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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ И А ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-

ЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за организацијата на Југословен-
ските железници, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 
декември I960 година и на седницата на Соборот на 
производителите од 2 декември 1960 година. 

ПР бр. 31 
4 декември 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Југословенските железници ги опфаќаат желе-

зничките пруги со сите средства што за вршење на 
превоз ги користат железничките транспортни прет-
пријатија. 

Превозот на патници и стоки во јавниот сообра-
ќај на Југословенските железници го вршат желе-
знички транспортни претпријатија. 

Во обезбедувањето на услови за превоз на пат-
ници и стоки учествуваат и други стопански орга-
низации и установи под условите определени со овој 
закон и со други прописи. 

Член 2 
На железничките транспортни претпријатија и 

нивните секции, како и на другите стопански орга-
низации и установи здружени во Заедницата на Ју-
гословенските железници (Заедницата на ЈЖ) се 
применуваат општите прописи за стопанските орга-
низации, ако со одредбите на овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 3 
Тарифите за превоз на патници и стоки, по пра-

вило, се единствени. 
Единствените тарифи за превоз на патници и 

стоки ги донесува Заедницата на ЈЖ, во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

Железничките транспортни претпријатија мо-
жат да имаат, покрај единствените тарифи, и соп-

ствени тарифи што важат на нивното подрачје (ди-
ференцирани тарифи). 

Диференцираните тарифи ги донесуваат заедни-
ците на железнички претпријатија односно желе-
зничките транспортни претпријатија, во согласност 
со Заедницата на ЈЖ. 

Со цел за постепено воведување на диференци-
рани тарифи, Заедницата на ЈЖ, во согласност со 
Сојузниот извршен совет, ги определува општите 
услови и мерила за донесување на диференцираните 
тарифи. 

Член 4 
Со сојузниот општествен план или со одлука на 

Сојузната народна скупштина нивото на железнич-
ките тарифи се усогласува со движењата во стопан-
ството и со условите на работењето и потребите на 
развојот на железничките транспортни претприја-
тија. 

Член 5 
Железничките транспортни претпријатија и дру-

гите стопански организации и установи од членот 1 
на овој закон, на територијата на народната репу-
блика односно на подрачјето на автономната покра-
ина формираат заедница на железничките претпри-
јатија (заедница на жп). 

Кон заедницата на жп хможат да пристапат и 
други стопански организации што се занимаваат со 
производство или одржување на железнички транс-
портни средства и со вршење други дејности за по-
требите на Југословенските железници. 

Заедница на жп не се формира на територијата 
на народната република односно на подрачјето на 
автономната покраина каде што постои само едно 
железничко транспортно претпријатие. 

Извршниот совет на народната република одно-
сно на автономната покраина може да одлучи, на 
територијата на народната република односно на 
подрачјето на автономната покраина да не се фор-
мира заедница на жп, ако поради мал број претпри-
јатија или од други причини не постои потреба за 
формирање заедница. 

На територијата на народната република односно 
на подрачјето на автономната покраина каде што 
не се формира заедница на жп, Заедницата на ЈЖ 
ги врши работите што со овој закон се ставени во 
делокруг на заедницата на жп. 

Член 6 
Заедниците на жп, железничките транспортни 

претпријатија и други стопански организации и у-
станови од членот 1 на овој закон формираат Заед-
ница на ЈЖ. 

Член 7 
Заедниците на жп и Заедницата на ЈЖ се гри-

жат за унапредувањето и усогласувањето на разво-
јот на Југословенските железници и за правилното 
и уредно функционирање на железничкиот сообра-
ќај, ги вршат работите од заеднички интерес по 
овластување од железничките транспортни прет-
пријатија и од други стопански организации и уста-
нови здружени во заедници, како и други работи 
определени со овој закон и со други сојузни про-
писи, 
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Член 8 
Со заедница на жп управуваат претставници на 

стопанските организации и установи здружени во 
таа заедница и определени претставници на извр-
шниот совет на народната република односно на 
автономната покраина. 

Со Заедницата на ЈЖ управуваат претставници 
на заедниците на жп, претставници на стопанските 
организации и установи здружени во Заедницата на 
ЈЖ и претставници на Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Заедниците на жп и Заедницата на ЈЖ се прав-

ни лица. 
Заедниците на жп и Заедницата на ЈЖ имаат 

правила, што ги донесуваат самите во согласност со 
републичкиот или покраинскиот односно Сојузниот 
извршен совет. 

Член 10 
Железничките транспортни претпријатија, заед-

ниците на жп и Заедницата на ЈЖ можат да ©око-
вуваат стопански претпријатија за вршење превоз 
со средствата на друмскиот сообраќај и со други 
превозни средства, како и други стопански орга-
низации и установи (училишта, институти, здрав-
ствени установи на железничарите и др.). 

Со актот за основување ќе се определи дали сто-
панската организација и установата од претходниот 
став се здружуваат во заедницата на жп односно 
Заедницата на ЈЖ. 

Член 11 
Надзор над примената на сообраќај но-технич-

ките одредби и на одредбите за безбедноста на со-
обраќајот врши службата за инспекција на желе-
зничкиот сообраќај, која се формира при заедни-
цата на жп односно при Заедницата на ЈЖ. 

Член 12 
Државните органи ги имаат спрема железнич-

ките транспортни претпријатија, заедниците на жп 
и Заедницата на ЈЖ само оние права што се опре-
делени со законот и со прописите донесени врз осно-
ва на него. 

II. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 13 
Железнички транспортни претпријатија основу-

ва извршниот совет на народната република односно 
на автономната покраина. 

Ако железничко транспортно претпријатие оп-
фаќа железнички пруги што се протегаат и на те-
риторијата на друга народна република, за основу-
в а ! ^ на претпријатието е потребна согласност од 
извршниот совет на таа народна република. 

Член 14 
Железничко транспортно претпријатие се осно-

вува за еден дел од мрежата на железничките пруги 
кој претставува сообраќајна целина што ги обезбе-
дува сообраќајно-техничките услови за самостојно 
работење и работничко самоуправување. 

Железничкото транспортно претпријатие го со-
чинуваат, по правило, сообраќајна секција (група 
станици на определен дел од мрежата на железнич-
ките пруги), секција за влечењето на возовите (ма-
тична ложилница со обртни ложилници и со ло-
жи лнички испостави) и секција за одржување на 
пругите. 

Железничкото транспортно претпријатие може 
да има секција за одржување на сигнално-сигур-
носните постројки и на средствата за врска, како и 
други секции што во рамките на претпријатието у-
чествуваат во обезбедувањето на условите за превоз. 

Со секциите на железничкото транспортно прет-
пријатие управуваат органите на работничкото са-
моуправување. 

На делот од мрежата на железничките пруги на 
кој се исполнети условите од ст. 1 и 2 на овој член 
мора да се основе железничко транспортно претпри-
јатие. 

Член 15 
За поделба и соединување на железничко транс-

портно претпријатие потребно е одобрение од извр-
шниот совет на народната република односно на ав-
тономната покраина. 

Член 16 
Правилата на железничкото транспортно прет-

пријатие ги донесува работничкиот совет на прет-
пријатието, а ги одобрува органот на управата на 
народната република односно на автономната по-
краина надлежен за работите на сообраќајот. 

Член 17 
Железничкото транспортно претпријатие доне-

сува свој план за работење и развој во согласност 
со насоките на општествените планови и со општата 
програма на развојот на Југословенските желе-
зници. 

Член 18 
Возниот ред е задолжителен за железничките 

транспортни претпријатија. 
За неизвршување на возниот ред во внатреш-

ниот заеднички и во меѓународниот сообраќај же-
лезничкото транспортно претпријатие му плаќа на-
доместок на она железничко транспортно претпри-
јатие што е оштетено со тоа. 

Заедницата на ЈЖ ги определува условите и на-
чинот за пресметување и плаќање на надоместокот 
од претходниот став. 

Возниот ред на возовите што сообраќаат само на 
неговото подрачје го утврдува железничкото транс-
портно претпријатие во согласност со утврдениот во-
зен ред на возовите во внатрешниот заеднички и во 
меѓународниот сообраќај. 

Железничкото транспортно претпријатие може 
да воведува и да укинува возови што сообраќаат 
само на неговото подрачје. 

Член 19 . 
Железничкото транспортно претпријатие врши 

работи во врска со тарифите, согласно со одредбите 
на овој закон, и одобрува комерцијални повластици 
за превози на своето подрачје, согласно со условите 
што ги определува Заедницата на ЈЖ. 

Железничкото транспортно претпријатие врши 
определени тарифни, технички и други работи ^ од 
областа на меѓународниот железнички сообраќај, 
согласно со условите што ги определува Заедни-
цата на ЈЖ. 

Железничките транспортни претпријатија можат 
да ја овластат заедницата на жп да врши за нив о-
пределени работи од претходните ставови на овој 
член. 

Член 20 
Покрај превозот на Југословенските железници, 

железничките транспортни претпријатија можат да 
превезуваат патници и стоки и со други превозни 
средства, ако ги исполнуваат условите пропишани 
за вршење на таков превоз. 

Превозот на патници и стоки со други превозни 
средства се врши според прописите што важат за 
превозот на патници и стоки со односните превозни 
средства. 

Член 21 
Вкупниот приход на железничкото транспортно 

претпријатие го сочинуваат приходите од превозот 
на патници и стоки и приходите од други дејности. 

Поблиски одредби за начинот на утврдување на 
приходите на одделни железнички транспортни 
претпријатија што учествуваат во заедничкиот пре-
воз на патници и стоки донесува Заедницата на ЈЖ, 
во согласност со Сојузниот извршен совет. 
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Член 22 
Железничкото транспортно претпријатие врши 

единствено пресметување и уплата на обврските 
спрема општествената заедница за своите секции 
што работат како погони со внатрешна пресметка. 

Железничкото транспортно претпријатие го ра-
споделува утврдениот чист приход на дел за фон-
довите на претпријатието и за лични доходи на ра-
ботниците запослени во администрацијата на прет-
пријатието и на дел што им припаѓа на секциите 
што работат како погони со внатрешна пресмета. 

Основите за расподелба на чистиот приход во 
смисла на претходниот став се утврдуваат со пра-
вилата на претпријатието. 

Расподелбата на чистиот приход на одделни сек-
ции што работат како погони со внатрешна пресмет-
ка се врши сразмерно со извршената работа и со 
постигнатиот резултат на работењето на секцијата, 
врз основа на мерилата и нормативите што ги утвр-
дува работничкиот совет на железничкото транс-
портно претпријатие. 

Член 23 
Железничкото транспортно претпријатие доне-

сува правилник за расподелбата на личните доходи 
на работниците од администрацијата на претприја-
тието и ги утврдува начелата за изработка на пра-

, вилник за расподелба на личните доходи на работ-
ниците од секциите на претпријатието. 

Член 24 
Железничкото транспортно претпријатие не е 

должно да прими на користење железнички објект 
за кој тоа не било инвеститор ако најде дека за тоа 
нема економски интерес. 

Железничкото транспортно претпријатие може 
трајно да го запре превозот на патници и стоки на 
одделни пруги или на делови од пруги само со прет-
ходна согласност од извршниот совет на народната 
република односно на автономната покраина. 

Ако извршниот совет на народната република 
односно на автономната покраина одбие да даде со-
гласност за трајно запирање на нерентдбилна пруга 
или дел на пруга, тој ќе преземе мерки на желе-
зничкото транспортно претпријатие да му се обез-
бедат средства потребни за покривање на загубите 
што настануваат поради тоа во неговото работење, 
доколку нема можност тие загуби да се покријат 
од други извори. 

Член 25 
Железничкото транспортно претпријатие е дол-

жно без одлагање да ги извршува барањата на за-
единицата на жп во поглед на дневното изедначу-
вање на товарните коли (член 43 точка 6). 

При изедначувањето на товарните коли заедни-
цата на жп е должна на железничкото транспортно 
претпријатие, на негово барање, да му обезбеди за 
неговото работење најмалку онолку коли колку 
коли, на кои тоа има право на користење, се наоѓаат 
во сообраќај. 

По исклучок, бројот на колите определен со 
претходниот став може да се намали ако е тоа по-
требно поради определен приоритет на превозот 
(член 102). 

Железничкото транспортно претпријатие чии 
товарни коли врз основа на изедначување ги упо-
требува друго железничко транспортно претприја-
тие, има право на надоместок. 

Надоместокот од претходниот став се определува 
така,, што на железничкото транспортно претприја-
тие му се обезбедува најмалку просечниот доход 
што го остваруваат претпријатијата по една кола. 

Поблиски одредби за изедначувањето на товар-
ните коли и за начинот на утврдување и пресме-
тување на надоместокот донесува Заедницата на ЈЖ. 

Член 26 
Во комисијата за спроведување на конкурсот за 

назначување на директор на железничкото транс-
портно претпријатие именуваат по една третина чле-

нови општинскиот народен одбор или, по негово 
овластување, советот на општинскиот "народен одбор 
надлежен за работите на сообраќајот, републичкиот 
односно покраинскиот орган на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и работничкиот совет на 
претприј атието. 

Стручната спрема и други услови што дирек-
торот на железничкото транспортно претпријатие 
мора да ги исполнува се определуваат со правилата 
на претпријатието. 

Член 27 
За примената на одредбите за безбедноста и 

уредноста на железничкиот сообраќај, директорот 
на железничкото транспортно претпријатие одгова-
ра пред директорот на заедницата на жп. 

Член 28 
Директорот на железничкото транспортно прет-

пријатие има право ^на шефовите на секциите на 
железничкото транспортно претпријатие да им изда-
ва наредби што се однесуваат на безбедноста и у-
редноста на железничкиот сообраќај. 

Другите права на директорот на претпријатието 
спрема шефовите на секциите се утврдуваат со 
правилата на претпријатието, согласно со општите 
прописи. 

Член 29 
Директорот на железничкото транспортно прет-

пријатие е должен да укине заклучоци и наредби 
на органите на претпријатието и на секциите ако 
им се противни на одредбите за безбедноста на со-
обраќајот. 

Против решението на директорот на железнич-
кото транспортно претпријатие може да му се из-
јави жалба на директорот на заедницата на жп во 
срок од 8 дена од денот на доставата на решението. 

Жалбата против решението донесено според 
претходниот став, не го задржува извршувањето 
на решението. 

Против решението донесено по жалбата не 
може да се води управна постапка ниту да се по-
веде управен спор. 

Член 30 
Секциите на железничкото транспортно прет-

пријатие ги основува работничкиот совет на прет-
пријатието. 

Поделбата, соединувањето и укинувањето на 
секцијата ги врши работничкиот совет на претпри-
јатието во согласност со работничкиот совет на 
секцијата. 

Член 31 
Сообраќајните секции, секциите за влечењето 

на возовите, секциите за одржување на пругите и 
сегашните за одржување на ситнално-ситурносните 
построј ки и на средствата за врска на железнич-
кото транспортно претпријатие работат како погони 
со внатрешна пресметка, а другите секции што се 
занимаваат со производство и одржување на тран-
спортните средства или оо други дејности во рам-
ките на претпријатието можат да работат како по-
гони со внатрешна пресметка или како погони со 
самостојна пресметка. 

Секција на железничкото транспортно претпри-
јатие што работи како погон со самостојна пре-
сметка може да се издвои во самостојно претприја-
тие според општите прописи. 

Поблиските одредби за внатрешната организа-
ција на железничкото транспортно претпријатие и 
на неговите секции, како и за нивното работење, 
се утврдуваат со правилата на претпријатието. 

Член 32 
Секциите на железничкото транспортно прет-

пријатие самостојно ги користат основните средства 
на претпријатието со кои непосредно се служат за 
извршувањето на своите задачи, освен основните 
транспортни капацитети (возните средства, пругите, 
сигнално-сигурносните постројки и средствата за 
врски). 
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Работничкиот совет »а железничкото транспорт-
но претпријатие може да определи секцијама само-
стојно да користи и определени основни транспорт-
ни капацитети. 

Со правилата на железничкото транспортно 
претпријатие се определуваат условите под кои сек-
н е ш е можат, во границите на важечките прописи, 
да пренесуваат, да отуѓуваат, да расход ува ат или 
да даваат под закуп определени основни средства 
што ги користат самостојно. 

Член 33 
Сек ци јат а на железничкото транспортно прет-

пријатие донесува свој план за работење и развој 
врз основа на задачите од планот за работење и 
развој на железничкото транспортно претпријатие. 

