на поштенските, телеграфските и телефон-
ските услуги (во натамошниот текст: ПТТ услуги), 
распоните на тежините на поштенските пратки, зо-
ните на оддалеченоста, скалите на вредноста за 
вредносните пратки и определените работи на бла-
гајничката служба (уплати и исплати), интервалите 
на импулсите и начинот на применување на цените 
за одделни ПТТ услуги во внатрешниот и меѓуна-
родниот поштенски, телеграфски и телефонски соо-
браќај (во натамошниот текст: ПТТ сообраќај). 

1.2. При определувањето на цените за ПТТ ус-
луги во внатрешниот и меѓународниот ПТТ сообра-
ќај, организациите на здружен труд на ПТТ сообра-
ќајот (во натамошниот текст: ПТТ организации) и 
Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и 
телефони ќе се придржуваат кон оваа номенклатура 
на ПТТ услуги. 

1.3. Секоја ПТТ организација може на своето 
подрачје, покрај услугите наведени во оваа номен-
клатура на ПТТ услуги, да врши и други услуги 'што 
се извршуваат исклучиво на нејзиното подрачје. 

2. ВНАТРЕШЕН ПТТ СООБРАЌАЈ 

Во внатрешниот ПТТ сообраќај Номенклатурата 
на ПТТ услуги гласи: 

2.1. Поштенски сообраќај 
2 1 1 Писмо 
2.1.11. Обично писмо 

Распон на тежините: 
I стапка до 20 g 
II стапка над 20 до 50 g 
Секоја натамошна стапка по 50 g или 
дел од 50 g 

2.1.1 2. Стандардизирано писмо 
Распон на тежината'до 20 g 

2.1.1 3. Судско писмо и писмо по управна и пре-
кршочна постапка 
Распонот на тежината е ист како за 
обично писмо. 

2.1.2. Поштенска картичка 
2.1.2.1. Обична поштенска картичка 
2.1 2.2. Стандардизирана поштенска картичка 
2.1.3. Печатена работа 
2.1.3.1. Обична печатена работа 

Распон на тежината по стапките од 50 g 
2.1.3.2. Стандардизирана печатена работа 

Распон на тежината до 20 g 
2.1.4. Секограм 
2.1.5. Мал пакет 

Распон на тежината: 
I стапка до 250 g 
Секоја натамошна стапка по 50 g или дел 
од 50 g 

2.1.6. Препорачана писмовиа пратка 
Распонот на тежината е ист како за пис-
мо, печатена работа и мал пакет (точ. 
2.1.1, 2.1.3. и 2.1.5.) 

2.1.7. Вредносно писмо 
Распонот на тежината ^ ист како за пи-
смо од точка 2.1.1. 
Скали на вредноста: 
I — до 1.000 динари означена вредност, 
стапката на вредноста е по 100 динари; 
II — над 1.000 динари до 10.000 динари 
означена вредност, стапката на вредно-
ста е по 1.000 динари; 
III — над 10.000 динари означена вред-
ност, стапката на вредноста е по 10.000 
динари 

2.1.8. Пакет 
Распон на тежината: 
Во површинскиот сообраќај по стапки-* 
те од 1 kg » 
Скали на вредноста: 
I — до 1.000 динари означена вред-
ност, стапката на вредноста е по 100 
динари; 
I I — над 1.000 динари до 10.000 динари 
означена вредност, стапката на вредно-
ста е по 1.000 динари; . 
III — над 10.000 динари означена вред-
ност, стапката на вредноста е по 10.000 
динари 
Зони на фактичната оддалеченост: 
I зона — кога приемната и одредишна-
та пошта се на подрачје на ист поштен-
ски центар, без оглед на оддалеченоста; 
II зона — кога приемната и одредишна-
та пошта се на подрачја на различни 
поштенски центри помеѓу кои превоз-
ниот пат не преминува 100 km; 
III зона — кога приемната и одредиш-
ната пошта се на подрачја на различни 
поштенски центри помеѓу кои превоз-
ниот пат изнесува 101 до 200 km; 
IV зона — кога приемната и одредиш-
ната пошта се на подрачја на различни 
поштенски центри помеѓу кои превоз-
ниот пат изнесува 201 до 400 km; 
V зона — кога приемната и одредиш-
ната пошта се на подрачја на различни 
поштенски центри помеѓу кои превоз-
ниот пат изнесува над 400 km 

2 1.9. Испратница 
2.1.9.1. Поштенска испратница 

Скали на вредноста: 
I — до 100 динари; 
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II — над 100 динари до 1.000 динари, 
стапката на вредноста е 100 динари; 
III — над 1.000 динари, скалата на вре-
дноста ја сочинуваат секои 1.000 дина-
ри, односно дел од 1.000 динари 

2.1.9 2. Телеграфска испратница 
Скалите на уредноста се исти како и за 
поштенска испратница 

2 1.10. Посебни поштенски услуги 
2.1 10.1. Итна достава 
2 110 11. За писмовни пратки и испра~тш1ци 
2.1 10.1 2. За пакети 
2.1.10 2. Многу итна отпрема на пакети 
2.1.10.3. Добивање преку повратница на писмено 

потврдување на примачот за врачува-
ње на книжена пратка 

2.1.10.4. Врачување на пратеа со наплата на от-
купен износ 

2.1.10.5. Пренос на пакет издвоен од други па-
кети 

2.1.10.6. Пренос на пратка со авион 
2.1.10 61. Писмовни пратки (LC и АО) по стапки-

те на тежината од 20 g 
2.1.10 6 2, Пакети по стапките на тежината од 1 kg 
2 1 10.7. Врачување на „пост-рестант" пратка 
2.1.11. Дополнителни поштенски услуги 
2.1.11.1. Дополнителни поштенски услуги по ба-

рање на испраќачот 
2.1.11.1.1. Измена или дополнение на адресата на 

пратка 
2.1.11.1.2. Враќање на пратка 
2.1.11.1.3. Оптоварување на книжена пратка со 

откупнина, зголемување или намалу-
вање на откупниот износ или откажу-
вање од откупнина 

2.1.11.1.4. Праќање пакет по примачот или ба-
рање пакетот да не се праќа по прима-
чот 

2.1.11.2. Дополнителни поштенски услуги по ба-
рање на примачот 

2.1.11.2.1, Достава на „пост-рестант" пратки во 
стан или деловна просторија на прима-
чот, односно во стан или деловна про-
сторија на лицето што го определил 
примачот 

2.1.11.2.2» Чување на пристигнати пратки како 
мпост-рестант" 

2.1.11.3: Праќање на пратки во ново одредиште 
2.1.11.3.1, Доставување на пратки во ново, одреди-

ште во стан или во деловна просторија 
на примачот или на лицето што го опре-
делил примачот 

2.1.11.3.2, Чување на пратки во новото одредиште 
како „пост-рестант" 

2.1.11.3.3, Врачување на пратки лично на прима-
чот 

2.1.11.3.4, Врачување на итни пратки и известија 
за пристигнување на итни пратки пре-
ку прегратката на примачот 

2.1.11.3.5, Врачување на пратки преку итна до-
става 

2.1.11.4. Праќање на испратнички износи теле-
графски во новото одредиште 

2.1.12. Други поштенски услуги 
2.1.12.1. Побарување на пратка 

2.1.12.2. Издавање на дополнителна потврда за 
приемот на книжена пратка, освен за 
препорачани писмовни пратки 

2.1.12 3. Ракување со гломазен пакет 
2.1 12.4. Чување на полномошно 
2.1 12.5. Поднесување на увид на исплатена ис-

пратница или нејзина фотокопија 
2.1 12 6. Издавање на заверен препис или фото-

копија на манипулативна исправа 
2.1.12 7. Прелажување на пакет 
2.1 12 8. Достава на пакет 
2.1 12.9. Обид за достава на пакет 
2.1 12 10. Лежарина за пакет 
2.1.12.11. Известување на примачот или на испра-

ќачот за поднесување на документи по-
требни за царински преглед 

2.1 12 12. Претходен царински преглед 
2.1.12.13. Пренос и врачување на писмо, односно 

на поштенска картичка за која пошта-
рината на е платена или е недоволно 
платена 

2.1.12.14. Користење на поштенска прегратка 
2.1.13. Услуги од определени работи на благај-

ничката служба (уплати и исплати) 
2.1 13 1. Уплати по тековни и жиро-сметки 
2.1.13.2. Исплати по тековни и жиро-сметки, 

сметковни и инвалидски исплатни кни-
шки 
Скалите на вредноста се исти како и за 
поштенските испратнини од точка 
2 1.9.1. 