Член 34 
Секциите на железничкото транспортно прет-

пријатие што работат како погони со внатрешна 
пресметка самостојно го расподелуваат чистиот при-
ход што им припаѓа ним на дел за лични доходи на 
работниците на секцијата и на дел за зголемување 
на средствата на фондовите на претпријатието со 
кои тие самостојно располагаат. 

Секциите на железничкото транспортно прет-
пријатие што работат како погони со самостојна 
пресметка го формираат вкупниот приход и ја вр-
шат неговата расподелба, ги пресметуваат и ги упла-
туваат обврските спрема општествената заедница 
самостојно, според општите прописи. 

Член 35 
Секцијата на железничкото транспортно прет-

пријатие донесува правилник за расподелбата на 
личните доходи на работниците на секцијата во 
согласност со начелата за раеподелбата на личните 
доходи што ги утврдува железничкото транспортно 
прегори] атие. 

Член 36 
Секциите на железничкото транспортно прет-

пријатие самостојно располагаат со средствата на 
амортизацијата од основните средства што ги кори-
стат самостојно. 

Секциите на железничкото транспортно прет-
пријатие самостојно располагаат со средствата за 
инвестиционо одржување на основните средства 
што ги користат самостојно. 

Железничкото транспорта© претпријатие ја 
утврдува кал кул атив ната норма на инвестиционото 
одржување на основните средства за целото прет-
пријатие. 

Член 37 
Секциите на железничкото транспортно прет-

пријатие самостојно ги користат обртните средства 
потребни за нивното работење. 

Височината на обртните средства што ги кори-
стат секциите самостојно ја утврдува работничкиот 
совет на железничкото транспортно претпријатие. 

Член 38 
Секциите на железничкото транспортно прет-

пријатие самостојно одлучуваат за инвестициите 
што ги финансираат од средствата на фондовите 
»а претпријатието со кои самостојно располагаат. 

Член 39 
Секциите на железничкото транспортно прет-

пријатие можат, покрај својата основна дејност, 
да вршат и други дејности за своите потреби, како 
и за потребите на други секции, на железничкото 
транспортно претпријатие и на други лица. 

Секциите на железничкото транспортно прет-
пријатие самостојно располагаат со приходот од 
дејности што не спаѓаат во нивната основна дејност. 

Член 40 
За работењето на секциите на железничкото 

транспортно претпријатие што работат како погони 
со внатрешна пресметка се составуваат периодични 
и годишни пресметки, во кои се искажуваат резул-
татите на работењето на секциите. 

Поблиски одредби за составувањето на пресмет-
ките од претходниот став се донесуваат со прави-
лата на железничкото транспортно претпријатие. 

Член 41 
Шефот на секција на железничкото транспорт-

но претпријатие го назначува врз основа на кон-
курс управниот одбор на претпријатието. 

Стручната спрема и други услови што шефот 
на секција мора да ги исполнува се определуваат 
со правилата на претпријатието. 

Шефот на оекцијата одговара за безбедноста и 
уредноста на железничкиот сообраќај пред дирек-
торот на железничкото транспортно Цретпријатие. 

Член 42 
Меѓусебните односи на железничките транспор-

тни претпријатија, како и односите меѓу железнич-
ките транспортни претпријатија и другите стопан-
ски организации и установи здружени во заедни-
цата на жп односно Заедницата на ЈЖ се уреду-
ваат со договор, ако не се уредени со овој закон. 

Меѓусебните односи на железничкото транспор-
тно претпријатие и неговите секции, како и меѓу-
себните односи на секции те на железничкото тран-
спортно претпријатие што не се уредени со овој 
закон, се уредуваат со правилата на железничкото 
транспортно претпријатие, а ако не се уредени со 
правилата, се уредуваат со договор. 

III. ЗАЕДНИЦИ 
1. Заедници на железничките претпријатија 

А. З а д а ч и 
Член 43 

Заедницата на жп: 
1) соработува со железничките транспортни 

претпријатија и со републичките односно покра-
инските органи при изработката на плановите на 
тие претпријатија, со цел за нивното усогласување 
со сојузниот и републичкиот односно покраинскиот 
општествен план; 

2) во соработка со •железничките транспортни 
претпријатија го утврдува возниот ред на возовите 
што сообраќаат на пругите на повеќе железнички 
транспортни претпријатија на подрачјето на заед-
ницата на жп, а во согласност со возниот ред на 
возовите во меѓународниот и во внатрешниот заед-
нички сообраќај; 

3) одлучува за воведувањето и укинувањето 
на возови што сообраќаат преку пруги на повеќе 
железнички транспортни претпријатија на нејзи-
ното подрачје; 

4) презема мерки предвидени со овој закон за 
безбедност и уредност на железничкиот сообраќај 
на своето подрачје; 

5) врши студии на развојот на основните тран-
спортни капацитети на своето подрачје и се грижи 
за развојот на капацитетите во согласност со про-
грамата на развојот на Југословенските железници: 

6) врши дневно изедначување на товарните коли 
меѓу железничките транспортни претпријатија врз 
основа на одредбите за изедначувањето и пресме-
тувањето на користењето на колите што ги доне-
сува Заедницата на ЈЖ; 

7) врши и други работи за кои ќе бире овла-
стена од страна на стопанските организации и уста-
нови здружени во заедницата на леп. 

Член 44 
Заедницата на жп може во случаите на вонред-

ни настани (виша сила. несреќа и ел.) да определи 
одделни железнички транспортни претпријатија 
здружени во таа заедница своите возни средства 
да му ги отстапат на друго железничко транспортно 
претпријатие на привремено користење и да пре-
земе и други мерки за безбеден и уреден железнич-
ки сообраќај. 

Поблиски одредби за овластувањето на заедни-
цата »а жп и за надоместокот за отстапувањето на 
возни средства на привремено користење според 
одредбата на претходниот став, донесува Заедни-
цата на ЈЖ. 

Член 45 
Заедницата на жп е должна за своето работење 

да ќ поднесува годишен извештај на Заедницата 
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»а ЈЖ и »а републичкиот односно покраинскиот 
извршен совет. 

Б. У п р а в у в а њ е 
Член 46 

Со заедницата на жп управуваат управниот од-
бор и директорот. 

Член 47 
Стопанските организации и установи здружени 

во заедницата на жп и работниот колектив на за-
едницата на жп избираат најмалку две третини 
членови на нејзиниот управен одбор. 

Републичкиот односно покраинскиот извршен 
совет именува најмногу една третина членови на 
управниот одбор на заедницата на жп. 

Со правилата на заедницата на жп се опреде-
лува бројот и начинот на избирање на членовите 
на управниот одбор што ги избираат одделни сто-
пански организации и установи здружени во заед-
ницата на жп и работниот колектив на заедницата 
на жп, во така што секоја стопанска организација 
и установа односно работниот колектив на заедни-
цата на жп да мора да има најмалку еден свој 
претставник како член на управниот одбор. 

Директорот на заедницата на жп е по својот 
положај член на управниот одбор. 

Член 48 
Членовите на управниот одбор на заедницата 

на жп избираат од својата средина претседател на 
управниот одбор. 

Директорот на заедницата не може да биде из-
биран за претседател на управниот рдбор на заед-
ницата на жп. 

Член 49 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

заедницата на жп трае две години. 
Едно лице може да биде избирано за член на 

управниот одбор на заедницата на жп најмногу 
двапати едноподруго. 

Член 50 
Директорот на заедницата на жп го назначува 

и го сменува републичкиот односно покраинскиот 
извршен совет. 

Член 51 
Управниот одбор на заедницата на жп ги врши 

работите ставени со овој закон во делокругот на 
заедницата на жп, освен работите што со одредбите 
на овој закон се ставени во делокругот на директо-
рот на заедницата на жп. 

Покрај работите што ги врши според одредбата 
на претходниот став, управниот одбор на заедни-
цата на жп ги врши и овие работи: 

1) донесува финансиски план и завршна смет-
ка" на заедницата; 

2) ја определува, во согласност со органот на 
управата на народната република односно на авто-
номната покраина надлежен за работите на финан-
сиите, основицата и нормата на придонесот што го 
плаќаат стопанските организации здружени во за-
едницата; 

3) ја утврдува систематизацијата на работните 
места во заедницата; 

4) донесува правилник за личните доходи на 
работниците запослени во заедницата; 

5) врши и други работи што со правилата на 
заедницата се ставени во неговиот делокруг. 

Член 52 
Директорот на заедницата на жп: 
1) непосредно раководи со работите на заедни-

цата на жп согласно со одредбите на законот и дру-
гите прописи, со одредбите на правилата на заед-
ницата на жп и со заклучоците на управниот одбор 
»а заедницата на жп; 

2) ја застапува заедницата на жп во нејзините 
имотни и други односи; 

3) организира изработка на возниот ред; 
4) ја организира службата за изедначување на 

товарните коли меѓу железничките транспортни 
претпријатија 

5) врши и други работи што со правилата на 
заедницата на жп и со заклучок на нејзиниот упра-
вен одбор се ставени во неговиот делокруг. 

Член 53 
Директорот на заедницата на жп одговара за 

својата работа пред управниот одбор на заедницата 
на жп, а за безбедноста и уредноста на железнич-
киот сообраќај на подрачјето на заедницата на жп и 
пред генералниот директор на Заедницата на ЈЖ. 

Член 54 
Директорот на заедницата на жп е должен да 

го запре извршувањето на заклучокот и други акти 
на управниот одбор на заедницата на жп, донесени 
вон управната постапка, што се во спротивност со 
законот, другите прописи или правилата на заед-
ницата на жп. 

За запирањето на заклучок директорот е дол-
жен без одлагање да го извести републичкиот од-
носно покраинскиот орган на управата надлежен за 
работите на сообраќајот. 

Членовите на управниот одбор на заедницата 
на жп можат, во врска со запирањето на извршу-
вањето на заклучокот на управниот одбор, да му 
изнесат свои приговори на републичкиот односно 
покраинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сообраќајот. 

Против решението на директорот на заедница-
та на жп од ставот 1 на овој член не може да се 
води управна постапка, ниту да се поведе упра-
вен спор. 

2. Заедницата на ЈЖ 
А. 3 а д а ч и 

Член 56 
Заедницата на ЈЖ: 
1) му предлага на Сојузниот извршен совет оп-

шта програма на развојот и мерки за унапредува-
ње на железничкиот сообраќај; 

2) се грижи за усогласувањето на развојот на 
основните транспортни капацитети на Југословен-
ските железници; 

3) соработува со сојузните органи и со заедни-
ците на жп со цел за усогласување на развојот на 
капацитетите и за обезбедување спроведувањето на 
насоките на општествените планови во областа на 
железничкиот сообраќај; 

4) се грижи за обезбедувањето на потребното 
техничко единство на пругите на Југословенските 
железници, предлага југословенски стандарди од 
областа на железничкиот сообраќај и донесува ре-
шенија за интерните стандарди и типови средства 
на железничкиот сообраќај; 

5) донесува сообраќајно-технички одредби, и од-
редби со кои се обезбедува единство на работењето 
на железничките транспортни претпријатија во 
врска со превозот на патници и стоки; 

6) ја организира изработката на возниот ред и 
ги врши работите во врска со неговото донесување 
и објавување; во соработка со заедниците на жп го 
утврдува со странски железнички управи возниот 
ред на возовите во меѓународниот сообраќај; во со-
работка со заедниците на жп го утврдува возниот 
ред на возовите во внатрешниот заеднички сообра-
ќај ; 

7) го следи извршувањето на возниот ред на 
возовите во меѓународниот и внатрешниот заеднич-
ки сообраќај, презема мерки за неговото Извршу-
вање и одлучува за воведувањето и укинувањето 
на возови во меѓународниот и внатрешниот заед-
нички сообраќај; 

8) врши студии на густината на сообраќајот (на 
тековите) на патниците и стоките и преку заедни-
цата на жп презема мерки за усогласување на пре-
возот со цел за обезбедување нормален меѓунаро-
ден и внатрешен заеднички железнички сообраќај; 

9) донесува единствени тарифи за внатрешниот 
сообраќај во согласност со Сојузниот извршен совет 
и дава согласност на диференцираните тарифи на 
заедниците на жп односно на железничките тран-
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спорт™* претпријатија, донесува тарифи за меѓуна-
родниот сообраќај од својот делокруг, донесува од-
редби во вреќа со примената на тарифите и ги вр-
ши работите во врска со донесувањето и објавува-
њето »а тарифите; 

10) ги определува општите услови и мерила за 
донесување на диференцираните тарифи; 

11) ги врши работите од заеднички интерес во 
врска со меѓунарк)дниот железнички сообраќај и со 
примената на меѓународните договори од областа 
на железничкиот сообраќај; соработува со соод-
ветните меѓународни странски железнички органи-
зации и ги определува условите под цои железнич-
ките транспортни претпријатија ги вршат работите 
од областа на меѓународниот железнички сообраќај; 

12) ги определува условите под кои генералниот 
директор на Заедницата на ЈЖ и железничките 
транспортни претпријатија можат да одобруваат 
комерцијални повластици; 

13) врши дневно изедначување на товарните 
коли меѓу заедниците на жп; 

14) ги врши работите од заеднички интерес за 
железничките транспортни претпријатија, како што 
се контролата и пресметувањето на транспортните 
приходи и организирањето и собирањето на стати-
стички податоци; 

15) врши и други работи што со сојузни прописи 
и со правилата на Заедницата на ЈЖ се ставени 
во нејзин делокруг. 

Иден 56 
Заедницата на ЈЖ може, со посредство на заед-

ниците на жп, во случаите на -вонредни настани 
(виша сила, несреќи и ел.) да определи одделни 
железнички транспортни претпријатија да му от-
стапат свои возни средства на друго железничко 
транспортно претпријатие на привремено користење 
и да преземат и други мерки за безбеден и уреден 
железнички сообраќај. 

Железничките транспортни претпријатија имаат 
право на надоместок за отстапените возни средства. 

Поблиски одредби за мерките од ставот 1 на 
овој член и за надоместокот за отстапувањето на 
возни средства донесува Заедницата на ЈЖ. 

Член 57 
Заедницата на ЈЖ е должна за своето работење 

и за состојбата на Југословенските железници да му 
поднесува годишен извештај на Сојузниот извршен 
совет. 

В. У п р а в у в а њ е 
Член 58 

Со Заедницата на ЈЖ управуваат собранието, 
управниот одбор и генералниот директор на Заед-
ницата на ЈЖ. 

Член 59 
Собранието на Заедницата на ЈЖ го сочинуваат 

претставници на заедниците на жп, претставници на 
железничките транспортни претпријатија и на други 
стопански организации и установи здружени во За-
едницата на ЈЖ, претставници на работниот колек-
тив на Заедницата на ЈЖ и претставници на Со-
јузниот извршен совет. 

Заедниците на жп, работничките совети на же-
лезничките транспортни претпријатија и на другите 
стопански организации, највисоките органи на упра-
вувањето на установите здружени во Заедницата 
на ЈЖ и работниот колектив на Заедницата на ЈЖ 
избираат најмалку две третини од членовите на 
собранието, но така што секоја здружена органи-
зација, установа односно работен колектив да .биде 
застапен во собранието најмалку со еден член. 

Бројот на членовите на собранието што ги 
избираат одделни железнички транспортни прет-
пријатија и други стопански организации здружени 
во Заедницата на ЈЖ се определува сразмерно со 
вкупниот приход на претпријатието односно на 

стопанската организација остварен во претходната 
година. 

Сојузниот извршен совет именува најмногу една 
третина членови на собранието. 

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ е 
по својот положај член на собранието. 

Со правилата на Заедницата на Ј Ж се опреде-
лува вкупниот број на членовите на собранието, 
како и мерилата за утврдување бројот на членовите 
што ги избира секоја одделна установа здружена 
во Заедницата на ЈЖ односно работниот колектив 
на Заедницата на ЈЖ. 

Член 60 
Мандатот на членовите на собранието на Заед-

ницата на ЈЖ трае две години. 
Едно лице може да бида избирано за член на 

собранието најмогу двапати едноподруго. 

Член 61 
Собранието на Заедницата на ЈЖ решава за 

начелните и други поважни прашања од делокругот 
на Заедницата на ЈЖ, а особено: 

1) го утврдува предлогот на општата програма 
на развојот и мерките за унапредување на желез-
ничкиот сообраќај; 

2) донесува единствени тарифи во согласност 
со Сојузниот извршен совет и тарифи за меѓуна-
роден сообраќај од својот делокруг, како и одредби 
во врска со примената на тарифите; 

3) ги донесува општите услови и мерила за 
донесување на диференцираните тарифи, во согла-
сност со Сојузниот извршен совет; 

4) ги донесува правилата на Заедницата на 
ЈЖ, во согласност со Сојузниот извршен совет; 

5) го донесува правилникот за утврдување на 
приходите на железничките транспортни претприја-
тија од превозот на патници и стоки, во согласност 
со Сојузниот извршен совет; 

6) го донесува финансискиот план и завршната 
сметка на Заедницата на ЈЖ; 

7) ја определува нормата и основицата за пре-
сметување на придонесот за Заедницата на ЈЖ, во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите; 

8) донесува поблиски одредби за изедначувањето 
на товарните коли и за начинот на утврдување и 
пресметување на надоместокот за употребата на 
коли врз основа на изедначувањето; 

9) ги избира и ги разрешува членовите на у-
правниот одбор на Заедницата на ЈЖ; 

10) донесува деловник за работата на собрани-
ето. Со правилата на Заедницата на Ј Ж се опреде-
луваат и другите работи за кои решава собранието. 

Член 62 
Собранието на Заедницата на ЈЖ заседава нај-

малку двапати годишно. 
Собранието го свикува управниот одбор на Заед-

ницата на ЈЖ. 
Управниот одбор е должен да го свика собра-

нието и кога тоа го бараат една петина членови на 
собранието, како и на барање од Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 63 
Управниот одбор на Заедницата на ЈЖ се со-

стои од 15 членови. 
Членовите на управниот одбор на Заедницата 

на ЈЖ ги избира и ги разрешува собранието на 
Заедницата на ЈЖ од својата средина. 

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ е 
по својот положај член на управниот одбор. 

Управниот одбор од редот на своите членови 
избира претседател. 

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ не 
може да биде избиран за претседател на управниот 
одбор на Заедницата на Ј Ж 
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Член 64 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

Заедницата на ЈЖ трае две години. 

Член 65 
Управниот одбор на Заедницата на ЈЖ ги врши 

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

и насоките на собранието на Заедницата на ЈЖ; 
2) донесува сообраќајно-технички одредби и од-

редби со кои се обезбедува единство во работењето 
на железничките транспортни претпријатија во вр-
ска со превозот на патници и стоки; 

3) го донесува возниот ред на Југословенските 
железници; 

4) дава согласност на диференцираните тарифи 
на заедниците на жп односно на железничките 
транспортни претпријатија; 

5) ја утврдува систематизацијата на работните 
места во Заедницата на ЈЖ; 

6) донесува правилник за личните доходи на ра-
ботниците запослени во Заедницата на ЈЖ; 

7) врши и други работи што ќе му се стават во 
делокруг со правилата на Заедницата на ЈЖ или со 
заклучок на собранието на Заедницата на ЈЖ. 

Член бб 
Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ го 

назначува и го сменува Сојузниот извршен совет. 
Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ од-

говара за својата работа пред собранието и управ-
ниот одбор на Заедницата на ЈЖ, а за безбедноста 
и уредноста на железничкиот сообраќај и пред Со-
јузниот извршен совет. 

Член 67 
Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ: 
1) непосредно раководи со работите на Заедни-

цата на ЈЖ, согласно со одредбите на законот и 
другите прописи, со одредбите на правилата на За-
едницата на ЈЖ и со заклучоците на управниот од-
бор на Заедницата на ЈЖ; 

2) ја застапува Заедницата на ЈЖ во нејзините 
имотни односи, во односите со железниците на други 
земји и со меѓународни железнички организации, 
како и во други односи; 

3) ја организира изработката на возниот ред 
и ги врши работите во врска со неговото донесу-
вање и објавување; 

4) одлучува по потреба за воведувањето и уки-
нувањето на возови во меѓународниот и внатрешниот 
заеднички железнички сообраќај; 

5) организира и презема потребни мерки за обе-
збедување на нормален меѓународен и внатрешен 
железнички сообраќај; 

6) ја организира службата за дневно изедначу-
вање на товарните коли меѓу заедниците на жп; 

7) ги врши работите во врска со меѓународниот 
железнички сообраќај од делокругот на Заедницата 
на ЈЖ и соработува со меѓународните железнички 
организации; 

8) ги врши работите во врска со донесувањето, 
објавувањето и примената на тарифите и одобрува 
комерцијални повластици согласно со условите што 
ги определува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ; 

9) ги определува мерките во случаите предви-
дени в»о членот 56 од овој'закон; 

10) врши и други работи што со правилата на 
Заедницата на ЈЖ или со заклучок на управниот 
одбор на Заедницата &а ЈЖ се ставени во његов 
делокруг. 

Член 68 
Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ е 

должен да го запре извршувањето на заклучок и 
други акти на управниот одбор на Заедницата на 
ЈЖ, донесени вон управна постапка, ако се во спро-
тивност со законот, со други прописи или прави-
лата на Заедницата на ЈЖ. 

За запирањето на извршувањето на акт според 
претходниот став генералниот директор на Заедни-
цата на ЈЖ е должен да го извести без одлагање 
Сојузниот извршен совет или органот што тој ќе 
го определи за тоа. 

Членовите на управниот одбор на Заедницата 
на ЈЖ можат, во врска со запирањето на извршу-
вањето на заклучок на управниот одбор, да му из-
несат свои приговори на Сојузниот извршен совет. 

Против решението на генералниот директор на 
Заедницата на ЈЖ од ставот 1 на овој член не може 
да се води управна постапка, ниту да се поведе у-
правен спор. 

3. Заеднички одредби за заедниците на жп и за 
Заедницата на ЈЖ 

Член 69 
Правилата на заедницата на жп односно Заед-

ницата на ЈЖ содржат особено: одредби за рабо-
тата на органите на заедницата, за нивните права, 
должности и меѓусебни односи; одредби за избира-
њето и отповикот на членови на управниот одбор; 
права и должности на работниците запослени во 
заедницата и други одредби предвидени со овој 
закон. 

Член 70 
Стручните и административните работи на за-

едницата на жп и на Заедницата на ЈЖ ги врши 
работниот калектив на односната заедница. 

Организацијата и начинот на работењето на ра-
ботниот колектив на заедницата на жп и на Заед-
ницата на ЈЖ се определуваат со правилата на од-
носната заедница. 

Член 71 
Средствата на заедницата на жп односно на За-

едницата на ЈЖ се формираат од придонесот што 
го плаќаат железничките транспортни претприја-
тија и други стопански организации и установи 
здружени во заедницата на жп односно во Заедни-
цата на ЈЖ. 

Основицата и нормата за пресметување на при-
донесот за заедницата на жп ја определува управ-
ниот одбор на заедницата на жп во согласност оо 
републичкиот односно покраинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на финансиите, а за 
Заедницата на ЈЖ — собранието на Заедницата на 
ЈЖ во согласност со сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите. 

Начинот на плаќање на придонесот го опреде-
лува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ. 

Железничките транспортни претпријатија и дру-
ги стопански организации здружени во заедница на 
жп односно во Заедницата на ЈЖ го плаќаат придо-
несот од својот вкупен приход пред утврдувањето 
на доходот. 

Член 72 
Средствата од придонесот кој стопанските орга-

низации и установи и го плаќаат на заедницата на 
жп односно на Заедницата на ЈЖ се распределуваат 
за? подмирување на личните, материјалните и функ-
ционалните издатоци, за формирање фонд за заед-
ничка потрошувачка, како и за подмирување на 
други трошоци настанати врз основа на законски 
обврски. 

Средствата на фондот за заедничка потрошувач-
ка на заедниците на жп односно на Заедницата на 
ЈЖ можат да се користат за целите определени со 
Законот за средствата на стопанските организации. 

Член 73 
Заедницата на жп односно Заедницата на ЈЖ 

донесува правилник за личните доходи на работни-
ците запослени во заедницата. 

Член 74 
Заедницата на жп односно Заедницата на ЈЖ 

е должна за секоја година да состави свој финан-
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сисли план, а по истекот на годината — завршна 
сметка. 

Член 75 
Односите меѓу железничките транспортни прет-

пријатија, други стопански организации и установи 
здружени во заедница на жп односно Заедницата 
на ЈЖ, од една страна, и заедницата на жп односно 
Заедницата на ЈЖ, од друга страна, што не се у-
редени со овој закон се уредуваат со правилата на 
односната заедница, а ако не се уредени со прави-
лата, се уредуваат со договори. 

Член 76 
При заедницата на жп и Заедницата на ЈЖ се 

формира заеднички резервен фон. 
Со заедничкиот резервен фонд при заедницата 

на жп односно при Заедницата на ЈЖ управува у-
правниот одбор на односната заедница. 

Административните работи во врска со работе-
њето на зедничкиот резервен фонд од претходниот 
став ги врши работниот колектив на заедницата. 

Член 77 
Сојузниот извршен совет донесува, на предлог 

од Заедницата на ЈЖ, поблиски прописи за заед-
ничките резервни фондови. 

IV. СЛУЖБАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ЖЕЛЕ-
ЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ 

Член 78 
Надзор над примената на сообраќај но-технич-

ките одредби и на одредбите за безбедноста на же-
лезничкиот сообраќај на југословенските железници 
врши службата за инспекција на железничкиот со-
обраќај. 

На надзорот од претходниот став подлежат же-
лезничките транспортни претпријатија и други сто-
пански организации и установи здружени во заед-
ница на жп односно во Заедницата на ЈЖ, како и 
установите и стопанските и други организации што 
изведуваат работи или вршат работи што можат да 
бидат од влијание врз безбедноста на железничкиот 
сообраќај на Југословенските железници. 

Сојузниот извршен совет може да определи на 
овој надзор да му подлежат и други организации 
што вршат превоз со железнички превозни средства 
во јавен сообраќај. 

Член 79 
Службата за инспекција на железничкиот со-

обраќај се формира при заедниците на жп и при 
Заедницата на ЈЖ. 

Член 80 
Со службата за инспекција на железничкиот 

сообраќај при заедницата на жп раководи главен 
инспектор. 

Со службата за инспекција на железничкиот со-
обраќај при Заедницата на ЈЖ раководи генерален 
инспектор. 

Главниот инспектор го назначува и го сменува 
републичкиот односно покраинскиот извршен совет 
на предлог од заедницата на жп, а генералниот ин-
спектор го назначува и го сменува Сојузниот извр-
шен совет на предлог од Заедницата на ЈЖ. 

За вршењето на работите на инспекцијата глав-
ните инспектори одговараат пред генералниот ин-
спектор. 

Член 81 
За вршењето на работите од својот делокруг 

службата за инспекција на железничкиот сообраќај 
има потребен број инспектори, 

Инспекторите на железничкиот сообраќај при 
заедницата на жп ги назначува и ги сменува управ-
ниот одбор на заедницата на жп, а инспекторите на 
железничкиот сообраќај при Заедницата на ЈЖ ги 
назначува и ги сменува управниот одбор на Заед-
ницата на ЈЖ. 

Член 82 
Инспекторите на службата за инспекција на ж е -

лезничкиот сообраќај при Заедницата на ЈЖ вршат 

инспекција во стопанските организации и установи 
здружени непосредно во Заедницата на ЈЖ. 

Инспекторите на службата за инспекција на же-
лезничкиот сообраќај при Заедницата на ЈЖ можат 
да вршат инспекција и во стопанските организации 
и установи здружени во заедница на жп, но само 
со учество на испектори на службата за инспекција 
при заедницата на жп. 

По исклучок, во итни случаи кога поради од-
лагање би постоела опасност за животот и здрав-
јето на луѓето или за имотот од поголем обем, ин-
спекторот на службата за инспекција на железнич-
киот сообраќај при Заедницата на ЈЖ може непо-
средно, без учество на инспектори на службата за 
инспекција при заедницата на жп, да изврши опре-
делена работа од делокругот на инспекцијата во сто-
панската организација и установа од претходниот 
став, за што е должен да ја извести службата за 
инспекција на железничкиот сообраќај при заед-
ницата на жп. 

Член 83 
Генералниот инспектор во согласност со гене-

ралниот директор на Заедницата на ЈЖ, односно 
главниот инспектор во согласност со директорот на 
заедницата на жп, може да определи, во границите 
на својата надлежност, одделни работи од дело-
кругот на инспекцијата да вршат стручни службе-
ници запослени во заедницата. 

За вршењето на работите од делокругот на ин-
спекцијата лицата од ставот 1 на овој член мораат 
да имаат посебен налог од генералниот односно 
главниот инспектор. 

Член 84 
Службата за инспекција на железничкиот 

сообраќај при Заедницата на ЈЖ раководи со це-
локупната служба на инспекцијата на Југословен-
ските железници, се грижи за извршувањето на 
сите задачи на инспекцијата, дава насоки и издава 
задолжителни упатства за работа на органите на 
службата за инспекција на железничкиот сообраќај 
и врши надзор над работата на органите на слу-
жбата за инспекција на железничкиот сообраќај 
при заедниците на жи. 

Член 85 
Стопанските и други организации, органи и 

установи од членот 78 на овој закон се должни на 
инспекторите на службата за инспекција на желе-
зничкиот сообраќај и на други лица овластени за 
вршење одделни инспекциски работи, да им овозмо-
жат вршење инспекција, да им даваат потребни 
известувања и да им ја стават на увид потребната 
техничка документација. 

Член 86 
Инспекторот на службата за инспекција на же-

лезничкиот сообраќај е овластен: 
1) да го запре извршувањето на наредбите што 

им се противни на одредбите за безбедноста и уред-
носта на железничкиот сообраќај; 

2) да издава во итни случаи наредби за отстра-
нување на техничките недостатоци на возните сред-
ства, пругите и пружните постројки што ја загро-
зуваат безбедноста на сообраќајот; 

3) да издава наредби за привремено исклучува-
ње од сообраќајот на возни средства, пруги и пру-
жни постројки ако постои опасност со нивната упо-
треба да биде загрозена безбедноста на сообраќајот; 

4) привремено да ги отстрани од вршење на 
определена работа работниците што ја загрозуваат 
со својата работа безбедноста на сообраќајот; 

5) да запре работи што се изведуваат во непо-
средната близина на железничките пруги ако по-
стои опасност со тие работи да се загрози безбедно-
ста на сообраќајот. 

За утврдените наоди и преземените мерки ин-
спекторот е должен без одлагање да го извести 
главниот односно генералниот инспектор и дирек-
торот на стопанската организација односно ста-
решината на установата во која е извршена ин-
спекцијата. 
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Член 87 
Против решението на инспекторот на службата 

за инспекција на же ле знп ч КЖУТ сообраќај може во 
срок од 8 дена од денот на доставата на решението 
да му се поднесе приговор на главниот односно ге-
нералниот инспектор, кој може решението на ин-
спекторот да го потврди, да го измени или да го 
поништи. 

Приговорот од претходниот став го одлага извр-
шувањето на решението. 

Инспекторот на службата за инспекција на же-
лезничкиот сообраќај може во решението да опре-
дели приговорот да не го одлага извршувањето на 
решението, ако тоа го бара итноста на мерката 
определена во решението. 

Против решението на главниот инспектор може 
да му се изјави жалба на републичкиот односно 
покраинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сообраќајот, а против решението на гене-
ралниот инспектор — на Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за сообраќај и врски, во срок 
од 8 дена од денот на доставата на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Главниот односно генералниот инспектор може, 
на образложено барање од жалителот, да го одло-
жи извршувањето на решението, ако со неговото 
извршување би се предизвикале материјални по-
следици што не би можеле да се отстранат. 

Член 88 
Ако инспекторот на службата за инспекција на 

железничкиот сообраќај во вршењето на инспек-
цијата најде дека постојат основи со повредата на 
прописите да е сторен прекршок, стопански пре-
стап или кривично дело, тој е должен без одлагање 
да поднесе барање за поведување административ-
но-казнена постапка, односно да му поднесе при-
јава на јавниот обвинител надлежен за поведува-
ње постапка поради стопански престап односно 
кривично дело. 

Органот на кој му е поднесено барањето за по-
ведување адмзднистративно-казнена постапка одно-
сно пријава за поведување постапка поради сто-
пански престап или кривично дело е должен за 
исходот на постапката да ја извести службата на 
инспекцијата на железничкиот сообраќај. 