2.1.13.3. Исплата на чек на корисниците ца те-
ковни сметки на граѓани ка ј деловните 
банки 

2.1.13.4. Уплати по барирани чекови } 
2.1.13.5. Налог за упис во сметковни книшки 1 

2.1.13.6. Чување на потписен картон 1 

2.1.13.7. Барање да се забрани исплата по смет-
ковна книшка 

2.1.13.8. Праќање на извештаи за уплата до су-
дија за прекршоци 

2.1.14, Други услуги од определени работи на 
благајничката служба (по договор) 

2.1.15, Услуги по поштенско-штедна служба 
2.1.15.1. Издавање на штедна книшка 
2.1.15 2. Уплата на штедни влогови 
2.1.15 3. Исплата на штедни влогови 
2 1.15.4, Упис на камата 
2.1 15 5, Заверка на полномошно 
2 1 15 6. Налог за упис во штедна книшка 
2.1.15 7. Барање за пренос на штедна книшка 
2 115 8. Замена на штедна книшка 
2.1 15.9. Пријава за исчезнување на штедна 

книшка 
2 1.15 10. Срамнување на штедни влогови со По-

штенската штедилница 
2.1 15 11. Упис во списокот на украдени и фалси-

фикувани штедни книшки 
2.1 15 12. Отстапување на штедна книшка 
2.1.16. Услуги по штедна служба (по договор} 
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ЗАБЕЛЕШКА: Најголемите тежини и 
димензии на пратките, максималните 
износи на означената вредност на вред-
носните писма и пакети и максимални-
те износи што можат да се уплатат со 
испратница во внатрешниот поштенски 
сообраќај, се утврдени со Општите ус-
лови за вршење на ПТТ услуги 

2.2. Телеграфски сообраќај 

2 2.1, Видови на телеграми 
2.2.1.1« Телеграми што се однесуваат на безбе-

дноста на човечките животи и имот од 
поголем обем (SVH) 

2.2.1.2. Државни телеграми (ЕТАТ) 
2.2.1 3. Метеоролошки телеграми (ОВЅ> 
2 2.1.4. Телеграми за водостојот (HG) 
2.2.1.5. Испратнички телеграми (MDT) 
2.2 1 6. Други телеграми (обични) 
2.2.1.7. Платени известувања по барање-на ко-

рисникот (ЅТ) 
2.2.1.8. Платен одговор на платено известување 

„Ѕ Г" (RST) 
2.2.2. Посебни телеграфски услуги (посебни 

услуги со телеграми) 
2.2.2 1. Итна телеграма (URGENT) 
2.2.2.2, Телеграма со платен одговор (RPx) 
2.2.2 3. Телеграма со срамнување (ТС) 
2.2.2.4. Телеграма со барање на испраќачот да 

биде телеграфски известен за времето 
на врачувањето на телеграмата (РС) 

2.2.2 5, Телеграма што треба да се упати по 
примачот (FS) 

2.2.2.6. Телеграма со повеќе адреси (ТМ х) 
2.2 2 7. Телеграма со барање на примачите да 

им се соопштат сите адреси (СТА) 
2.2.2.8. Телеграма што се доставува по посебен 

носител (ХР х) 
2.2.2.9. Телеграма што се врачува во пошта 

(„post-restante") (GP) 
2.2.2.10. Телеграма што се врачува во телеграф 

(„telegraphe-restant") (TR) 
2*2 2.11. Телеграма што му се врачува лично на 

примачот (МР) 
2.2.2.12. Телеграма што се врачува во определен 

ден (УРУЧИТИ — х) 
2.2.2.13. Телеграма што на примачот му се сооп-

штува по телефон (TF х) 
2 2.2 14. Телеграма што на примачот му се пре-

дара со тел спринтер (TL х) 
2.2.2.15, Телеграма што се врачува на посебен 

луксузен образец (LX х) 
2.2.3. Дополнителни телеграфски услуги (до-

полнителни услуги со телеграми) 
2 2 3 1. Дополнителни услуги по барање на ис-

праќачот 
2.2.3.1.1. Дополнение или замена на адресата на 

примачот 
2.2.3.1.2, Дополнение или измена на содржината 

на телеграмата 
2.2.3.13. Дополнение или измена во поглед на 

начинот на преносот или врачување на 
телеграмата 

2.2 3 1.4. Измена на налогот во поглед на времето 
на врачувањето на телеграмата 

2.2 3.1.5, Праќање на телеграма по примачот 
2 2 3 1 6, Г о-чшттување на телеграма 
2.2.3 2. Дополнителни услуги по барање на при-

мачот 
2.2.3 2.1. Соопштување на телеграма по телефон 
2 2.3.2.2. Предавање на телеграма по тел спринтер 
2.2 3.2.3, Врачување на телеграма лично на при-

мачот 
2.2.3.2.4. Врачување на телеграма на определено 

лице 
2.2 3.2.5, Врачување на телеграма во определено 

време 
2.2.3 2 6, Врачување на телеграма на определено 

место 
2 2.3 2.7. Испраќање на телеграма по примачот 

во определено место 
2 2.3 2.8. Проверка на содржината на телеграма 
2.2.4. Други телегррфски услуги 
2.2.4.1. Давање на увид на оригинална теле-

грама 
2.2.4.2. Издавање препис на телеграма 
2 2.4.3. Издавање фотокопија на телеграма 
2.2.4.4, Рекламација во врска со преносот и 

врачување на телеграма (побарувачен 
лист) 

2.2.4.5, Прием на телеграма по телефон од ис-
праќачот 

2.2 4.6. Прием на телеграма преку телепринтер 
од испраќачот 

2.2.4.7, Прием на телеграма врз основа на Кре-
дитна карта 

2,2 4.8. Соопштување на телеграма по телефон 
на примачот 

2.2.4 9. Предавање на телеграма со телепринтер 
на примачот 

2.2.4.10. Претплата за користење на скратена те-
леграфска адреса 

2.2.4.11, Претплата за користење на договорен 
скратен слог 

2.2 4.12г Претплата за употреба на шифра 
2.2.4.13, Издавање на Кредитна карта 
2.2.5. Радиотелеграми 
2 2.5.1, Поморски радиотелеграми 
2 2 5 1.1. Линиска цена 
2.2.5.1.2. Крајбрежна цена 

" 2.2 5.2. Посебни услуги со поморски радиотеле-
грами (правец копно-брод и обратно) 

2.2.5.2.1. Поморска рад потел еграма со платен од-
говор (RP х) 

2.2.5 2 2. Поморска- радиотелеграма со срамнува-
ње (ТС) 