Против решението за прекршокот, донесено по 
барањето од инспекторот за поведување админи-
стр ативно-к азн ен а постапка, жалба може да изјави 
и главниот односно генералниот инспектор. 

Член 89 
Во поглед на постапката на органите на слу-

жбата за инспекција на железничкиот сообраќај 
се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка, ако со овој закон не е опреде-
лено поинаку. 

Член 90 
Надзор над работата на службата за инспек-

ција при Заедницата на ЈЖ врши Задницата на 
ЈЖ. 

Службата за инспекција на железничкиот соо-
браќај е должна во вршењето на работите од својот 
делокруг да постапува според упатствата од Заед-
ницата на ЈЖ, да ги извршува задачите што ќе и 
ги определи Заедницата на ЈЖ и на оваа да и под-
несува извештаи за работата и извршуваш его на 
одделни работи. 

Истите права опрема службата за инспекција 
на железничкиот сообраќај при заедница на жп ги 
има заедницата на ЖЈП. 

Член 91 
Главниот инспектор е должен да го известува 

генералниот инспектор, органот на управата на на-
родната република односно на автономната покра-
ина и на народниот одбор надлежен за работите на 
сообраќајот, органот на управата на народнава ре-
публика односно на автономната покраина и на 
народниот одбор надлежен за внатрешните работи 
за состојбата на безбедноста и уредноста на сообра-
ќајот на територијата ва »вродената република од-

носно на подрачјето на автономната покраина, око-
лната и општината. 

Генералниот инспектор е должен да го изве-
стува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за сообраќај и врски и сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи за состојбата на без-
бедноста и уредноста на железничкиот сообраќај на 
целата територија на Југославија. 

i Член 92 
Поблиски одредби за организацијата и работата 

на службата за инспекција на железничкиот соо-
браќај донесува Заедницата на ЈЖ, во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
сообраќај и врски. 

V. ОДНОСИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЈУГО^ 
СЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Надзор над законитоста ва работата 
Член 93 

Сојузниот извршен совет и Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски вр-
шат надзор над законитоста на работата на Заед-
ницата на ЈЖ. 

Републичкиот односно покраинскиот извршен 
совет и републичкиот односно покраинскиот орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот 
вршат надзор над законитоста на работата на за-
едницата на жп. 

Член 94 
Сојузниот извршен совет може во вршењето на 

надзор да поништи заклучок или друг акт на За-
едницата на ЈЖ, донесен вон управната постапка, 
ако е во спротивност со законот, другите прописи 
шии правилата на Заедницата на ЈЖ. 

Републичкиот односно покраинскиот извршен 
совет може во вршењето на надзор да поништи за-
клучок или друг акт на заедницата на жп донесен 
вон управната постапка, ако е во спротивност со 
законот, со други прописи, со правилата на Заед-
ницата на ЈЖ или со правилата на зедницата 
на жп. 

Член 95 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

сообраќај и врски може да го запре извршувањето 
на заклучок или друг акт на Заедницата на ЈЖ, 
донесен вон управната постапка, ако најде дека е 
во спротивност со законот, со други прописи или 
со правилата на Заедницата на ЈЖ. 

За донесувањето на решението од претходниот 
став Секретаријатот е должен без одлагање да го 
извести Сојузниот извршен совет. 

Против решението за запирањето на заклучок 
или друг акт од ставот 1 на овој член Заедницата 
на ЈЖ може да му изјави жалба на Сојузниот из-
вршен совет во срок од 15 дена од денот на доста-
вата на решението. 

Член 96 
Републичкиот односно покраинскиот орган на 

управата надлежен за работите на сообраќајот мо-
же да го запре извршувањето на заклучок или друг 
акт на заедницата на жп донесен вон управната 
постапка, а>ко најде дека е во спротивност со зако-
нот, со други прописи, со правилата на Заедницата 
на ЈЖ или со правилата на заедницата на жп. 

Органот што го донесел решението од претход-
ниот став е должен за тоа без одлагање да го изве-
сти републичкиот односно покраинскиот извршен 
совет. 

Против решението за запирањето на заклучок 
или друг акт од ставот 1 на овој член заедницата 
на жп може да му изјави жалба »а републичкиот 
односно покраинскиот извршен совет во срок од 15 
дена од денот на доставата на решението. 

Член 97 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

сообраќај и врски односно републичкиот или покра-
инскиот орган на управата надлежен за работите 
на сообраќајот и сојузниот Државен секретаријат 
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за внатрешни работи односно републичкиот или 
покраинскиот орган на управата надлежен за вна-
трешните работи можат од службата за инспекција 
при Заедницата на ЈЖ односно при заедницата на 
жп да бараат извршувана на определени работи од 
делокругот на инспекцијата. 

За извршената работа од претходниот став ге-
нералниот односно главниот инспектор е должен 
да му поднесе извештај на органот што му го под-
несел барањето за извршување на таа работа. 

Член 98 
Генералниот односно главниот инспектор е дол-

жен еднаш годишно да подш?се извештај за рабо-
тата на службата за инспекција до Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски 
односно до републичкиот или покраинскиот орган 
на управата надлежен за работите на сообраќајот. 

2. Општествен надзор 
Член 99 

Сојузната народна скупштина врши општествен 
надзор над политиката на користењето на сред-
ствата на Југословенските железници и над воде-
њето на тарифната политика. 

Републичкото односно покраинското народно со-
брание врши општествен надзор над политиката на 
користењето на средствата на Југословенските же-
лезници и над тарифната политика на територијата 
на народната република односно на подрачјето на 
автономната покраина. 

Околиските и општинските народни одбори вр-
шат општествен надзор над политиката на кори-
стењето на средствата на Југословенските желе-
зници на подрачјето на око ли јата односно општи-
ната. 

Органите од претходните ставови во вршењето 
на општествен надзор го разгледуваат особено: ко-
ристењето на основните транспортни капацитети и 
инвестиционите вложувања од гледиштето на обе-
збедувањето на правилно функционирање на же-
лезничкиот сообраќај и задоволувањето на потре-
бите на корисниците на превозот на Југословенски-
те железници, тарифната политика во рамките на 
утврденото ниво на железничките тарифи и опре-
делувањето на личните доходи на работниците на 
Југословенските железници според залагањето и 
у с п е а т г-о ^»о,котата 

Член 100 
tio Б-ршехБето на општествен надзор од прет-

ходниот член Сојузната народна скупштина може 
да и дава препораки на Заедницата на ЈЖ, репу-
бличкото односно покраинско^ народно собрание 
— на заедницата на жп на територијата на народ-
ната република односно на подрачјето на автоном-
ната покраина, а народниот одбор — на стопан-
ската организација и установа на подрачјето на око-
лната односно општината. 

Управниот одбор на Заедницата на ЈЖ, управ-
ниот одбор на заедницата на жп и управниот одбор 
на стопанската организација односно највисокиот 
орган на управувањето на установата се должни 
на својата прва седница да расправаат за препора-
ката, и за донесениот заклучок да го известат ор-
ганот што ја дал препораката. 

3. Другите овластувања на државните органи 
Член 101 

Ревизијата и одобрувањето на инвестиционите 
програми и проекти за железнички објекти се вр-
ши според општите прописи. 

Органот надлежен за одобрување на инвести-
ционите програми и проекти за железнички објек-
ти е должен претходно да прибави стручно мисле-
ње од соодветната заедница за тоа дали се испол-
нети условите определени со сообраќајно-технич-
ките одредби и со одредбите за безбедноста на со-
обраќајот. 

Член 102 
Сојузниот извршен совет ќе ги пропише усло-

вите под кои во вонредни случаи може да се опре-

дели приоритет за превозот на определени видови 
стоки и начинот на определување на тој приоритет. 

Железничките транспортни претпријатија се 
должни да се придржуваат кон определениот при-
оритет. 

Органот што го определи приоритетот е дол-
жен на железничкото транспортно претпријатие да 
му ја надомести разликата во тарифските приходи 
што настанала со примената на определениот прио-
ритет. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 103 

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 
ќе се казни за прекршок железничко транспортни 
претпријатие и друга стопанска организација или 
установа здружена во заедница на жп односно во 
Заедницата на ЈЖ, како и установа и стопанска и 
друга организација што подлежи на надзор од слу-
жбата за инспекција на железничкиот сообраќај 
(член 78 став 2): 

1) ако не постапи според сообраќајно-технич-
ките одредби или според одредбите за безбедноста 
на железничкиот сообраќај; 

2) ако не преземе мерки за безбеден и уреден 
железнички сообраќај определени врз основа на 
членот 56 од овој закон; 

3) ако не се придржува кон приоритетот опре-
делен врз основа на членот 102 од овој закон; 

4) ако не дозволи или го оневозможува врше-
њето на работите на инспекцијата на железничкиот 
сообраќај, или го ускратува давањето на потреб-
ните известувања или ставањето на увид на по-
требната техничка документација за вршење на тие 
работи (член 85); 

5) ако не постапи според наредбата од инспек-
торот издадена врз основа на членот 86 од овој 
закон. 

За дејствието од претходниот став, одговорното 
лице во железничкото транспортно претпријатие, 
во друга стопанска организација или установа ќе 
се казни за прекршок со парична казна од 5.000 до 
20.000 динари. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 104 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
правата, обврските и другиот имот на Генералната 
дирекција на Југословенските железници премину-
ваат на Заедницата на ЈЖ, а правата, обврските и 
другиот имот на дирекциите на Југословенските же-
лезници — на заедниците на жп. 

Правата на основува_ч спрема Вишата желез-
ничка сообраќајна школа преминуваат на Заедни-
цата на ЈЖ, а правата на основувач на другите же-
лезнички училишта, домови и здравствени уста-
нови на железничарите што ги основале Генерал-
ната дирекција на Југословенските железници и 
дирекциите на Југословенските железници — пре-
минуваат на заедниците на жп на чие подрачје се 
наоѓаат тие училишта, домови односно здравствени 
установи. 

Член _105 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

претпријатијата за одржување на пруги и претпри-
јатијата за одржување на коли и локомотиви (на-
менски претпријатија) што се наоѓаат во состав на 
Заедницата на Југословенските железници според 
Уредбата за организацијата, послувањето и упра-
вувањето со Југословенските железници и што пре-
тежно вршат теку што одржување на средствата, 
се присоединуваат кон железничкото транспортно 
претпријатие на чие подрачје се наоѓа нивното се-
диште. 

Другите претпријатија што се наоѓаат во со-
став на Заедницата на Југословенските железници 
можат да се соединат со железничкото транспортно 
претпријатие на чие подрачје се наоѓа нивното се-
диште или да останат во Заедницата на ЈЖ како 
посебни стопански претпријатија. 
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Член 106 
Со-денот на влегувањето во сила на овој закон 

железничките транспортни претпријатија ќе ги пре-
земат правата и обврските на Генералната дирек-
ција и на дирекциите на Југословенските желез-
ници како инвеститор за изградба на железнички 
објекти на подрачјето на претпријатието и за на-
бавка на средствата наменети за користење во од-
носните претпријатија. 

Член 107 
До донесувањето на поблиски одредби за на-

чинот на утврдување на приходите на одделни ж е -
лезнички транспортни претпријатија што учеству-
ваат во заедничкиот превоз на патници и стоки 
(член 21 став 2) ќе се применуваат постојните пра-
вила за утврдувањето на тие приходи врз основа 
на интерните пресметковни тарифи усогласени со 
единствените тарифи на мрежата. 

Член 108 
Избори за нови органи на управувањето на 

железничките транспортни претпријатија, на нив-
ните секции, на заедниците на жп и на Заедницата 
на ЈЖ ќе се извршат според одредбите на овој за-
кон во срок од три месеци од денот на неговото 
влегување во сила. 

Поблиски прописи за спроведувањето на овие 
избори ќе донесе Сојузниот извршен совет или ор-
ганот што тој ќе го определи. 

Член 109 
До изборите на нови органи според одредбите 

на претходниот член постојните органи ќе ги вршат 
правата што за такви органи се предвидени со овој 
закон. 

Член НО 
До донесувањето на правилник за расло де лб ата 

на личните доходи на работниците и на правила 
на железничките транспортни претпријатија спо-
ред одредбите на овој закон, ќе се применуваат ва-
жечките тарифни правилници и правила. 

До донесувањето на правилниците за личните 
доходи на работниците запослени во заедниците 
на жп и во Заедницата на ЈЖ ќе се исплатуваат 
аконтации на литаите доходи во височина на досе-
гашните основни и положај ни плати. 

Член 111 
Се овластува Секретаријатот на Сојузниот из-

вршен совет за сообраќај и врски да донесува, до 
донесувањето на Закон за железниците на јавниот 
сообраќај, во согласност со сојузниот Државен се-
кретаријат за внатрешни работи, а на предлог од 
управниот одбор на Заедницата на ЈЖ, одредби за 
безбедноста на железничкиот сообраќај. 

Член 112 
Се овластува Сојузниот извршен совет да до-

несе поблиски прописи за начинот на соработка на 
Заедницата на ЈЖ, заедниците на жп и железнич-
ките транспортни претпријатија со делегацијата 
што е 'кај нив основана врз основа на членот 27 на 
Законот за народната одбрана („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/55). 

Член 113 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) одредбите на чл. 131 и 132 од Законот за 

средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57, 48/58, 17/59, 48/59 и 52/59), 
доколку се однесуваат на железничките транспорт-
ни претпријатија; 

2) одредбите на Законот за превозот на желе-
зниците што се во спротивност со одредбите на овој 
закон; 

3) Уредбата за организацијата, побелувањето и 
управувањето со Југословенските железници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/53 и 18/55); 

4) одредбите на Правилникот за прометот и ра-
садувањето на определени видови основни сред-

ства на железничките транспортни претпријатија 
и на претпријатијата на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 38/58), доколку се однесуваат на желе-
зничките транспортни претпријатија. 

Одлуката за звањата и платите на службени-
ците и работниците запослени во дирекциите и во 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/58) оста-
нува во сила до донесувањето на правилниците за 
личните доходи на работниците запослени во заед-
ниците на жп односно во Заедница на ЈЖ. 

Член 114 
Овој закон влегува во с^ла на 1 јануари 1961 

година. 

641. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ« 
3 АЦИ ЈАТ А НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, 

ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за организацијата на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони, што го усвои 
Сојузната народна скупштина на седницата на 
Сојузниот собор од 2 декември I960 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 2 де-
кември I960 година. 

ПР бр. 32 
4 декември 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Пренос на поштенски пратки и телеграфски и 

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

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

Член 2 
Општите прописи за стопанските организации 

се однесуваат и на птт претпријатија, ако со одред-
бите од овој закон не е определено поинаку. 

Член 3 
Птт претпријатија се основуваат врз основа и 

во • рамките на генералниот план за изградба на 
мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај, под услов подрачјето на кое 
птт претпријатие ќе врши своја дејност да прет-
ставува целина во сообраќаен и технички поглед. 

Генералниот план за изградба на мрежата на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај го донесува Сојузниот извршен совет на предлог 
од Заедницата на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони" {Заедницата на ЈПТТ) 
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Член 4 
Птт претпријатија ги сочинуваат основни еди-

ници и погони. 
Основните единици можат да имаат во свој 

состав една или повеќе извршни единици. 
Член 5 

Основни единици на птт претпријатија се опре-
делени пошти, телеграфи и телефони што непосред-
но и преку своите извршни единици вршат пренос 
на поштенски пратки и телеграфски и телефонски 
соопштенија, како и одржување на поштенските, 
телеграфските и телефонските постројки (птт по-
стројки). 

Основните единици имаат положба на погон со 
внатрешна пресметка. 

Член 6 
Извршни единици се одделни пошти, телегра-

фи и телефони што во состав на основната единица 
на птт претпријатие непосредно вршат пренос на 
поштенски пратки и телеграфски и телефонски 
соопштенија, како и одржување на птт постројки. 

Член 7 
Погони на птт претпријатие се единици на прет-

пријатието што со својата дејност го обезбедуваат 
преносот на поштенски пратки и телеграфски и те-
лефонски соопштенија, како и одржувањето на птт 
постројки (авто-гаражи, работилници и др.). 

Погоните на птт претпријатија имаат положба 
на погон со самостојна пресметка. 

Член 8 
Органи на работничкото самоуправување имаат 

и основните единици и погоните на птт претприја-
тија. 

Органи на работничкото самоуправување можат 
да имаат и поголемите извршни единици. 

Член 9 
Птт претпријатија и други стопански органи-

зации и установи од членот 18 на овој закон на 
територијата на народната република односно на 
подрачјето на автономната единица формираат заед-
ница на претпријатијата на поштенскиот, телегра-
фскиот и телефонскиот сообраќај (заедница на птт 
претпријатија). 

Извршниот совет на народната република од-
носно на автономната единица може да одлучи на 
територијата на народната република односно на 
подрачјето на автономната единица да не се фор-
мира заедница на птт претпријатија. 

На територијата на народната република од-
носно на подрачјето на автономната единица каде 
што не се формира заедница на птт претпријатија, 
Заедницата на ЈПТТ ги врши работите што се со 
овој закон ставени ЕО делокругот на заедницата на 
птт претпријатија. 

Член 10 
Птт претпријатија, заедниците на птт претпри-

јатија, како и другите стопански организации и 
установи од членот 18 на овој закон, формираат 
Заедница на ЈПТТ. 

Член 11 
Заедниците на птт претпријатија и Заедницата 

на ЈПТТ се грижат за унапредувањето на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, за 
обезбедувањето на потребните услови за правилно 
и уредно функционирање на овој сообраќај, за 
усогласувањето на процесот на работата, за спро-
ведувањето на меѓународните договори од областа 
на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај, за вршењето на работите од заеднички 
интерес по овластување од птт претпријатија и од 
други стопански организации и установи здружени 
во заедниците, како и други работи определени со 
овој закон и со други сојузни прописи. 

Член 12 
Со заедницата на птт претпријатија управуваат 

претставници на птт претпријатија и на другите сто-
пански организации и установи здружени во таа 
заедница и определени претставници на извршниот 
совет на народната република односно на автоном-
ната единица. 

Со Заедницата на ЈПТТ управуваат претставни-
ци на птт претпријатија, претставници на зедни-
ците на птт претпријатија, претставници на другите 
стопански организации и установи здружени во За-
едницата на ЈПТТ и определени претставници на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 13 
Заедниците на птт претпријатија и Заедницата 

на ЈПТТ се правни лица. 
Заедниците на птт претпријатија и Заедницата 

на ЈПТТ имаат свои правила, што ги донесуваат 
самите, во согласност со извршниот совет на народ-
ната република или на автономната единица одно-
сно со Сојузниот извршен совет. 

Член 14 
Цените за поштенски, телеграфски и телефон-

ски услуги се утврдуваат со поштенско-телеграфско 
телефонски тарифи. 

Поштенско-телеграфско-телефонските тарифи, 
по правило, се единствени и важат на целата тери-
торија на Југославија. 

Единствените поштенско-телеграфско-телефон-
ски тарифи ги донесува Заедницата на ЈПТТ во 
согласност со Сојузниот извршен совет. 

Птт претпријатие донесува, во согласност со 
општинските народни одбори на чии подрачја птт 
претпријатие работи, посебни тарифи за поштен-
ските, телеграфските и телефонските услуги што 
не се предвидени со единствените тарифи и што ги 
врши птт претпријатие само на своето подрачје. 

Заедницата на ЈПТТ може со Југословенската 
народна армија да склучува посебни договори за 
условите и за начинот на плаќањето на надоместо-
кот за одделни видови поштенски, телеграфски и 
телефонски услуги. 

Член 15 
Со сојузен односно републички пропис можат 

да се установуваат повлаетици за поштенските, 
телеграфските и телефонските услуги пропишани 
со единствената поштенско-телеграфско-телефон-
ската тарифа. 

Со прописи на народниот одбор можат да се 
установуваат повластици за поштенските, теле-
графските и телефонските услуги пропишани со 
посебни тарифи. 

Органот што ја установил повластицата е дол-
жен на птт претпријатија да им ја надоместува 
разликата меѓу цената според тарифата и повла-
стицата. 

Член 16 
Со цел за обезбедување на условите за пра-

вилно и уредно функционирање на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај птт прет-
пријатија, заедниците на птт претпријатија и За-
едницата на ЈПТТ имаат право да вршат определени 
управни работи предвидени со овој закон. 

Член 17 
За вршење на поштенско-штедната служба и 

на други работи определени со овој закон, се осно-
вува Поштенска штедилница. 

Поштенската штедилница е претпријатие. 
Општите прописи за стопанските организации 

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

Поштенската штедилница е здружена во За-
едницата на ЈПТТ. 
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Член 18 
Птт претпријатија, заедниците на птт претпри-

јатија и Заедницата на ЈПТТ можат да основуваат 
стопански организации и установи според општите 
прописи. 

Со актот за основување ќе се определи дали 
стопанските организации и установи од претход-
ниот став се здружуваат во заедници на птт прет-
пријатија и во Заедницата на ЈПТТ. 

Член 19 
Меѓусебните права и обврски на птт претпри-

јатија и на корисниците на поштенски, телеграфски 
и телефонски услуги се уредуваат со посебен соју-
зен закон. 

Член 20 
Птт претпријатија, заедниците на птт претпри-

јатија и Заедницата на ЈПТТ имаат право да пре-
земаат мерки за обезбедување и заштита на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај определени со овој закон. 

Птт претпријатија, заедниците на птт претпри-
јатија и Заедницата на ЈПТТ се должни посебно 
да се грижат за тоа при преземањето на мерките од 
претходниот став во што помала мера да им се на-
несува штета на постројките, уредите, објектите 
и другите подвижни и неподвижни предмети во 
општествена и граѓанска сопственост. 

Птт претпријатија, заедниците на дтт претпри-
јатија и Заедницата на ЈПТТ се должни на кори-
сникот односно на сопственикот на предметот да 
му ја надоместат фактичната штета предизвикана 
се преземањето на мерките од ставот 1 на овој член. 

Член 21 
Со пренос на поштенски пратки и телеграфски 

и телефонски соопштенија во јавниот внатрешен 
и меѓународен сообраќај можат, покрај птт прет-
пријатија, да се занимаваат и други стопански 
организации и установи, ако ги исполнуваат усло-
вите пропишани со овој закон и со други прописи 
што важат за птт претпријатија. 

Стопанските организации и установи од прет-
ходниот став мораат да се здружат во заедници 
на птт претпријатија и во Заедницата на ЈПТТ. 

Член 22 
Надзор над примената на одредбите за органи-

зирањето и вршењето на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај и на техничките 
одредби што се однесуваат на птт постројки врши 
службата за инспекција на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај, што се фор-
мира при заедниците на птт претпријатија и при 
Заедницата на ЈПТТ. 

Член 23 
Државните органи ги имаат спрема птт прет-

пријатија, заедниците на птт претпријатија и За-
едницата на ЈПТТ само Оние права што се опреде-
лени со закон и со прописи донесени врз основа 
на закон. 

И. ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Основување 

Член 24 
Птт претпријатија основуваат народните одбо-

ри, заедниците на птт претпријатија, Заедницата 
на ЈПТТ и постојните птт претпријатија. 

Подрачјето на птт претпријатие опфаќа, по 
правило, подрачје на една птт мрежна група. 

Ако подрачје на птт претпријатие треба да оп-
фати подрачје на две или повеќе птт мрежни гру-
пи, а основувачот на птт доетпријатие е народен од-
бор или птт претпријатие, за основување е 
потребна претходна согласност од заедницата на 
птт претпријатија. 

Бројот на птт мрежни групи и нивното под-
рачје се определува со генералниот план за изградба 
на мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот собраќај* 

Член 25 
При оковувањето на птт претпријатие или 

други стопански организации или установи, осно-
вувачот пренесува, по правило, дел од фондот на 
основните средства од птт претпријатие врз ново-
основаното претпријатие односно установа. 

Член 26 
Основните и извршните единици и погони ги 

основува, укинува и соединува птт претпријатие 
според својата програма за развој цр поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај 

Подрачјето на основната единица опфаќа под-
рачје на една општина. 

Ако подрачјето на основната единица треба да 
опфати подрачје на две или повеќе општини, за о-
сиовување на таква основна единица е потребна со-
гласност од советите на односните општински напол-
ни одбори надлежни за работите на сообраќајот 
и врските. 

Општинскиот народен одбор чиј орган ќе го 
одбие давањето на согласност од претходниот став 
е должен да му ги надомести на птт претприја-
тие загубите што ќе настанат поради тоа во него-
вото работење. 

Член 27 
По исклучок од одредбата на претходниот член, 

птт претпријатија се должни по барање од народ-
ните одбори и од другите државни органи, уста-
нови, стопански и општествени организации да 
основуваат извршни единици. 

Народните одбори и другите државни органи, 
установи, стопански и општествени организации се 
должни на птт претпријатие да му ги надоместу-
ваат загубите настанати во работењето на извр-
шните единици што се основани на нивно барање. 

Член 28 
Основна единица и погон можат на птт прет-

пријатие во чиј состав се наоѓаат, да му поднесат 
барање за издвојување во самостојно претпријатие. 

Ако птт претпријатие не го усвои барањето од 
претходниот став, основната единица односно по-
гонот може да бара од заедницата на птт претпри-
јатија да донесе за тоа решение. 

Решението на заедницата на птт претпријатија 
донесено по барањето од претходниот став е ко-
нечно. 

Член 29 
Правилата на птт претпријатие, покрај одред-

бите предвидени со општите прописи за стопанските 
организации, содржат особено: одредби за органи-
зирањето и вршењето на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај, одредби за 
внатрешната организација и работењето на птт 
претпријатие и на неговите основни и извршни 
единици и погони и за нивните меѓусебни односи, 
одредби за делокругот на органите на управувањето 
на птт претпријатие и на неговите основни и извр-
шни единици и погони, како и одредби за меѓусеб-
ните односи на овие органи. 

2. Работење 
Член 30 

Птт претпријатија го организираат и вршат пре-
носот на поштенски пратки и телеграфски и теле-
фонски соопштенија според одредбите од овој за-
кон, прописите донесени врз основа на овој закон 
и одредбите на Заедницата на ЈПТТ и на заедница-
та на птт претпријатија со кои се регулира поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, врз 
основа на општиот ред за превоз односно редовиве 
за пренос на поштата, како и врз основа на меѓуна-
родни договори од областа на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај. 

Член 31 
Основните одредби за организирањето и врше-

њето на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај и за правилното и уредното функ-
ционирање на тој сообраќај, како и основните 
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технички одредби во областа на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот (сообраќај, ги донесува 
Заедницата на ЈПТТ. 

Врз основа и во рамките на основните одредби 
од претходниот став, заедниците на птт претприја-
тија можат да донесат поблиски одредби за орга-
низирањето и вршењето на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај и за правилното 
и уредното функционирање на тој сообраќај, како 
и поблиски технички одредби во областа на поштен-
скиот, телегра<|£киот и телефонскиот сообраќај. 

Член 32 
Птт претпријатие донесзгва ред за пренос на 

поштата на своето подрачје во согласност со редот 
за пренос на поштата на територијата на народната 
република односно на подрачјето на автономната 
единица и во општиот ред за превоз на поштата во 
внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај. 

Член 33 
Покрај преносот на поштенски пратки и теле-

графски и телефонски соопштенија и одржувањето 
на птт постројки, птт претпријатија можат да 
вршат: 

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

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

3) вршење на услуги за сметка на други органи, 
установи и организации (продажба на лозови и вес-
ници, продажба на таксени вредности, наплата на 
радио-претплата и на потрошувачката на елек-
трична енергија, одржување на телеграфски и те-
лефонски постројки и др.); 

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

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

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

- Член 34 
Птт претпријатија можат со други лица да 

склучуваат договори за превоз и доставување на 
поштенски пратки. 

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

Член 35 
Птт претпријатија се должни според своите 

можности, на барање од народните одбори и од 
други државни органи, установи, стопански или 
општествени организации, да вршат поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај вон редовното 
работно време или под посебни услови. 

Органите, установите и организациите на чие 
барање е воведено вршење на поштенски, телеграф-
ски и телефонски сообраќај ион редовното работно 
време или под посебни услови, се должни да му 
платат на птт претпријатие соодветен надоместок. 

Ако органите, установите и организациите од 
претходниот став не се спогодат со птт претпријатие 
за височината на надоместокот, височината на на-
доместокот ја определува надлежниот суд. 

Член 36 
Птт претпријатија донесуваат свои стопански 

планови во согласност со насоките на општествени-
те планови и со програмите за развој на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај. 

Основните единици и погони на птт претприја-
тие донесуваат свои планови за работење врз основа 
и во рамките на стопанскиот план на претпријатието. 

Член 37 
Основните единици и погони на птт претприја-

тие самостојно ги користат основните средства на 

претпријатието што им служат за извршување на 
нивните задачи. 

Член 38 
Птт претпријатија и нивните основни единици 

и погони можат определени предмети што претста-
вуваат основни средства, да ги расходуваат и да 
ги пуштат во промет надвор од Заедницата на 
ЈПТТ само во согласност со заедницата на птт прет-
пријатија. 

Птт претпријатија и нивните основни единици 
можат определени предмети што претставуваат 
основни средства да им ги даваат во закуп на 
правни лица и на поединци. 

Со одредбите на Заедницата на ЈПТТ се опреде-
луваат видовите на предметите на кои се однесу-
ваат одредбите на претходните ставови, како и 
условите под кои тие предмети можат да се пуштат 
во промет, да се расходуваат, односно да се дадат во 
закуп. 

Член 39 
Основните единици и погони на птт претпри-

јатие самостојно располагаат со средствата на амор-
тизацијата од основните средства што ги кори-
стат самостојно. 

Со правилата на птт претпријатие може да се 
определи дел од средствата на амортизацијата од 
претходниот став да се употреби за замена односно 
за набавка на определени основни средства во рам-
ките на претпријатието, како и да може работнич-
киот совет на птт претпријатие одделни основни 
единици односно погони да ги ослободи од оваа 
обврска. 

Член 40 
Птт претпријатие ја утврдува калкулативната 

норма на инвестиционото одржување на основните 
средства за целото претпријатие. 

Основните единици и погони на птт претприја-
тие самостојно располагаат со средствата за инве-
стиционо одржување на основните средства што ги 
користат самостојно. 

Член 41 
Птт претпријатија се должни телеграфските и 

телефонските линии да ги осигуруваат според по-
себните прописи што ги донесува сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите на 
предлог од Заедницата на ЈПТТ. 

Член 42 
Основните единици и погоните на птт претпри-

јатие самостојно ги користат смртните средства по-
требни за нивното работење. 

Височината на обртните средства што ги кори-
стат самостојно основните единици и погоните на 
птт претпријатие ја утврдува работничкиот совет 
на претпријатието. 

Член 43 
Вкупниот приход на птт претпријатие се состои 

од: 
1) дел на приходите од извршените услуги спо-

ред единствените поштенско-телеграфско-телефон-
ски тарифи; 

2) приходите од извршените услуги според по-
себни тарифи; 

3) други приходи според општите прописи. 
Член 44 

Приходите од точката 1 на претходниот член 
се пресметуваат меѓу птт претпријатија според обе-
мот, видот и квалитетот на извршените поштенски, 
телеграфски и телефонски услуги. 

Основите и начинот за пресметка на приходите 
од претходниот став се утврдуваат со правилникот 
што го донесува Заедницата на ЈПТТ, во согласност 
со Сојузниот извршен совет. 

Член 45 
Птт претпријатие го утврдува вкупниот приход 

на претпријатието, врши единствена пресметка и 
уплата на обврските спрема општествената заедни-
ца за своите основни единици и виши расподелба 
на чистиот приход на претпријатието. 
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Чистиот приход на птт претпријатие се распо-
редува на дел за фондовите на претпријатието и за 
лични доходи на работниците запослени во админи-
страцијата на претпријатието и на дел што им при-
паѓа на основните единици на претпријатието. 

Основите за расподелба на приходите во смисла 
на претходниот став се утврдуваат со правилата на 
претпри ј атието. 

Расподелбата на чистиот приход на претприја-
тието на одделни основни единици се врши сраз-
мерно со извршената работа и со постигнатиот ре-
зултат на работењето на основната единица врз 
основа на мерилата и нормативите што ги утврдува 
работничкиот совет на птт претпријатие. 