2.2.5.2.3, Поморска радиотелеграма со барање на 
испраќачот да биде известен телеграф-
ски за времето на врачувањето на теле-
грама (РС) 

2 2 5 2.4. Поморска радиотелеграма со повеќе 
адреси_(ТМ х) 

2.2.5.2.5. Поморска радиотелеграма со барање да 
им се соопштат на примачите сите адре-
си (СТА) 

2 25 2.6. Поморска радиотелеграма што му се 
врачува лично на примачот (МР) 

2 2.5.2.7. Поморска радиотелеграма што се врачу-
ва во определен ден (УРУЧИТИ — х) 
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2.2.5 2.7.8. Поморска радиотелеграма што се задр-
жува на располагање на брод определе-
но време (Ј х) 

2 2 5 3. Посебни услуги со поморски рздиотеле-
грами (само во правец брод-копно) 

2.2 5.3.1. . Поморска радиотелеграма што се доста-
вува по посебен носител (ХР х) 

2 2 5 3.2. Поморска радиотелеграма што се вра-
чува во пошта (GP)4 

2.2 5.3.3. Поморска радиотелеграма што се врачу-
ва во телеграф (ТЕ) 

2.2.5.3.4. Поморска радиотелеграма што по бара-
ње на испраќачот се испраќа по прима-
чот (F3) 

2.2.5.3.5. Поморска радиотелеграма што на при-
мачот му се соопштува по телефон (TF х) 

2.2.5.3.6. Поморска радиотелеграма што на при-
мачот му се предава со телепринтер 

- (TLX х) 
2.2.5 3.7. Поморска радиотелеграма што се вра-

чува на посебен луксузен образец (LX x) 
2.2.6. Фототелеграми 
2.2.6.1. Прием на фототелеграма, без оглед на 

видот на услугата, димензијата и одда-
леченоста (основна цена) 

2.2.6.2. Отправање на фототелеграми од посто-
јана фототелеграфска станица 

2.2.6.2.1. Фототелеграма чија потесна страна на 
сликата не преметнува 9 cm 

2.2.6.2.2. Фототелеграма чија потесна страна на 
сликата изнесува над 9 до 17 еш 

2.2.6.2.3. Фототелеграма чија потесна страна на 
сликата изнесува над 17 до 26 cm 

2.2.6.3. Отправање на фототелеграма од под-
вижна фототелеграфска станица 

2.2.6.3.1, Фототелеграма чија потесна страна на 
сликата не преминува 9 cm 

2.2.6.3.2, Фототелеграма чија потесна страна на 
сликата изнесува над 9 до 13,5 cm 

2.2.6.3.3, Фототелеграма чија потесна страна на 
сликата изнесува над 13,5 до 20 cm 

2.2.6.4. Посебни услуги со фототелеграми 
2.2.6.4.1. Итна фототелеграма (URGENT) 
2.2.6.4.2. Фототелеграма со платен одговор (RP х) 
2.2.6.4.3. Фототелеграма со барање на испраќачот 

да биде телеграфски известен за време-
то на врачувањето на фототелеграмата 
(РС) 

2.2 6.5. Други услуги со фототелеграми 
2.2.6.5.1, Прием на фототелеграма врз основа на 

Кредитна карта 
2 2.6.5.2. Изработка и врачување на копија на 

фототелеграма 
2.2.6.5 3. О^праврње на фототелеграми од прива-

тна фототелеграфска станица до посто-
јана фототелеграфска станица 

2 2.8.5.4. Поправање на (фототелеграма до прива-
сћсчугелегрћ&ска станина од посто-

јана фототелеграфска станица 
2.2 6.5 5. ^'^^РПРГ^ФСКИ пренос пр(?ку подви-

жна фототелеграфска станица од место 
во кое не постои фототелеграфска ста-
ница 

телеграфски сообраќај 2.2.7. Претплатнички 
(телекс) 

2.2 7 1. Претплатнички телеграфски уреди 
2.2.7,1.1. Воспоставување на главен претплатни-

чки телепринтер 
2 2.7 1,2. Воспоставување на спореден претплат-

нички телепринтер 
2.2.7 1 3. Приклучување на претплатнички теле-

принтери на збирен приклучок (РВХ) 
2.2.7.1.4. Приклучување на други претплатнички 

телеграфски уреди 
2.2 7.1.5. Селидба на телепринѓтери и други прет-

платнички телеграфски уреди 
2 2.7:1.6. Преместување на телепринтери и други 

претплатнички телеграфски уреди 
2.2.7.1.7, Привремено демонтирање на претплат-

нички телепринтер 
2.2.7.1.8, Промена во називот на телеграфски 

претплатник 
2 2 7.2. Местен телекс — сообраќај 
2.2.7.2.1. Месна телекс — врска 

Време на траење на месна телекс — 
врска (1 импулс =• 60 секунди) 

2.2.7.3. Телеграфска претплата 
2.2.7.3.1, Претплата за главен телекс-приклучок 
2.2.7.3.2, Претплата за спореден телекс-приклу-

чок 
2.2.7.3.3, Претплата за збирен (РВХ) телекс-при-

клучок 
2.2.7.3.4, Претплата за други телеграфски уреди 
2 2 7 4. Меѓумесен телекс-сообраќај 
2.2.7.4.1. Остварување на меѓумесна телекс — 

— врска (време на траењето на врската 
спрема зоналната оддалеченост): 
I зона — до 100 km воздушна оддалече-
ност — 15 секунди 
II зона — од 100 до 200 km воздушна 
оддалеченост — 12 секунди 
III зона — од 200 до 400 km воздушна 
оддалеченост — 7 секунди 
IV зона — над 400 km воздушна одда-
леченост — 5 секунди 

2.2 7.5. Јавен телекс-сообраќај 
2.2.7.5.1, Остварување на месна телекс-врска од 

телекс-кабина 
2.2.7 5.2. Остварување на меѓумеена телекс-зрска 

од телекс-кабина според временското 
траење на врската и според зоналната 
оддалеченост од точка 2.2.7.4.1. 

2.2.7.5.3, Употреба на телепринтер од телекс-ка-
бина ако корисникот лично отправа 
телекс-соопштенија 

2 2.7.5.4. Остварување на телекс-врска врз осно-
ва на Кредитна карта 

2.2.7.6. Посебни услуги во телекс-сообраќајот 
2 2.7.6.1, Перфорирање д а соопштенија во јав-

ниот телекс-сообраќај 
2.2.7.6.2. Отправање на соопштенија во јавниот 

телекс-сообраќај 
2.2 7.6.3. Известувања ^ а броеви на телекс-прет-

платници 
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2.2 7.6.4. Други известувања за телекс-претплат-
ници 

2 2 7.7. Други услуги во телекс-сообраќајот 
2.2.7.7.1. Вклучување на претплатнички теле-

1рафски централи во единствена телекс 
-мрежа 

2.2.7.7.2. Преуредување на претплатнички при-
клучок во централа заради користење 
на автономна телекс-мрежа 

2.2.7.7.3. Користење на телепринтер што е соп-
ственост на ПТТ за време на поправка 
на претплатнички телепринтер 

2.2.7.7.4. Користење на други телеграфски уре-
ди што се сопственост на ПТТ за време 
на поправка на претплатнички уреди 

2.2.8. Закуп на телеграфски водови и уреди 
2.2.8.1. Закуп на телеграфски водови 
2.2.8.1.1. Закуп на месни телеграфски водови 
2.2.8.1.2. Закуп на меѓумесен телеграфски водо-

ви за врска „точка по точка" 
2.2.8.1.3. Закуп на меѓумесни телеграфски водо-

ви за врска на далечни телекс-претпла-
тници 

2.2.8.1.4. Закуп на ARQ-канали 
2.2.8 2. Закуп на телеграфски уреди 
2.2.8.2 1 Закуп на телепринтер 
2.2.8.2.2. Закуп на приклучна кутија 
2.2.8 2.3. Закуп на автоматски предавател 
2.2 8 2.4. Закуп на перфоратор 
2.2 8 2 5. Закуп на фототелеграфска станица 
2.2.8.2.6, Закуп на посебни уреди за приклучува-

ње на подалечни телеграфски претпла-
тници 

2.2.9. Одржување на телеграфски водови и 
уреди и поправка на уреди 

2 29 1. Одржување на туѓи телеграфски водови 
2.2.9 2. Одржување на претплатнички телеграф-

ски уреди 
2.2.9.3. Поправка на телеграфски уреди 
2.2^9 3.1. Генерална поправка на телепринтери 
2.2.9.3 2. Други поправки на телепринтери ако 

не е предвидено одржување на претпла-
тнички уреди 

2.3. Телефонски сообраќај 

2.3.1, Местен автоматски сообраќај 
2.3.1.1. Телефонски разговори 
2.3.1.1 Л. Телефонски разговори од претплатнич-

ки телефони 
2.3.1.1.2, Телефонски разговори од автоматски 

телефонски говорници 
2.3.1.1.3. Телефонски разговори од говорница со 

посредување 
2.3.1.2. Посебни услуги 
2.3 1 2.1. Месна телефонска покана 
2.3.1.2.2. Известувања за броеви на претплатнич-

ки телефони 
2.3.1.3. Други услуги 
2.3.1.3.1, Известувања за отсутност на претплат-

ници 

2.3.1.3.2. Разни известувања според Генералниот 
план на мрежата на телефонскиот соо-
браќај 

2.3.1.3.3. Повикување на претплатникот во опре* 
делено време 

2 3.1.3.4. „Телефон -рестант" 
2.3.2. Местен мануелен сообраќај 
2.3.2.1. Телефонски разговори 
2.3.2.1.1. Телефонски разговори од претплатнич-

ки телефони 
2.3.2.1.2. Телефонски разговори од говорници со 

посредување 
2 3.2.2. Посебни услуги 
2.3.2.2.1. Месна телефонска покана 
2.3.2.2.2. Известувања за броеви на претплатни-

чки телефони 
2.3.2.3. Други услуги 
2.3.2.3.1. Известувања за отсутност на претплат-

ници 
2.3.3. Постојана месна телефонска врска 
2 3 4. Месни радиофонски и телевизиски пре-

носи 
2.3.4 1, Месни радиофонски и телевизиски пре-

носи 
2.3.4 2. Подготвување за месни радиофонски и 

телевизиски преноси 
2 3.5. Закуп на месни телефонски водови и 

уреди 
2.3.5.1. Закуп на месни телефонски водови 
2.3 5.2. Воспоставување на месни закупени те-

лефонски водови 
2.3.5 3, Закуп на телефонски уреди 
2.3 5.4, Закуп на дел од кабелска ПТТ канали-

зација 
2.3.6, Меѓумесен автоматски и гК>луавтомат-

ски сообраќај 
2.3.6 1, Меѓумесни телефонски разговори 
2.3.6.1.1. Телефонски разговори помеѓу централи 

на исто јазловно подрачје — еден им-
пулсен интервал трае 15 секунди 

2.3 6.1.2. Телефонски разговори помеѓу централи 
на разни јаз ловни подрачја од иста 
мрежна група — еден импулсен интер-
вал трае 12 секунди 

2.3.6.1.3. Телефонски разговори помеѓу центра-
ли од разни мрежни групи според зони-
те на оддалеченоста. Зоните се сметаат 
според воздушната оддалеченост на 
главните централи од мрежните групи 
на кои им припаѓаат централите поме-
ѓу кои се врши разговор, и тоа: 
I зона до 100 km — еден импулсен пи-
те ивал трае 10 секунди 
II зона над 100 до 200 km — еден им-
т 7лсен интервал трае 8 секунди 
III зона над 200 до 400 km — еден им-
пулсен интервал трае 6 секунди 
IV зона над 400 -km — еден импулсен 
интервал трае 5 секунди 

2.3 6 1.4. Телефонски разговори според точ. 2 3 6. 
11, 2 3.6.12. и 2.36 13 кога задолжува-
њето го врши ПТТ работникот — еди-
ницата на разговор трае една минута 

2.3 6 2 Посебни услуги 
2 3 6 2 1. Разговори по договор 
2 3.6.2.2. Телефонски покани обични и итни 
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2.3 6.2 3. Телефонски покани што се грачуваат 
по посебен носител (ХР) 

2.3.6.2.4. Телефонски извесници 
2 3 6 2 5. Итни оазговори 
2 3 62 6, Многу итни разговори 
2 3.7. Меѓумесен мануелен сообраќај 
2 3.7.1, Телефонски разговори 

Зоните за меѓумесии телефонски разго-
вори се сметаат според воздушната 
оддалеченост на централите помеѓу кои 
се врши разговор, и тоа: 
I зона до 25 km 
II зона од 25 до 50 km 
III зона од 50 до 100 km 
IV зона од 100 до 200 km 
V зона од 200 до 400 km 
VI зона над 400 km 
Единицата на разговор трае три минути 

2.3 7.2. Посебни услуги 
2 3 7 2.1. Разговори по договор 
2 3 7.2.2. Телефонски покани обични или итни 
2.3 7.2.3. Телефонски покани што се врачуваат 

по посебен носител (ХР) 
2.3.7.2.4. Телефонски извесници 
2 3.7.2 5. Итни разговори 
2 3.7 2 6. Многу итни разговори 
2.3.7.3. ' Други услуги 
2.3.7.3.1, Разговори врз основа на Кредитна карта 
2 3.8. Постојана меѓумесна телефонска врска 
2.3.9. Меѓумесни радиофонски преноси и те-

левизиски преноси 
2.3.9.1, Радиофонски и телевизиски преноси по 

обични водови 
2 3.9.2. Радиофонски и телевизиски преноси по 

специјални водови 
2 3 9 3. Подготвување за радоофонски и теле-

визиски преноси 
2.3.10, Меѓумесни телефото преноси 
2 3 11. Закуп на меѓумесни телефонски водови 
2.3.11.1, ' Закуп на телефонски вод што го кори-

сти еден корисник на обата краја за 
размена само на телефонски соопште-
нија 

2.3.11.2, Закуп на телефонски вод што го кори-
сти еден корисник на обата краја си-
мултано за размена на телефонски, те-
леграфски и телефото соопштенија и 
пренос на податоци 

2 3.11.3, Закуп на телефонски вод што го кори-
стат повеќе корисници за размена само 
на телефонски соопштенија 

2.3.11.4, 1 Закуп на телефонски вод што го кори-
стат повеќе корисници симултано за 
размена на телефонски, телеграфски и 
телефото соопштенија и пренос на по-
датоци 

2.3 11.5. Воспоставување на меѓумесни закуперш 
телефонски водови 

2.3.12. Закуп на сћт^еквентен опсег во меѓумес-
ниот преносен систем за кој терминални 
уреди обезбедува корисникот 

2.3.12.1. Закуп на примарна група без каналска 
опрема за размена само на телефонски 
соопштенија 

2.3 12.2, Закуп на примарна група без каналска 
опрема за симултана размена на теле-
фонски, телеграфски и телефото сооп-
штенија и пренос на податоци 

2.3.12.3, Закуп на секундарна група без примар-
ногрупна и каналска опрема за размена 
само на телефонски соопштенија 