Основните единици самостојно вршат распо-
делба на чистиот приход што им припаѓа на дел за 
лични доходи на работниците на основната единица 
и на дел за зголемување на средствата на фондо-
вите на претпријатието со кои самостојно располага 
основната единица. 

Член 46 
За работењето на основните единици на птт 

претпријатие се составуваат периодични и ГОДИШБШ 
пресметки, во кои се искажуваат резултатите на 
работењето на основната единица. 

Начинот на составувањето на пресметката на 
работењето на основната единица се определува со 
правилата на претпријатието. 

Член 47 
Птт претпријатие донесува правилник за распо-

делба на личните доходи на работниците на адми-
нистрацијата на претпријатието и ги утврдува на-
челата за изработка на правилникот за расподелба 
на личните доходи на работниците на основните 
единици и погоните на претпријатието. 

Основната единица и погонот на птт претприја-
тие донесува правилник за расподелба на личните 
доходи на работниците на основната единица одно-
сно погонот во согласност со начелата за расподелба 
на личните доходи од претходниот став. 

Член 48 
Птт претпријатија можат, на барање од народ-

ните одбори или од други државни органи, уста-
нови, стопански и општествени организации, како 
и поединци, да изградат поштенски, телеграфски и 
телефонски објекти што не се предвидени со про-
грамата на инвестиционата изградба на птт прет-
пријатие или можат да извршат преместување од-
носно реконструкција на постојните телеграфски и 
телефонски објекти. 

Трошоците на инвестиционите работи од прет-
ходниот став ги поднесува органот, установата, ор-
ганизацијата односно поединецот на чие барање се 
изведени овие работи. 

Органот, установата, организацијата односно по-
единецот се должни на птт претпријатие да му го 
надоместуваат зголемувањето на трошоците на не-
говото работење што настанува поради работењето 
предизвикано со изградбата на инвестиционите об-
јекти од ставот 1 на овој член. 

Ако странките не се спогодат за височината на 
трошоците од ст. 2 и 3 на овој член, височината 
на трошоците ја утврдува надлежниот суд. 

Член 49 
Основните единици и погоните на птт претпри-, 

јатие самостојно одлучуваат за инвестициите што 
ги финансираат од средствата на фондовите на птт 
претпријатие со кои самостојно располагаат. 

Член 50 
Односите меѓу птт претпријатие и основните 

единици се уредуваат со правилата на птт претпри-
јатие, ако не се уредени со овој закон. 

Односите меѓу птт претпријатие и неговите по-
гони, како и меѓусебните односи меѓу основните 
единици и погоните на птт претпријатие што не се 
уредени со овој закон се уредуваат со правилата 
на птт претпријатие, а ако не се уредени со прави-
лата се уредуваат со договор. 

Член 51 
За извршувањето на одредбите за организа-

цијата и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај или на другите технички 
одредби од областа на поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај, птт претпријатие му пла-
ќа надоместок на птт претпријатие што е оштетено 
со тоа. 

Заедницата на ЈПТТ ги определува условите и 
начинот за пресметување и плаќање на надоместокот 
од претходниот став. 

Член 52 
Меѓусебните односи на птт претпријатија, како 

и односите меѓу птт претпријатија и други стопан-
ски организации и установи здружени во заедница 
на птт претпријатија односно во Заедницата на 
ЈПТТ се уредуваат со договор, ако не се уредени 
со овој закон. 

Меѓусебните односи на птт претпријатие и него-
вите основни единици и погони, како и меѓусебните 
односи на основните единици и погоните на птт 
претпријатие што не се уредени со овој закон, се 
Уредуваат со правилата на птт претпријатие, а ако 
не се уредени со правилата, се уредуваат со договор. 

3. Управување 
Член 53 

Со основната единица управуваат работнички 
совет, управен одбор и управник. 

Со извршната единица управува управник. 
Со правилата на птт претпријатие се определу-

ваат извршните единици што можат да имаат како 
органи на управувањето и работнички совет и упра-
вен одбор, како и правата и обврските на тие 
органи. 

Член 54 
Директорот на птт претпријатие се назначува 

и се сменува според општите прописи, со тоа што 
по една третина од членовите на комисијата за 
спроведување на конкурсот именуваат: општински-
от народен одбор на чиешто подрачје е седиштето 
на птт претпријатие или по негово овластување со-
ветот надлежен за работите на сообраќајот, органот 
на управата на народната република односно на 
автономната единица надлежен за работите на со-
обраќајот и врските и работничкиот совет на.птт 
претпријатие. 

Член 55 
Управникот на основната единица и управникот 

на погонот го назначува врз основа на конкурс 
управниот одбор на птт претпријатие. 

Во комисијата за спроведување на конкурсот 
влегуваат и претставници на управниот одбор на 
основната единица односно погонот. 

Управникот на извршната единица го назна-
чува и го сменува управниот одбор на основната 
единица. 

Член 56 
Директорот на птт претпријатие и управниците 

на основните единици и погоните мораат да ја 
имаат стручната спрема што се определува со пра-
вилата. на птт претпријатие. 

Член 57 
За правилната примена на одредбите и наред-

бите са организирањето и вршењето на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, како и за 
правилното и уредно функционирање на тој сообра-
ќај, непосредно се одговорни, и тоа: директорите на 
птт претпријатија — пред директорот на заедницата 
на птт претпријатија (член 71); управниците на 
основните единици и погоните — пред директорот 
на птт претпријатие; управниците на извршните 
единици — пред директорот на птт претпријатие и 
пред управникот на основната единица. 

Директорите на птт претпријатија, управниците 
на основните единици и погоните и управниците на 
извршните единици одговараат според општите 
прописи пред органите на управувањето на птт 
претпријатија, на основните единици, погоните од-
носно извршните единици. 
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Член 58 
Со цел за обезбедување на правилно и уредно 

функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај, директорот на птт претпри-
јатие има право да им издава наредби на управни-
ците на основните и извршните единици, како и на 
управниците на погоните. 

Управникот на основната единица го има пра-
вото од претходниот став во однос на управниците 
на извршните единици, а управникот на погонот — 
во однос на раководителите на организационите 
единици во состав на погонот, 

Член 59 
Директорот на птт претпријатие е должен да ги 

укине наредбите и другите акти на управниците на 
основните и извршните единици и погоните, ако им 
се противни на одредбите за организирањето и вр-
шењето на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај или на одредбите за правилното 
и уредно функционирање на тој сообраќај. 

Управникот на основна единица го има правото 
од претходниот став во однос на управниците на 
извршните единици, а управникот на погонот — во 
однос на раководителите на организационите еди-
ници во состав на погонот. 

Против решението на директорот на птт прет-
пријатие може да му се изјави жалба на директорот 
на заедницата на птт претпријатија, а против реше-
нието на управникот на основната единица и на 
погонот — на директорот на птт претпријатие, во 
срок од осум дена од денот на доставата на ре-
шението. 

Жалбата против решението од ст. 1 и 2 на овој 
член не го задржува извршувањето на решението. 

Решението на директорот на заедницата на птт 
претпријатија односно на директорот на птт прет-
пријатие донесено во смисла на претходниот став, 
е конечно. 

Против решението од претходниот став не може 
да се води управна постапка ниту да се поведе 
управен спор. 

4. Здружување на птт претпријатија 
Член 60 

Птт претпријатија можат да се здружуваат 
според општите прописи за здружувањето во сто-
панството. 

III. ПОШТЕНСКА ШТЕДИЛНИЦА 
Член 61 

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

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

во врска со работите на поштенско-упатничката 
служба; 

3) врши и други работи што ќе и бидат ставени 
во задача со посебни прописи. 

Птт претпријатија можат да ја овластат Поштен-
ската штедилница да врши определени работи од 
нивно име и за нивна сметка. 

Член 62 
Вкупниот приход на поштенската штедилница 

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

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

2) приходите по поштен ско-телеграфско-теле-
фонската тарифа за извршеното пресметување и 
контрола на поштенско-упатничката служба; 

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

Член 63 
За обврските на Поштенската штедилница во 

врска со штедните влогови гарантира федераци-
јата. 

Член 64 
Директорот на Поштенската штедилница го 

назначува и го сменува управниот одбор на Заед-
ницата на ЈПТТ, на предлог од комисијата за спро-
ведување на конкурсот. 

Член 65 
Правилата на Поштенската штедилница ги до-

несува работничкиот совет на Поштенската штедил-
ница, во согласност со управниот одбор на Заедни-
цата на ЈПТТ и со сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите. 

Член бб 
Сојузниот Државен секретаријат за работите на 

финансиите може, на предлог од Заедницата на 
ЈПТТ, да пропише определен процент од слобод-
ните средства на паричните влогови кај Поштен-
ската штедилница да се 'користи за унапредување 
на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај на подрачјето на она птт претпријатие на 
кое се собрани штедните влогови. 

Поблиски одредби за условите под кои можат 
да се користат средствата од претходниот став за 
унапредување на птт сообраќај ќе пропише Заед-
ницата на ЈПТТ. во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите. 

IV. ЗАЕДНИЦИ 
1. Заедници на птт претпријатија 

А З а д а ч и 
Член 67 

Заедницата на птт претпријатија: 
1) врши студии и ги утврдува мерките за раз-

вој и унапредување на поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај на своето подрачје во со-
гласност со достигањата на современата техника во 
областа на тој сообраќај; 

2) ја утврдува програмата за развој на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на 
своето подрачје, во согласност со општата програма 
за развој на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај; 

3) соработува со птт претпријатија и со орга-
ните на народната република односно на автоном-
ната единица при изработката на плановите на тие 
претпријатија, со цел за нивно усогласување со со-
јузниот општествен план и со општествениот план 
на народната - република односно на автономната 
единица; 

4) во соработка со птт претпријатија го утврдува 
редот за пренос на поштата на подрачјата на по-
веќе птт претпријатија здружени во заедница, во 
согласност со општиот ред за превоз на поштата во 
внатрешниот и во меѓународниот поштенски соо-
браќај; 

5) донесува поблиски одредби за организира-
њето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај и за правилното и уред-
ното ф у нк пионир ање на тој сообраќај, како и по-
блиски технички одредби во областа на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќа!: 

6) презема мерки за правилно и уредно функ-
ционирање на .поштенскиот, теле. ^афскиот и теле-
фонскиот сообраќај на своето подрачје; 

7) врши и други работи што со овој закон, со 
други сојузни прописи, со правилата на заедницата 
на птт претпријатија и на Заедницата на ЈПТТ се 
ставени во делокругот на заедницата на птт прет-
пријатија. 

Член 68 
Заедницата на птт претпријатија може, врз 

основа на овластување од птт претпријатија и од 
други стопански организации и установи здружени 
во заедницата, да врши работи од заеднички инте-
рес, а особено: 

1) од името на птт претпријатија, а по нивно 
овластување, да склучува договори со државни 
органи, установи и организации за меѓусебните 
услуги на птт претпријатија и на тие органи, уста-
нови и организации, како и за вршењето на услуги 
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од страна на птт претпријатија за сметка на тие 
органи, установи и организации; 

2) да изградува инвестициони објекти на под-
рачјето на птт претпријатија и на другите стопански 
организации и установи здружени во заедницата; 

3) да организира заеднички бира и сервиси за 
проектирање, планирање, книговодствена и стати-
стичка евиденција, економски анализи и др.; 

4) да организира заеднички семинари, курсеви 
и училишта за стручно образование на кадрите; 

5) да ги проучува прашањата за унапредување 
на организацијата и продуктивноста на трудот, за 
усовршување на системот на наградувањето на ра-
ботниците за подобрување на самоуправувањето во' 
птт претпријатија и за подобро користење на ка-
пацитетите и др. 

Член 69 
Заедницата на птт претпријатија може во слу-

чаите на вонредни настани, несреќи или дејство на 
виша сила, а со цел за воспоставување на поштен-
ски, телеграфски и телефонски сообраќај да опре-
дели птт претпријатија и нивните основни единици 
и погони да се должни на други птт претпријатија 
привремено да им даваат на употреба со соодветен 
надоместок или да им даваат во закуп определени 
видови предмети што претставуваат основни сред-
ства. 

Поблиски одредби за давањето на предмети на 
привремена употреба и во закуп, како и за надо-
местокот, донесува Заедницата на ЈПТТ. 

Член 70 
Заедницата на птт претпријатија е должна за 

своето работење да и поднесува годишен извештај 
на Заедницата на ЈПТТ и на извршниот совет на 
народната република односно автономната единица. 

Б. У п р а в у в а њ е 
Член 71 

Со заедницата на птт претпријатија управуваат 
управен одбор и директор. 

Член 72 
Стопанските организации и установи здружени 

во заедницата на птт претпријатија и работниот ко-
лектив на заедницата на птт претпријатија изби-
раат најмалку две третини од членовите на нејзи-
ниот управен одбор. 

Извршниот совет на народната република одно-
сно на автономната единица именува најмногу една 
третина од членовите на управниот одбор на заед-
ницата на птт претпријатија. 

Со правилата на заедницата на птт претприја-
тија се определува бројот и начинот на изборот на 
членовите на управниот одбор што ги избираат 
одделни птт претпријатија и други стопански орга-
низации и установи здружени во заедницата на птт 
претпријатија и работниот колектив на заедницата 
на птт претпријатија, но така што секоја организа-
ција, установа односно работен колектив да мора 
да има најмалку еден свој претставник како член на 
управниот одбор. 

Директорот на заедницата на птт претпријатија 
по својата положба е член на управниот одбор. 

Член 73 
Членовите на управниот одбор на заедницата на 

птт претпријатија избираат од својата средина прет-
седател на управниот одбор. 

Директорот на задницата не може да биде из-
биран за претседател на управниот одбор на заед-
ницата на птт претпријатија. 

Член 74 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

заедницата на птт претпријатија трае две години. 
Едно лице може да биде избирано за член на 

управниот одбор на заедницата на птт претприја-
тија најмногу двапати едноподруго. 

Член 75 
Директорот на заедницата на птт претпријатија 

го назначува и го сменува извршниот совет на на-
родната република односно на автономната единица, 

Член 76 
Управниот одбор на заедницата на птт прет-

пријатија ги врши работите ставени со овој закон 
во делокругот на заедницата на птт претпријатија, 
освен работите што со одредбите од овој закон се 
ставени во делокругот на директорот на заедницата 
на птт претпријатија. 

Покрај работите што ги врши според одредба-
та од претходниот став, управниот одбор на заедни-
цата на птт претпријатија ги врши и овие работи: 

1) донесува финансиски план и завршна смет-
ка на заедницата; 

2) ја определува, во согласност со органот на 
управата на народната република односно на авто-
номната единица надлежен за работите на финан-
сиите, основицата и нормата на придонесот што го 
плаќаат птт претпријатија и другите стопански ор-
ганизации и установи здружени во заедницата; 

3) ја утврдува систематизацијата на работните 
места во заедницата; 

4) донесува правилник за личните доходи на 
работниците запослени во заедницата; 

5) врши и други работи што со правилата на 
заедницата се ставени во неговиот делокруг. 

Член 77 
Директорот на заедницата на птт претпријатија: 
1) непосредно раководи со работите на заедни-

цата на птт претпријатија, согласно со одредбите 
од законот и од другите прописи, одредбите на пра-
вилата на Заедницата на ЈПТТ, одредбите на пра-
вилата на заедницата на птт претпријатија и за-
клучоците на управниот одбор на заедницата на 
птт претпријатија; 

2) ја застанува заедницата на птт претприја-
тија во нејзините имотни и други односи; 

3) ја организира изработката на редот за пре-
нос на поштата; 

4) донесува упатства и презема други мерки за 
функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај на подрачјето на заедни-
цата на птт претпријатија; 

5) од името ва птт претпријатија, а врз основа 
на нивното овластување, склучува договори со др-
жавни органи, установи и организации за меѓусебни 
услуги на птт претпријатија и тие органи, установи 
и организации, како и договори за вршење на услу-
ги од страна на птт претпријатија за сметка на тие 
органи, установи и организации; 

6) врши и други - работи што со правилата на 
заедницата на птт претпријатија и со заклучоците 
на нејзиниот управен одбор се ставени во неговиот 
делокруг. 

Член 78 
Директорот на заедницата на птт претпријатија 

може за вршење на одделни работи од претходниот 
член да ги овласти раководните лица на работниот 
колектив на заедницата на птт претпријатија. 