2.3.12.4, Закуп на секундарна група без примар-
ногрупна и каналска опрема за симул-
тана размена на телефонски, телеграф-

4 ски и телефото соопштенија и пренос 
на податоци 

2.3.12.5, Подготвување за закуп на фреквентен 
опсег во меѓумесниот преносен систем 

2 3.12 6. Закуп на телефонски уреди 
2.3.13. Претплатнички односи 
2.3 13.1. Воспоставување на главен претплатни-

чки телефон 
2.3.13.2. Воспоставување на други претплатнич-

ки телефонски уреди 
2.3.13.3. Приклучување на главни претплатнич-

ки телефони и телефонски уреди на 
пентра па од друго место 

2.313.4. Селидба, преместување и привремено 
демонтирање на телефони и други пре-
тплатнички уреди 

2.3.13.5. Промена во називот на претплатникот 
2.3.13.6, Други промени кај претплатникот 
2.3.13 7. Претплата во месните мрежи со авто-

матски централи 
2.3.13.7.1. I категорија на претплатници: претпла-

тнички телефони во станови, *освен те-
лефони во станови во кои се врши де-
ловна, односно стопанска дејност 

2.3.13.7.2. II категорија на претплатници: сите 
други претплатници што се наоѓаат во 
I категорија 

2.3.13.7.3, Претплата за главен претплатнички те-
лефон врзан со посебен вод 

2.3.13.7.4, Претплата за главен претплатнички те-
лефон врзан преку двоен, односно гру-
пен приклучок 

2.3.13 7.5. Претплата за други телефонски уреди 
2.3.13.8, Претплата во месни мрежи со мануелни 

централи 
2.3.13 8.1, I категорија на претплатници: претпла-

тнички телефони во станови, освен те-
лефони во станови во кои се врши де-
ловна, односно стопанска дејност 

2.3.13.8.2. И категорија: сите други претплатници 
што не се наоѓаат во I категорија 

2.3.13 8.3. Претплата за други телефонски уреди 
2.3.13.9, Претплатнички телефонски уреди вклу-

чени во централа од друго место 
2.3 13 9 1. Главни претплатнички телефони вклу-

чени во централа од друго место 
2.3 13 9 2. Претплатнички централа вклучена во 

централа од друго место 
2.3.13 9.3, Други претплатнички уреди вклучени во 

централа од друго место 
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2.3.13.10. Приклучување на контролних по бара-
ње на претплатник 

2.3.13.11. Посебно внесување во телефонски име-
ник по барање на претплатник 

2.3.13.12. Измена на повикувачкиот број по ба-
рање на претплатник 

2.3.13.13. Повторно вклучување на исклучен те-
лефон (поради ненавремено плаќање на 
сметка) 

2.3.14. Услуги за одржување на претплатнички 
уреди и водови 

2.3.14.1. Одржување на претплатнички телефон-
ски водови и месни закупени водови во 
поширокиот местен реон 

2.9.14.2. Одржување на туѓи кабли во месна и 
меѓумесна мрежа 

2.3.14.3. Одржување на туѓи водови во меѓумес-
на мрежа 

2.3.14.4. Одржување на туѓи водови 
2.3.14.4.1. Одржување на тути водови во воздуш-

ни ПТТ линии 
2.3.14.4.2. Одржување на туѓи водови во кабелска 

ПТТ канализација 
2.3.14.5. Одржување на претплатнички телефон-

ски уреди 4 

2.3.14.6. Преглед на претплатнички телефонски 
уреди по барање на претплатник 

2.3.15. Поморски радиотелефонски разговори 
2.3.15.1. Поморски радиотелефонски разговори 

помеѓу Југославија и домашни бродови 
и помеѓу самите домашни бродови: 
I зона — Јадранско Море 
II зона — Средоземно Море 
III зона — морињата и океаните надвор 
од Јадранското и Средоземното Море 

2.3.15.2. Поморски радиотелефонски разговори 
на метарски бранови помеѓу Југослави-
ја и домашни бродови и помеѓу самите 
домашни бродови 

2.315.3. Посебни услуги во поморскиот радио-
телефонски сообраќај 

2 3.15 3.1. Телефонски покани обични и итни 
2 3 15 3 2. Итни разговори 
2.3 15 3 3. Многу итни разговори 
2.3.15.4, Претплата за комерцијална работа на 

бродски радиостаници на југословенски 
брод ОБИ преку крајбрежна радиоста-
ница 

ЗАБЕЛЕШКА: Вкупната цена за помор-
ски радиотелефонски разговори се сос-
тои од крајбрежна и линиска цена. 
Крајбрежната цена за разговори до 3 
минути се пресметува како 3 минути ра-
зговор, а за разговори над 3 минути се 
наплатува по минути 

2.4. Пренос на податоци 

2.4.1. Закуп на водови во месна мрежа 
2 4.1.1. Закуп на местен двожичен ТТ вод 
2 4.1.11. Закуп на местен двожичен ТТ вод на 

подрачје на една централа 
2.4.1.1.2. Закуп на местен двожичен ТТ вод на 

подрачје на две централи 

2 4.1.1.3. 

2.4.1.2. 
2.4.2. 
2.4.2.1, 
2.4.2.1.1, 

2.4.2.1.2, 

2.4.2.1.3, 

2.4.2.2. 
2.4.2.2.1. 

2.4.2.2.2, 

2.4.2.2.3, 

2.4.3, 

2.4.4. 

2.4.4.1. 

2.4.4 2. 

2.4.5, 

2.4.6. 
2.4.6.1, 

2.4.6 2. 
2.4.6.3, 
2.4.6.4, 

2.4:6.5. 
2.4.6.6, 

2.5.1, 

2.5.2. 

3.1.1. 

Закуп на местен двожичен ТТ вод на 
подрачје на три или цовеке централи 
Закуп на местен четирижичен ТТ вод 
Закуп на водови во меѓумесна мрежа 
Зах^уп на телеграфски вод 
Закуп на телеграфски вод помеѓу цен-
трали од исто телефонско јаз ловно по-
драчје 
Закуп на телеграфски вод помеѓу цен-
трали од различни телефонски јаз ловни 
подрачја на иста мрежна трупа 
Закуп на телеграфски вод помеѓу цен-
трали од различни телефонски мрежни 
групи (по зони) 
Закуп на телефонски вод 
Закуп на телефонски вод помеѓу цен-
трали од исто телефонско јаз ловно по-
драчје 
Закуп на телефонски вод помеѓу цен-
трали од различни телефонски јазловни 
подрачја на иста мрежна група 
Закуп на телефонски вод помеѓу цен-
трали од различни телефонски мрежни 
групи (по зони) 
Закуп на месни и међумесни водови за 
потребите на преносот на податоци, на 
определено време 
Користење на телефонска комутирана 
мрежа 
Воспоставување на нов главен претпла-
тнички телефон кон кој се приклучува 
уред за пренос на податоци (посебен 
приклучок) 
Претплата на посебен приклучок за пре-
нос на податоци 
Користење на телеграфска комутирана 
мрежа 
Други услуги БО преносот на податоци 
Воспоставување на потполна врска за 
пренос на податоци (преспојување, тес-
тирање и др.) 
Мерење на телеграфски вод 
Мерење на телефонски вод 
Преглед и приклучување на уреди за 
пренос на податоци преку комутирана 
мрежа или закупен вод 
Закуп на уредат за пренос на податоци 
Специјални мерења и испитувања на ТГ 
средства на корисникот (врз основа на 
посебно барање) 

2.5. Дополнително фактурирање на ПТТ 
услуги 

Посебно ' евидентирање и пресметка на 
дополнително фактурирани ПТТ услуги 
во внатрешниот и меѓународниот ПТТ 
сообраќај 
Издавање копија или фотокопија на 
сметка 

3. МЕЃУНАРОДЕН ПТТ СООБРАЌАЈ 

Во меѓународниот ПТТ сообраќај Но-
менклатурата на ПТТ услуги гласи: 

3.1. Поштенски сообраќај 
Писмо 
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3 МЛ. Обично писмо 
Распон на тежините: 

3.1.8.1. Обичен пакет (без означена вредност) 
Распони на тежините: 

3 112. 

3 1.2. 

3 1 2.1. 

3 1 2.2. 
3 1.3. 
ЗЈ.3.1. 

3 1.3.2. 

3.1.3.3. 

3 1.3 4. 

3.1.4. 

3.1.5 

3.1 6. 
$ 1.7. 

I стапка ДО 20 g 
II стапка над 20 g до 50 g 
III стапка над 50 g ДО 100 g 
IV стапка над 100 g ДО 250 g 
V стапка над 250 g ДО 500 g 
VI стапка над 500 g ДО 1000 g 
VII стапка над 1000 g до 2000 g 
Стандардизирано писмо 
распон на тежината до 20 g 
Поштенска картичка 
Обична поштенска картичка 
Стандардизирана поштенска 
Печатена работа 
Обична печатена работа 
Распон на тежииите: 
I стапка 

картичка 

II стапка 
III стапка 
IV стапка 
V стапка 
VI стапка 

н^Д 
над 
над 
над 

20 g 
100 g 
250 g 
500 g 

ДО 
ДО 
ДО 
ДО 

над 1000 g 
VII стапка за секои натамошни 1000 g 
или дел од 1000 g 
Како обични печатени работи се сметаат 
и книгите, брошурите, музикалните и 
географските карти што не содржат 
никакви o6iaBH или реклами, освен оние 
што се наоѓаат на кориците или на вна-
трешната страна од кориците 
Стандардизирана печатена работа 
Распон на тежината до 20 g 
Печатени работи во вреќи адресирани 
на ист примач и на исто одредиште 
Распон на тежината по стапки од по 
1 kg 
Весници и списанија 
Распонот на тежината е ист како за пе-
чатените работи од точка 3 1.3.1. 
Аеро грам 
За I и II зона (Европа, Северна Афри-
ка и Блискиот Исток) 
За III и IV зона (Централна Азија, А ф -
рика, освен Северна Африка и Север-
на и Средна Америка) 
За V, VI и VII зона (другиот дел на 
светот) 
Мал пакет 
Распон на тежишгге: 
I стапка 

над 100 g 
над 259 g 
над 500 g 

до 100 g 
до 250 g 
до 500 g 
до 1000 g 

3 1 8. 

TI стапка 
III стапка 
IV стапка 
Секограм 
Писмо со означена вредност 
Раопонот на тежината е ист како за пи-
смото од точка 3 1.1.1. 
Скапата на вредноста е по стапки од 
200 златни франци или дел од 200 злат-
ни франци од означената вредност 
Пакет 

3 1 8.2. 

3 1 9. 
ЗЛ 9.1. 
3.1.9 2. 
3.1.9.3, 

20 g 
100 g 
250 g 
500 g 

до 1000 g 
до 2000 g 

3.1.10. 
3.1.10.1. 
3.1.10.1.1. 
3.1.10.1.2. 

3 1 10.2. 

3 1.10.2 1. 

3 1.10 2.2. 

3 1 10 2 3. 
3 \ 10.3. 
3 1.10.4. 
3 1 10.5. 
3.1.10 5.1. 

3.1 10 5 2. 

3.1.10.5 3. 

3.1 11. 
3 1 1M. 

3.1.11.2. 
3 1.11.3. 

3.1.11.4. 
3.1.11.5. 
3.1.11 6. 

3.1.11.6 1. 
3 1.11.6 2. 
3 1.11.6 3. 
3 1 11.7, 

I стапка ДО 1 kg 
II стапка над 1 kg ДО 3 kg 
III стапка над 3 kg ДО 5 kg 
IV стапка над 5 kg ДО 10 kg 
V стапка над 10 kg ^ до 15 kg 

Пакет со означена вредност 
Распонот на тежината е ист како за оби-
чните пакети од точка 3 1.8 1. 
Скалата на вредноста е по стапки од 200 
з татни франци или дел од 200 златни 
франци од означената вредност 
Испратница 
Поштенска испратница 
Телеграфска испратница 
Исплата на поштенски чекови пристиг-
нати од Сојузна Република Германија 

ЗАБЕЛЕШКА: Прием на испратници за 
странство се врши по дозвола од Народ-
ната банка на Југославија 

Посебно ракување 
Препорачано 
Поединечна пратка 
Печатени работи во вреќи адресирани на 
ист примач и на исто одредиште 
Итно ракување 
Итно ракување со писмовни пратки 

Итно ракување со печатени работи во 
вреќи адресирани на ист примач и на 
исто одредиште 
Итно ракување со пакети 
Повратница при предавање на пратка 
Кршливи и гломазни пакети 
Авионски превоз 
Писма или поштенски картички (LC 
пратки) 
Распон на тежината по стапки од по 
10 g 
Други писмовни пратки (АО пратки) 
Распон на тежината по стапки од по 20 g 
Пакети 
Распон на тежината по стапки од по 
500 g 
Дополнителни поштенски услуги 
Барање за враќање или измена на 
адресата 
Побаруван™ листови 
Одговор на известие за неврачливост на 
пакет 
Известие за пристигнување на пакет 
Препакување на пакет 
Достава — испорака на пакет и на мал 
пакет 
Достава на пакет 
Достава на мал пакет над 500 g 
Испорака на мал пакет над 500 g 
Лежарина за пакет 
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3.1.11.8. Поднесување пратки на царински пре-
глед 

ЗЛ. 11.8.1. Писмовни пратки 
3.1.11.8.2, Печатени работи во вреќа 
3.1.11.8.3. Пакети 
3.1.11.9. Поднесување пратки на жигосување 
3.1.11.10. Исплата на поштенски и телеграфски 

кспраткици во стан 
3.1.11.11. Врачување на „пост-рестант" пратки 
3.1 Л 1.12. Продажба и замена на меѓународен ку-

пон за одговор 

ЗАБЕЛЕШКА: Најголемите тежини и 
димензии на пратките во меѓународниот 
поштенски, сообраќај се утврдени во 
Светската поштенска конвенција, во 
Аранжманот за писмата . со означена 
вредност и во Аранжманот за поштен-
ските пакети, а максималните износи на 
означената вредност на вредносните пи-
сма, пакети и испратници се утврдуваат 
спогодбено со одредишната земја, во со-
гласност со одредбите на Аранжманот 
за вредносните писма, Аранжманот за 
поштенските пакети и Аранжманот за 
поштенските испратници и поштенските 
патнички бонови. 