Член 79 
Директорот на заедницата на птт претпријатија 

одговара за својата работа пред управниот одбор 
на заедницата на птт претпријатија, а за функцио-
нирањето на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај на подрачјето на заедницата 
на птт претпријатија и пред генералниот директор 
на Заедницата на ЈПТТ. 

Член 80 
Директорот на заедницата на птт претпријатија 

е должен да го запре извршувањето на заклучо-
ците и други акти на управниот одбор на заедни-
цата на птт претпријатија, донг "ени вон управната 
постапка, што се во спротивност со закон, со други 
прописи или со правилата на заедницата на птт 
претгпријати ј а. 

За запирањето на заклучокот или на друг акт 
директорот е должен без од лат ање да го извести 
органот на управата на народната република одно-
сно на автономната единица надлежен за работите 
на сообраќајот и врските. 

Членовите на управниот одбор на заедницата 
на птт претпријатија можат, во врска со запирање* 
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то на извршувањето на заклучокот или на друг 
акт на управниот одбор, да му изнесат свои при-
говори на органот на управата на народната репу-
блика односно на автономната единица надлежен 
за работите на сообраќајот и врските. 

Член 81 
Директорот на заедницата на птт претпријати-

ја има право да ги укинува решенијата и наредбите 
на директорите на птт претпријатија и на управни-
ците на основните и извршните единици и погоните 
на птт претпријатија, на директорите на други сто-
пански организации и на старешините на устано-
вите здружени во заедницата на птт претприја-
тија, ако им се противни на одредбите и наредбите 
што се однесуваат на функционирањето на поштен-
скиот телеграфскиот и телефонскиот сообраќај. 

Директорот на заедницата на птт претпријатија 
има право да поведува дисциплинска постапка про-
тив директорите на птт претпријатија и управни-
ците на основните и извршните единици и погоните 
на птт претпријатија, директорите на други сто-
пански организации и ставре шините на установите, 
здружени во заедницата на птт претпријатија, за 
повреда на одредбите за правилното и уредното 
функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај. 

Против решението на директорот од ставот 1 на 
овој член може да му се изјави жалба на генерал-
ниот директор на Заедницата на ЈПТТ во срок од 
осум дена од денот на доставувањето на решението. 

Против решението на директорот на заедницата 
на птт претпријатија од ставот 1 на овој член не 
може да се води управна постапка ниту да се по-
веде управен спор. 

2. Заедница Eia ЈПТТ 
А. З а д а ч и 

Член 82 
Заедницата на ЈПТТ: 
1) врши студии и ги утврдува мерките за ра-

звој и унапредување на внатрешниот и меѓународ-
ниот поштенски, телеграфска^! и телефонски сообра-
ќај, во согласност со достигањата на современата 
техника во областа на тој сообраќај; 

2) му предлага на Сојузниот извршен совет ге-
нерален план за изградба на мрежата на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, ка-
ко и мерки за извршување на тој план; 

3) донесува општа програма за развој на по-
штенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај врз основа на генералниот план за изградба на 
мрежата на тој сообраќај; 

4) ги усогласува програмите на заедниците на 
птт претпријатија за развој на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај на нивните 
подрачја; 

5) во соработка со сојузните органи и со заед-
ниците на птт претпријатија го обезбедува спро-
ведувањето на насоките на општествените планови 
во областа на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај; 

6) донесува единствени поштевско-телеграфско-
телефоетстги тарифи во согласност со Сојузниот из-
вршен совет; 

7) издава поштенски марки и вредносници; 
8) донесува основни одредби за организирањето 

и вртењето на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај и за правилното и уредно 
функционирање на тој сс»обраќај, како и други 
основни технички одредби во областа на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај; 

9) донесува правилник со кој се утврдуваат 
основите и начинот за пресметка на приходите меѓу 
птт претпријатија, во согласност со Сојузниот из-
вршен совет; 

10) врши работу во врска со спроведувањето на 
меѓународните договори од областа на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај; 

11) врши за сметка на птт претпријатија фи-
нансиски работи во врска со меѓународното пре-

сметување на поштен ско-телеграфско-телефонските 
услуги, девизното работење, изработката и набав-
ката на поштенските марки и вредносници; 

12) одлучува за усвојувањето на системите и ти-
повите на птт постројки и на опремата во областа 
на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај ; 

13) од името на птт претпријатија, а по нивно 
овластување, склучува договори со сојузните орга-
ни, установите и организациите за меѓусебни услу-
ги на птт претпријатија и тие органи, установи и 
организации, како и за вршење на услуги од стра-
на на птт претпријатија за сметка на тие органи, 
установи и организации; 

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

15) врши и други работи што со овој закон, со 
други сојузни прописи и со правилата на Заедни-
цата на ЈПТТ, се ставени во делокругот на Заедни-
цата на ЈПТТ. 

Член 83 
Општиот ред за превоз на поштата го донесува 

Заедницата на ЈПТТ врз основа на предлог од за-
едниците на птт претпријатија и обврските од обла-
ста на меѓународниот поштенски сообраќај. 

Член 84 
Заедницата на ЈПТТ може, непосредно или со 

посредство на заедница на птт претпријатија, во 
случаи на вонредни настани, несреќи или дејство 
на виша сила, а со цел за воспоставување на по-
штенски, телеграфски и телефонски сообраќај да 
определи птт претпријатија и нивните ценовни 
единици и погони да се должни на други птт прет-
пријатија да им даваат привремено на употреба со 
соодветен надоместок или да им даваат во закуп 
определени видови предмети што претставуваат 
основни средства. 

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

Член 85 
Заедницата на ЈПТТ е должна за своето работе-

ње да му поднесува годишен извештај на Сојузниот 
извршен совет. 

Б. У п р а в у в а њ е 
Член 86 

Со Заедницата на ЈПТТ управуваат собрание, 
управен одбор и генерален директор. 

Член 87 
Собранието на Заедницата на ЈПТТ го сочину-

ваат претставниците на птт претпријатија и на дру-
гите стопански организации и установи здружени 
во Заедницата на ЈПТТ, претставниците на заедни-
ците на птт претпријатија, претставниците на работ-
ниот колектив на Заедницата на ЈПТТ и претстав-
ниците на Сојузниот извршен совет. 

Работничките совети на птт претпријатија и на 
другите стопански организации, највисоките органи 
на управувањето на установите здружени во Заед-
ницата на ЈПТТ, управните одбори на заедниците на 
птт претпријатија и работниот колектив на Заедни-
цата на ЈПТТ избираат најмалку две третини од 
членовите на собранието. ^ 

Заедниците на птт претпријатија избираат по 
еден член на собранието, а секое птт претпријатие 
и други стопански организации и установи здруже-
ни во Заедницата на ЈПТТ и работниот колектив 
во собранието се застапени најмалку со по еден 
член. 

Бројот на членовите на собранието што ги из-
бира секое одделно птт претпријатие и друга сто-
панска организација здружена во Заедницата на 
JIITT се определува сразмерно со вкупниот при-
ход на прегоријатието односно на стопанската орга-
низација остварен во претходната година!. 
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Сојузниот извршен совет именува најмногу една 
третина од членовите на собранието. 

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

Со правилата на Заедницата на ЈПТТ се опре-
делува вкупниот број на членовите на собранието, 
како и мерилата за утврдување на бројот на члено-
вите што ги избира секоја одделна установа здру-
жена во Заедницата на ЈПТТ односно работниот 
колектив на Заедницата на ЈПТТ. 

Член 88 
Мандатот на членовите на собранието на Заед-

ницата на ЈПТТ трае две години. 
Едно лице може да биде избирано за член на 

собранието најмногу двапати едноподруго. 
Член 89 

Собранието на Заедницата на ЈПТТ решава за 
начелните и други поважни прашања од делокру-
гот на Заедницата на ЈПТТ, а особено: . 

1) го утврдува предлогот на генералниот план 
за изградба на мрежата на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај; 

2) донесува општа програма за развој на по-
штенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај врз основа на генералниот план за изградба на 
мрежата на тој сообраќај; 

3) донесува единствени по ш те неко -тел еграф еко -
телефонски тарифи во согласно-ст со Сојузниот из-
вршен совет; 

4) донесува правила на Заедницата на ЈПТТ, 
во согласност со Сојузниот извршен совет; 

5) донесува правилник со кој се утврдуваат 
основите и начинот за пресметка на приходите 
меѓу птт претпријатија, во Согласност со Сојузниот 
извршен совет; 

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

7) ја определува основицата и нормата за пре-
сметување на придонесот за Заедницата на ЈПТТ, 
во согласност со сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите; 

8) ги избира и ги разрешава членовите на 
управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ; 

9) донесува деловник за работата на собранието. 
Со правилата на Заедницата на ЈПТТ се опре-

делуваат и другите работи за кои решава собра-
нието. 

Член 90 
Собранието на Заедницата на ЈПТТ заседава 

најмалку двапати годишно. 
Собранието го свикува управниот одбор на Заед-

ницата на ЈПТТ. 
Управниот одбор е должен да го свика собра-

нието и кога го бара тоа една петина од членовите 
на собранието, како и на барање од Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 91 
Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ се 

состои од 15 членови. 
Членовите на управниот одбор на Заедницата 

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

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

Управниот одбор избира од редот на своите 
членови претседател. 

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ 
не може да биде избиран за претседател на управ-
ниот одбор на Заедницата на ЈПТТ. 

Член 92 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

Заедницата на ЈПТТ трае две години. 
Член 93 

Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ ги 
врши особено следните работи: 

1) се грижи за спроведувањето на заклучоците 
и насоките на собранието на Заедницата на ЈПТТ. 

2) донесува основни одредби за организирањето 
и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и теле-

фонскиот сообраќај и за правилното и уредно функ-
ционирање на тој сообраќај, како и други основни 
технички одредби во областа на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај; 

3) донесува правилник за службената облека на 
работниците на Заедницата на ЈПТТ; 

4) донесува правилник за дисциплинската и ма-
теријалната одговорност на работниците на Заед-
ницата на ЈПТТ; 

5) донесува правилник за личните доходи на 
работниците запослени во Заедницата на ЈПТТ; 

6) донесува деловник за р абената на управниот 
одбор; 

7) врши и други работи што ќе му се стават во 
делокругот со правилата на Заедницата на ЈПТТ 
или со одлука на собранието на Заедницата на 
ЈПТТ. 

Член 94 
Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ 

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

одговара за својата работа пред собранието и пред 
управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ, а за функ-
ционирањето на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај и пред Сојузниот извршен 
совет. 

Член 95 
Генералниот директор: 
1) ги организира работите на Заедницата на 

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

2) ја застапува Заедницата на ЈПТТ во нејзи-
ните имотни и други односи со стопански органи-
зации, политичкотериторијални единици, установи, 
странски поштенски, телеграфски и телефонски 
управи, меѓународни поштенски, телеграфски и те-
лефонски организации, како и со други правни 
лица и поединци; 

3) донесува упатства, издава наредби и презема 
мерки потребни за обезбедување на функционира-
њето на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај; 

4) донесува решенија за издавање на поштенски 
марки и вредносници; 

5) по овластување од Државниот секретаријат 
за надворешни работи ја застапува Федеративна 
Народна Република Југославија како член на Свет-
скиот поштенски сојуз и на Меѓународниот сојуз на 
телекомуникациите во овие организации и во од-
носите со членките на овие организации; 

6) го обезбедува спроведувањето во живот на 
меѓународните конвенции, аранжмани и правилни-
ци од областа на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај; 

7) донесува решенија за измена на поштенско-
телеграфско-телефонските тарифи во меѓународ-
ниот сообраќај, до која доаѓа поради промените во 
уделите на странските поштенски, телеграфски и 
телефонски управи и нашата земја, како и решени-
ја за намалување на терминалните и транзитните 
такси врз базата на реципроцитет, во согласност со 
управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ; 

8) ги засновува и ги ликвидира односите и об-
врските од областа на меѓународниот поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај спрема стран-
ски поштенски, телеграфски и телефонски управи; 

9) од името на птт претпријатија, врз основа на 
нивно овластување, склучува договори со сојузните 
органи, установите и организациите за меѓусебни 
услуги на птт претпријатија и тие органи, установи 
и организации, како и договори за вршење на услу-
ги од страна на птт претпријатија за сметка на тие 
органи, установи и организации; 

10) го извршува финансискиот план цд Заедни-
цата на ЈПТТ; 

11) донесува решенија за работните односи и 
дисциплинските мерки за работниците во Заедни-
цата на ЈПТТ; 

\ 
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12) врши и други работи игго ќе му се стават во 
делокругот со правилата на Заедницата на ЈПТТ 
и со заклучоците на собранието и на управниот од-
бор на Заедницата на ЈПТТ. 

Член 96 
Генералниот директор може за вршењето на 

одделни работи од претходниот член да ги овласти 
раководните лица на работниот колектив на Заед-
ницата на ЈПТТ. 

Член 97 
Генералниот директор е должен да запре од 

извршување заклучоци и акти на собранието и на 
управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ донесени 
вон управната постапка, ако се во спротивност со 
закон, со други прописи или со правилата на Заед-
ницата на ЈПТТ. 

За запирањето на извршувањето на заклучо-
ците односно на актите генералниот директор е 
должен да го извести Сојузниот извршен совет или 
органот што ќе го определи тој за тоа. 

Член 98 
Генералниот директор има право да укинува 

решенија и наредби на директорите на заедниците 
на птт претпријатија и на директорите на други 
стопански организации и на старешините на уста-
новите непосредно здружени во Заедницата на 
ЈПТТ, ако им се противни на одредбите и наред-
бите што се однесуваат на функционирањето на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот со-
обраќај. 

Против решението на генералниот директор мо-
же да му се изјави жалба на Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски во 
срок од осум дена од денот на доставата на реше-
нието. 

Против решенијата на генералниот директор 
не може да се води управна постапка ниту да се 
поведе управен спор. 

В. Заеднички одредби 
Член 99 

Правилата на заедницата на птт претпријатија 
и на Заедницата на ЈПТТ содржат особено: нивни 
задачи, внатрешна организација и работење, со-
став, начин на изборот и отповикот односно на име-
нувањето на нивните органи на управувањето, пра-
ва и должности на органите на управувањето и 
нивни меѓусебни односи, права и должности на ра-
ботниците запослени во заедницата на птт прет-
пријатија и во Заедницата на ЈПТТ, како и други 
одредби предвидени со овој закон. 

Член 100 
Стручните и административните работи на заед-

ницата на птт претпријатија односно на Заедницата 
на ЈПТТ ги вршат работните колективи на тие за-
едници. 

Личните, доходи на работниците запослени во 
.заедницата на птт претпријатија односно во Заед-
ницата на ЈПТТ се определуваат со правилник, што 
го донесува заедницата на птт претпријатија одно-
сно Заедницата на ЈПТТ. 

Организацијата и начинот на работењето на ра-
ботниот колектив на заедницата на птт претприја-
тија односно на Заедницата на ЈПТТ, како и си-
стематизацијата на работните места, се определуваат 
со правилата на тие заедници, 

Член 101 
Средствата на заедницата на птт претпријатија 

односно на Заедницата на ЈПТТ за покривање на 
нејзините расходи се формираат од придонесот 
што го плаќаат птт претпријатија и други стопански 
организации и установи здружени во тие заедници. 

Основицата и нормата за пресметување на при-
донесот за заедницата на птт шзетпријатија ги опре-
делува управниот одбор на заедницата на птт прет-
пријатија, во согласност со органот на управата на 
народната република односно на автономната еди-
ница надлежен за работите на финансиите. 

Основицата и нормата за пресметување на при-
донесот за Заедницата на ЈПТТ ги определува со-

бранието на Заедницата на ЈПТТ, во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите. 

Начинот на плаќањето на придонесот го опре-
делува управниот одбор на заедницата на птт прет-
пријатија односно собранието на Заедницата на 
ЈПТТ. 

Птт претпријатија и другите стопански органи-
зации здружени во заедницата на птт претпријатија 
односно во Заедницата на ЈПТТ плаќаат придонес 
од својот вкупен приход пред утврдувањето на 
доходот. 

Член 102 
Средствата од придонесот за заедницата на птт 

односно за Заедницата на ЈПТТ се распоредуваат 
за подмирување на личните доходи на работни-
ците, на материјалните и функционалните издатоци, 
за формирање на фондот на заедничката потрошу-
вачка и за подмирување на другите трошоци на 
тие заедници настанати врз основа на законски и 
други обврски. 