3.2. Телеграфски сообраќај 

3.2.1. Телеграми што задолжително се примаат 
на отправање 

3.2.1.1. Телеграма што се однесува на безбедно-
ста на човечки животи (SVH) на Обеди-
нетите нации 

3.2.1.2. Телеграма од или за Обединетите нации 
(ЕТАТ PRIORITET NATION) 

Ѕ.2Л.З. Државна телеграма со предност во от-
правањето (ЕТАТ PRIORITET) 

3.2.1.4. Државна телеграма без предност во от-
правањето (ЕТАТ) 

3.2.1.5. Телеграма што се однесува на лица што 
во војна се под заштита на Женевската 
конвенција од 12 август 1949 година (RCT) 

3.2 1.6. Метеоролошка телеграма (ОВЅ) 
3.2.1.7. Платено известување со кое испраќачот 

баса известување за својата телеграма 
(ЅТ) 

3.2 1.8. Платен одговор на платено известување 
,.ЅТ" (RST) 

3.2.2. Телеграми што факултетиве) се примаат 
на отправање, зависно од тоа дали од-
носната ПТТ управа ја врши таа услуга 

3.2 2.1. Испратничка телеграма (MANDAT) 
3 2 2.2. Весникарска телеграма (PRESSE) 
3.2 2.3. Телеграма — писмо (LT) 
3.2 2 4. Државна телеграма — писмо (LTF) 
3.2 3. Посебни услуги 
3.2.3 1. Итна телеграма (URGENT) 
3.2.3 2. Телеграма со платен одговор (RP х) 
3.2 3.3. Телеграма со срамнување (ТС) 
3 2.3.4. Телеграма што треба да се упати по при-

мачот на барање од испраќачот од. . . (FS 
DEX) 

3.2.3.5. Телеграма што по барање на примачот 
се упатува по него (REEXPEDIE DE х) 

3.2.3.6. Телеграма што се врачува во пошта — 
„пост-рестант" (GP) 

3.2.3.7. Телеграма што му се соопштува на при-
мачот по телефон (TF х) 

3.2.3.8. Телеграма што му се предава на прима-
чот со телепринѕер (TLX х) 

3.2.4. Други услуги 
3.2.4.1. Рекламациона постапка во врска со ме-

ѓународни телеграми (Побарувачен лист) 
3.2.4 2. Издавање „collect" карти и пресметка 
3.2.4.3. Прием и предавање на телеграми по те-

лефон на странски јазик 
3.2.5. Пресметка и исплата на разликата во 

цената на меѓународни телеграми 
3.2.6. Претплатнички телеграфски сообраќај 

(телекс) 
3.2.6.1. Меѓународни претплатнички телекс-

-врски 
3 2.6.1.1. Пслуавтоматска телекс-врска 
3 2 6.1.2. Автоматска телекс-Ерска 
3.2.6.2. Меѓународни телекс-врски од телекс-

-кабини 
3 2.7. Фототелеграми 
3.2 7.1. Фототелеграма во европскиот режим на 

сообраќајот 
3.2.7.2. Фототелеграма БО воиевропскиот режим 

на сообраќајот 
3.2.8. Посебни услуги со фототелеграхми 
3.2.8.1. Итна фототелеграма (URGENT) 
3.2.8.2, Фототелеграма со повеќе адреси (ТМ х) 
3 2.8.3. Фототелеграма со платен одговор (RP х) 
3.2.8.4. Фототелеграма што се врачува во пошта 

(GP) 
3.2 8.5. Фототелеграма што се праќа по пошта 

препорачано (PR) 
3.2.8.6, Фототелеграма што се праќа по пошта 

како експрес пратка (РОЅТХР) 
3.2.8.7. Фототелеграма што се врачува со опре-

делен број на копии (КХ) 
3.2 9. Закуп на меѓународни телеграфски во-

дови 
3.2.9.1, Закуп на телеграфски вод за пренос на 

телеграфски соопштенија со брзина од 
50 Bd 

3.2 9 2. Закуп на телеграфски вод за потреби на 
преносот на податоци 

3,3, Телефонски сообраќај 

ЗлЗ.1. Меѓународни автоматски и полуавтомат-
ски сообраќај 

3.31.1. Обични разговори 
3 3.1.2. Итни разговори 
3.3 2. Меѓународен мануелен сообраќај 
3.3.2.1. Обични разговори 
3 3 2.2. Итни разговори 
3.3.3. ПосебтГуслуги што се вршат врз основа 

на спогодба со соодветните странски ПТТ 
управи 
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3 3.3.1. Разговори помеѓу определени лица 
3.3.3 2. Разговори помеѓу определени лица со 

праќање на посебен курир 
3.3.3.3. Разговори со пренос на податоци 
3.3.3.4. Разговори плативи во дојдување 
3.3.3.5. Разговори врз основа на Кредитна карта 
3.3.3.6. Конференциски, разговори 
3.3.4. Закуп на меѓународни телефонски во-

дови 
3.3.4.1. Закуп на телефонски вод за размена 

само на телефонски соопштенија 
3.3.4.2. Закуп на телефонски вод за поставување 

на телефонски, телеграфски и телефото 
уреди 

3.3.4.3. Закуп на телефонски вод што се кори-
сти за други цели, освен оние што се на-
ведени во тон. 3.3.4.1. и 3.3.4.2. 

3.3.4.4. Воспоставување на закупени телефонски 
водови 

3.3.5. Меѓународни радиофонски преноси 
3.3.5.1. Радиофонски преноси во европски соо-

браќај 
3.3.5.2. Радиофонски преноси во воневропскиот 

сообраќај 
3.3.5.3. Подготовка за радиофонски преноси 
3.3.6. Меѓународни телевизиски преноси 
3.3.6.1. * Телевизиски преноси во европскиот соо-

браќај 
3.3.6.2. Телевизиски преноси во воневропскиот 

сообраќај 
3.3.6.3. Подготовка за телевизиски преноси 
3.3.7. Меѓународни телефото преноси 
3.3.8. Меѓународни поморски радиотелефонски 

разговори 
3.3.8.1. Поморски радиотелефонски разговори 

помеѓу Југославија и странски бродови и 
помеѓу самите странски бродови, односно 
помеѓу домашни и странски бродови: 
I зона — Јадранско Море 
II зона — Средоземно Море 
III зона —г морињата и океаните надвор 
од Јадранског и Средоземнето Море 

3.3.8.2. Поморски радиотелефонски разговори на 
метарски бранови помеѓу Југославија и 
странски бродови и помеѓу самите стран-
ски бродови,- односно помеѓу домашни и 
странски бродови 

3.3.8.3. Поморски рздиотелефонски разговори 
помеѓу домашни или странски бродови и 
странство: 
I зона — Јадранско Море 
II зона — Средоземно Море 
III зона — морињата и океаните надвор 
од Јадранското и Средоземно^ Море 

3.3.8.4. Итни поморски радиотелефонски разго-
вори 

3.3.8.5. Многу итни поморски радиотелефонски 
разговори 

3.3.8.6. Посебни услуги што се вршат врз основа 
на спогодба со соодветните странски ПТТ 
управи 

3.3.8.6.1. Разговори помеѓу определени лица 
3.3.8.6.2. Разговори плативи во дојдување 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Со денот на влегувањето во оила оваа 

номенклатура на ПТТ услуги престанува 
да важи актот „Номенклатура на пош-
тенските, телеграфските и телефонските 
услуги, распоните на тежините на пош-
тенските пратки, зоните на оддалечено-
ста и скалите на осигурувањето за вред-
носните пратки и услуги во платниот 
промет преку поштите" („ПТТ весник", 
бр. 8/65, 10/67, 2/68, 14/72 и 4/75). 

4.2. Оваа номенклатура на ПТТ услуги вле-
гува во сила по истекот на триесет дена 
од денот на објавувањето во ,,Службен 
лист на СФРЈ". 

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и 

Бр. 01-4877/1-75 
4 јуни 1975 година 

Белград 

телефони 

Претседател 
на Собранието на Заедницата 
на Југословенските пошти, 

телеграфи и телефони, 
Јанко Пејановић, е. р. 

747. 
Врз основа на член 2^ од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПНЕВ-

МАТСКИ АЛАТ И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ 
ДЕЛОВИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 14 април 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за пневматски алат и за нивните ре-
зервни делови, со тоа што производи^елската орга-
низација на здружен труд да може да ги зголеми 
своите затечени продажни це*Ји, при постојните ус-
лови на продажбата, во просек до 12%, а според 
Ценовникот што е составен>дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2520 од 10 ноември 
1976 година. 

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

Претставник на-производителот: Железарна Рав-
' не — Равне на Корошкем. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ме-
талка" — Љубљана, „Техно-промет" — Белград, 
„Рудар" — Загреб, „Руднап" — Белград, Рудник 
живега сребра „Ид ри ја" — Идри ја, Индустрија 
градбенега материјала — Загорје, Засавски пре-
моговники — Трбовле, Цементарна — Трбовле, 
ГП „Конструктор" — Риека, ГП „Приморде" — 
Риека, Рудник олова и цинка „Благодат" — Вра-
ње, Рудник за олово и цинк — Злетово—Саса— 
—Пробиштип, Геотехника — Загреб, „Хидроелек-
тра" — Загреб, ГП „Индустроградња" — Загреб, 
ГП „Владимир Гортан" — Загреб, „Хидротехни-
ка" — Белград, ГП „Партизански пут" — Бел-
град, „Зајача" — Лозница, Рудник Межица — 
Межица и Геолошки завод — Љубљана. 
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748. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РЕНД-

ГЕН АПАРАТИ И ЗА НИВНИОТ ПРИБОР 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 15 јули 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за рендген апарати и за нивниот при-
бор, со тоа што производителската организација на 
здружен труд да може да ги зголеми своите затече-
ни продажни цени, при условите на продажбата на-
ведени во Спогодбата, во просек до 15%, а според 
Ценовникот што е составен дел на Спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2697 од 9 ноември 1976 
година. 

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

Претставник на производителот: Еи, ООУР Фа-
брика рендген апарата — Ниш. 
Претставници на4 купувачите — потрошувачи: 
7 купувачи — потрошувачи потписници на Спо-
годбата. 

749. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ*, 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГЛАВИ 

И ЕЛЕКТРОМОТОРИ ЗА ШИВАЧКИ МАШИНИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 13 јули 1976 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за глави и електромотори за шивачки 
машини, со тоа што производителските организации 
на здружен труд, да можат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
да ги зголемат така што највисоките продажни це-
ни да изнесуваат, и тоа: 

Дин/парче 
1) глави за шивачки машини: 

„СУПЕР СЛАВИЦА" 2 807 
„БАГАТ 515" " 2.646 
„ЈАДРАНКА" 1.510 

2) електромотори за шивачки машини 
од одредбата под 1 на оваа точка 277 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2703 од 11 ноември 
1976 година. 

4. Ова а спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителот: „Багат" — За-
дар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Грмија" — Приштина, „Истра" — Пула, ,Зада-
ва" — Петровац на Млава, „Минчета" — Дубров-
ник, „Меркатор" — ЉубЈвана, Кама — Загреб, 
ПК „Београд" — Белград, „Славија" — Загреб, 
„Стотекс" — Нови Сад, „Тргопродукт" — Пан-
чево и „Багат" — Задар. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-
чува да се одликува 

— за заслуги во развивањето на пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и Светата Столица 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Monsinjor Mario Cagna, апостолски пропуштија 
на Светата Столица во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Бр. 39 
20 мај 1976 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р* 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлу-* 
чува да се одликуваат: 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати^ успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ѓорчевски Душан Стојан;, 
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О д С А П В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и послушати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Петровић — Богдановић Николе Босиљка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Кириловић — Тодоровић Војислава Добринка, 
Милић Ђока Драгица, Вираг Миша Јулка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бајшански-Обадов Милоша Загорка, Балинт-
-Грујнћ Стевана Милена, Брегун-Крстић Тоша Ка-
тица, Ђилвеси-Мартон Лајоша Гизела, Ебенхе-Рам-
шак Штефана Бисерка, Хајдуковић Милоша Смиља, 
Јашински-Брајдић Ивана Ружа, Јовановић-Жарко-
вић Милана Јелена. Кнежевић-Јеринић Владе Ра-
дослава, Куруц-Вашалић Николе Милка, Новаковић 
-Влајнов Младена Софија, Рагаи-Марић Илије Ан-
ка, Ступар-Самарџић Кико Ђурђа, Штимац-Ферен-
чек Павла Матилда, Токин Павла Вера; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ђорђевић — Јаковљевић Михајла Јелена, Ка-
бић — Бибић Јована Иванка, Милић — Станковић 
Милоша Мирјана, Мрша Вице Миланка, Пап — 
Адар Лајоша Етелка, Паунковић — Докмановић 
Соја; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Цолић — Ференца Јосипа Марија, Дабић — Пе-
јачки Аца Будисава, Дуловић — Мартинек Венија-
мин^ Марија, Фабијан — Фаркаш Петра Борбала, 
Стојаков — Јовановић Светозара Славка, Штртак — 
Банчевић Јеврема Софија, Варађанин — Ивков Гој-
ка Ангелина. 

Бр. 41 
21 мај 1976 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

729. Одлука за ослободување од плаќање ца-
рина за стоките што се увезуваат заради 
отстранување на последиците предизви-
кани со поплавите на териториите на оп-
ределени општини — — — — — — 1469 

730. Одлука за постапката за утврдување и 
распределба на стоковните контингенти, 
односно на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1977 година — — — — 1469 

731. Одлука за утврдување на глобалната де-
визна квота за плаќање на увозот на су-
ровини, други репродукциони материјали 
и резервни делови за тековно одржување 
за 1977 година — — — — — — — 1471 

732. Одлука за утврдување на износот на де-
визите на определени организации на 
здружен труд за увоз на суровини, други 
репродукциони материјали и резервни де-
лови за тековно одржување за кои е про-
пишан увоз врз основа на глобалната де-
визна квота — — — — — — — — 1472 

733. Одлука за дополнение на Одлуката за за-
брана на употребата на пченицата од ро-
дот на 1976 година за производство на до-
биточна храна и добиток — — — — 1473 

734. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Daily Mail" — — 1473 

735. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Neue Kronen Zei-
tung" — — — — — — — — — 1473 

736. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на весникот „Rheinischer Мег-
kur" — — — — — — — — — — 1473 

737. Наредба за видовите и облиците на жиго-
вите и на другите знаци што се употребу-
ваат при прегледот на мерилата — — — 1474 

738. Решение за југословенските стандарди за 
минерални масла за подмачкување, за ми-
нерални мазива и за течни горива — — 1476 

739. Решение за југословенските стандарди за 
лесни метали и нивни легури — — — 1476 

740. Решение за југословенските стандарди за 
бакар и бакарни легури — — — — — 1477 

741. Решение за југословенските стандарди за 
пишувачки, пресметувачки и сметачки 
машини — — — — — — — — — 1477 

742. Решение за југословенските стандарди за 
постројки за централно греење — — — 1477 

743. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — — 1477 

744. Дополненија на Списокот на новосозда-
дени сорти на семе и саден материјал од 
земјоделски растенија — — — — — 1478 

745. Општи услови за вршење на поштенски, 
телеграфски и телефонски услуги — — 1479 

746. Номенклатура на поштенските, телеграф-
ските и телефонските услуги — — — 1529 

747. Спогодба за промена на затечените цени 
за пневматски алат и за нивните резервни 
делови — — — — — — — — — 1538 

748. Спогодба за промена на затечените цени 
за рендген апарати и за нивниот прибор 1539 

749. Спогодба за промена на затечените цени 
за глави и електромотори за шивачки ма-
шини — — — — — — — — — 1539 

Одликувања — — — — — — — — — 1539 
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