Средствата на фондот на заедничката потро-
шувачка на заедница на птт претпријатија односно 
на Заедницата на ЈПТТ можат да се користат за 
целите определени со Законот за средствата на сто-
панските организации и со други прописи. 

Член 103 
Заедницата на птт претпријатија односно Заед-

ницата на ЈПТТ е должна за секоја година да со-
стави свој финансиски план, а по истекот на годи-
ната завршна сметка. 

Член 104 
Односите меѓу птт претпријатија, другите сто-

пански организации и установи здружени во заед-
ница на птт претпријатија односно во Заедницата 
на ЈПТТ од една страна, и заедница на птт прет-
пријатија односно Заедницата на ЈПТТ од друга 
страна, што не се уредени со овој закон, се уреду-
ваат со правилата на тие заедници, а ако не се 
уредени со правилата, се уредуваат со договор. 

V. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОШТЕН-
СКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ 

СООБРАКАЈ 
Член 105 

Со цел за воспоставување, проширување и обе-
збедување на условите за правилно и уредно функ-
ционирање на поштенскиот телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај, птт претпријатија имаат право 
на земјиштата и објектите во општествена и гра-
ѓанска сопственост да поставуваат и одржуваат птт 
постројки. 

За остварување на правата од претходниот став 
птт претпријатија се должни претходно да приба-
ват согласност од органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за комуналните ра-
боти. 

Птт претпријатија се должни да ја надоместат 
фактичната штета настаната поради поставувањето 
или одржувањето на птт постројки. 

Поблиски прописи за поставувањето и одржу-
вањето на птт постројки на земјишта и објекти во 
општествена и граѓанска сопственост донесува Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за соо-
браќај и врски во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за социјална политика и 
комунални работи. 

Член 106 
Постојните птт постројки можат да се изме-

стат поради изградба или реконструкција на некој 
објект, со претходна писмена согласност од птт 
претпри ј атие. 

Ако птт претпријатие не ја даде согласноста, 
инвеститорот може да бара за тоа да донесе одлука 
органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на сообраќајот и врските. 

Трошоците за изместувањето на птт постројки 
ги поднесува инвеститоров 

I 
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Член 107 
Корисниците и сопствениците на земјишта или 

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

Пријавата за намераваното преземање на рабо-
тите од претходниот став мора да му се достави на 
птт претпријатие најдоцна на еден месец пред поче-
токот на изведувањето на тие работи. 

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

Член 108 
Електричните постројки за пренос, расподелба 

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

Корисниците односно сопствениците на елек-
трични апарати и други уреди и инсталации што 
со својата работа можат да предизвик а ат пречки 
во јавниот телеграфски и телефонски сообраќај, 
како и корисниците односно сопствениците на те-
леграфски и телефонски постројки што не се вклу-
чени во телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, 
се должни овие апарати, уреди, инсталации и по-
стројки да ги изградуваат, користат и одржуваат 
така што нивната работа да не му предизвикува 
пречки на јавниот телеграфски и телефонски со-
обраќај. 

Поблиски прописи за заштита на птт постројки 
од електричните и други постројки од претходните 
ставови донесува Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за сообраќај и врски во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за ин-
дустрија. 

Член 109 
Телеграфските и телефонските линии што слу-

жат за службени потреби односно за работење на 
одделни органи, установи и организации, мораат да 
бидат изведени, одржувани и користени така што 
да не ја смеќаваат правилната работа на птт по-
стројки. 

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

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

Птт претпријатија се должни д& ја надоместат 
фактичната штета сторена при преземањето на 
мерките од претходниот став. 

Поблиски прописи за мерките за заштита на 
птт постројки донесува Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сообраќај и врски. 

Член 111 
Телеграфските и телефонските постројки што 

не се приклучени кон телеграфската и телефон-
ската мрежа за јавен сообраќај, можат да се при-
клучат кон оваа мрежа ако ги исполнуваат усло-
вите предвидени со прописите за проектирањето, 
градењето, одржувањето и користењето на теле-
графските и телефонските постројки. 

Член 112 
Органите на управувањето на згради со два 

или повеќе катови се должни во приземјето на 
зградата да поставуваат и одрекуваат куќни сан-
дачиња за писмоносни пратки. 

Член 113 
Општинските народни одбори можат, на предлог 

од птт претпријатие, да донесуваат прописи со кои 

инвеститорите на зградата се обврзуваат да из гр а« 
дат внатрешни телефонски разводи. 

Член 114 
Советот на општинскиот народен одбор надле-

жен за работите на сообраќајот и врските може да 
нареди превозните средства со кои се врши пре-
воз на поштенски пратки и одржување на птт по-
стројки да се употребат за отстранување не штет-
ните последици настанати поради елементарни не-
погоди или виша сила (земјотрес, поплава, пожар 
и ел.). 

При преземањето на мерките од претходниот 
став советот е должен да води сметка со преземе-
ните мерки што помалку да се смеќава правилното 
и уредно функционирање на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај. 

Во случајот од ставот 1 на овој член птт прет-
пријатие има право на надоместок за користење на 
неговите превозни средства. 

Член 115 
Ако е потребно во пократок срок да се извршат 

пообемни работи заради воспоставување на јавниот 
поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај 
прекинат поради елементарни непогоди или виша 
сила (земјотрес, поплава, пожар и ел.), а кои работи 
птт претпријатие не може да ги изврши со распо-
ложивиот персонал и средства, советот надлежен 
за работите на сообраќајот и врските на оној оп-
штински народен одбор на чие подрачје дошло до 
прекин на сообраќајот е должен да обезбеди потре-
бен број работници, возила, алат и други средства 
за извршување на тие работи. 

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

Член 116 
Транспортните и другите стопански организа-

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

Условите и височината на надоместокот за пре-
возот на поштенските пратки од претходниот став 
спогодбено ги утврдуваат стопанската организација 
што го врши превозот и птт претпријатие. 

Ако меѓу птт претпријатие и стопанската орга-
низација што го врши превозот не дојде до спогод-
ба во поглед на условите за вршење на превозот 
на поштенските пратки, на барање од една од до-
говорните страни, решение за тоа донесува органот 
на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на сообраќајот и врските. 

Ако странките не се спогодат за височината на 
надоместокот за вршењето на превозот од ставот 1 
на овој член, височината на надоместокот ја утвр-
дува надлежниот суд-

Член 117 
Во јавниот железнички, друмски, поморски, 

речен и воздушен сообраќај превозните средства со 
кои се превезуваат поштенски пратки и кои слу-
жат за одржување на птт постројки имаат право 
на првенство за минување односно пристанување 
спрема други превозни средства, ако со тоа не се 
нарушува возниот ред, не се создаваат организа-
циони тешкотии и не им се зголемуваат трошоците 
на работењето на односните сообраќајни претпри-
јатија и ако со посебни прописи не е определено 
поинаку. 

Поблиски прописи за редот на првенство од 
претходниот став донесува сојузниот Државен се-
кретаријат за внатрешни работи, во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
обраќај и врски. 
VI. СЛУЖБАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ПОШТЕН-
СКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ 

СООБРАКАЈ 
Член 118 

Надзор над примената на одредбите за органи-
зирањето и вршењето на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај, на одредбите за 
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правилното и уредно функционирање на тој соо-
браќај, како и на другите технички одредби од об-
ласта на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај врши службата за инспекција на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај (птт инспекција) при заедниците на птт прет-
пријатија и при Заедницата на ЈПТТ. 

На надзор на птт инспекција не подлежат те-
леграфските и телефонските уреди и инсталации 
што ги користи Југословенската народна армија по 
кој и да е основ. 

Член 119 
Со птт инспекција при заедницата на птт прет-

пријатија раководи главен инспектор. 
Со птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ 

раководи генерален инспектор. 
Главниот инспектор го назначува и го сменува 

извршниот совет на народната република односно 
на автономната покраина на предлог од управниот 
одбор на заедницата на птт претпријатија, а гене-
ралниот инспектор го назначува и го сменува Со-
јузниот извршен совет на предлог од управниот од-
бор на Ваедницата на ЈПТТ. 

Член 120 
За вршењето на работите од својот делокруг 

птт инспекција има потребен број инспектори. 
Инспекторите на птт инспекција при заедни-

цата на птт претпријатија ги назначува и ги сме-
нува управниот одбор на заедницата на птт прет-
пријатија, а инспекторите на птт инспекција при 
Заедницата на ЈПТТ — управниот одбор на Заед-
ницата на ЈПТТ. 

Инспекторите мораат да имаат определена 
стручна еп пем а. 

Член 121 
Инспекторите на птт инспекција при Заедни-

цата на ЈПТТ вршат инспекција во стопанските 
организации и установи здружени непосредно во 
Заедницата на ЈПТТ. 

Инспекторите на птт инспекција при Заедни-
цата на ЈПТТ можат да вршат инспекција и во сто-
панските организации и установи здружени во 
заедницата на птт претпријатија, но само со уче-
ство на инспектор на птт инспекција при заедни-
цата на птт претпријатија. 

По исклучок, во итни случаи, инспекторот на 
птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ може не-
посредно. без учество на инспектор на птт инспек-
ција при заедницата на птт претпријатија, да из-
врши определена работа од делокругот на инспек-
цијата во стопанската организација или установата 
од претходниот став, за што е должен да ја изве-
сти птт инспекција при заедницата на птт прет-
пријаттла. 

Член 122 
Генералниот инспектор во согласност со гене-

ралниот директор на Заедницата на ЈПТТ, а глав-
ниот инспектор во согласност со директорот на за-
едницата на птт претпријатија може да определи, 
во границите на својата надлежност одделни работи 
од делокругот на птт инспекција да вршат струч-
ните службеници запослени во тие заедници. 

За вршењето на работите од делокругот на ин-
спекцијата лицата од ставот 1 мораат да имаат по-
себен налог од генералниот односно главниот ин-
спектор. 

Член 123 
Птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ рако-

води со целокупната птт инспекција на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони, се грижи за 
извршувањето на сите задачи на птт инспекција, 
дава насоки и издава задолжителни упатства за 
работата на органите на птт инспекција и врши над-
зор над работата на птт инспекции при заедниците 
на птт претпријатија 

Член 124 
Птт претпријатија и другите стопански органи-

зации и установи здружени во заедници на птт 
претпријатија и во Заедницата на ЈПТТ се должни 

на инспекторите на птт инспекција да им овозмо-
жат вршење на птт инспекција, да им ги даваат по-
требните известувања и да им ја ставаат на увид 
потребната техничка документација. 

Член 125 
Инспекторите се овластени: 
1) да го запрат извршувањето на наредбите на 

директорите на птт-- претпријатија, на управниците 
на основните и извршните единици и погоните, 
како и на директорите на другите стопански орга-
низации и на старешините на установите здружени 
во заедница на птт претпријатија односно во Заед-
ницата на ЈПТТ, ако им се противни на одредбите 
и на наредбите за организирањето и вршењето на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај или на другите технички одредби од обла-
ста на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај; 

2) да издаваат во итни случаи наредби за от-
странување на недостатоците и неправилностите во 
работењето што го попречуваат правилното и уред-
но функционирање на поштенскиот, телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај; 

3) привремено да ги отстранат од вршењето на 
определена работа работниците што со својата ра-
бота го попречуваат правилното и уредно функци-
онирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај; 

4) привремено да ги запрат работите на гра-
дење на птт постројки, ако се изведуваат тие ра-
боти противно на прописите за градењето на тие 
постројки. 

Инспекторите се должни за утврдените недо-
статоци и неправилности и за преземените мерки 
веднаш да го известат главниот односно генерал-
ниот инспектор, како и директорот на птт претпри-
јатие или на друга стопанска организација односно 
старешината на установата во која е извршена ин-
спекција. 

Ако е извршена инспекција во основна единица 
или погон на птт претпријатие, инспекторот е дол-
жен за тоа да го извести управникот на основната 
единица односно на погонот, а ако е извршена ин-
спекција во извршна единица — и управникот на 
извршната единица. 

Член 126 
Инспекторите издаваат наредби со писмено ре-

шение. 
Против решението на инспекторот може во 

срок од 8 дена од денот на доставата на решението 
да му се поднесе приговор на главниот односно ге-
нералниот инспектор, кој може решението на ин-
спекторот да го потврди, измени или поништи. 

Приговорот го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Инспекторот може во решението да определи 
приговорот да не го одлага извртувањето на реше-
нието ако го бара тоа итноста на мерката опреде-
лена со решението. 

Против решението на главниот инспектор мо-
же да му се изјави жалба на органот на управата 
на народната република односно на автономната 
единица надлежен за работите на сообраќајот и вр-
ските, а против решението на генералниот инспек-
тор — на Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за сообраќај и врски, во срок од осум дена од 
денот на доставувањето на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Главниот односно генералниот инспектор може, 
на образложено барање од жалителот, да го одложи 
извршувањето на решението, ако со неговото извр-
шување би се предизвикале материјални последи-
ци што не би можеле да се отстранат. 

Член 127 
Ако инспекторот во вршењето на инспекцијата 

најде дека постојат основи со повредата на пропи-
сите да е сторен прекршок, стопански престап или 
"кривично дело, тој е должен без одлагање да под-
несе барање за поведување на административно-
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казнена постапка, односно да му поднесе пријава 
на јавниот обвинител надлежен за поведување на 
постапката поради стопански престап односно кри-
вично дело. 

Органот на кој му е поднесено барање за пове-
дување административно-казнена постапка односно 
пријава за поведување постапка поради стопански 
престан или кривично дело е должен за исходот 
на постапката да ја извести птт инспекција. 

Против решението за прекршок донесено по 
барањето од инспекторот за поведување на адми-
нистративно-казнена постапка, жалба може да из-
јави и главниот односно генералниот инспектор. 

Член 128 
Во поглед на постапката на органите на птт 

инспекција се применуваат одредбите на Законот 
за општата управна постапка, ако со овој закон 
не е определено поинаку. 

Член 129 
Главниот инспектор е должен да го известува 

генералниот инспектор за состојбата и за појавите 
во областа на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај на подрачјето на заедницата 
на птт претпријатија. 

Член 130 
Поблиски одредби за организацијата и работата 

на птт инспекција, како и за стручната спрема на 
инспекторите донесува Заедницата на ЈПТТ во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сообраќај и врски. 

Член 131 
Надзор над работата на инспекцијата при 

Заедницата на ЈПТТ врши Заедницата на ЈПТТ. 
Птт инспекција е должна во вршењето на ра-

ботите од својот делокруг да постапува спот>ед упат-
ствата од Заедницата на ЈПТТ, да ја известува За-
едницата на ЈПТТ за состојбата и за појавите во 
областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај, да ги извршува задачите што ќе 
А ги определи Заедницата на ЈПТТ и на оваа да 
& поднесува извештаи за работата и за извршува-
њето на одделни работи. 

Истите права спрема птт инспекција при заед-
ница на птт претпријатија ги има заедницата на 
птт претпријатија. 

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

ТЕЛЕФОНИ 
1. Надзор над законитоста на работата 

"Член 132 
Сојузниот извршен совет и Секретаријатот на 

Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски вр-
шат надзор над законитоста на работата на Заед-
ницата на ЈПТТ. 

Надзор над законитоста на работата на По-
штенската штедилница врши сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите. 

Извршниот совет на народната република одно-
сно на автономната единица и органот на управата 
на народната република односно на автономната 
единица надлежен за работите на сообраќајот и вр-
ските вршат надзор над законитоста на работата на 
заедницата на птт претпријатија. 

Народните одбори и органите на управата на 
народните одбори надлежни за работите на сообра-
ќајот и врските вршат надзор над законитоста на 
работата на птт претпријатија на своето подрачје. 

Член 133 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

сообраќај и врски може да го запре извршувањето 
на заклучоци или други акти на Заедницата на 
ЈПТТ донесени вон управната постапка, ако најде 
дека се во спротивност со закон, со други прописи 
или со правилата на Заедницата на ЈПТТ. 

За донесувањето на решението од претходниот 
став Секретаријатот е должен да го извести вед-
наш Сојузниот извршен совет. 

Против решението за запирање на извршува-
њето на заклучоци или на друг акт Заедницата на 
ЈПТТ може да му изјави жалба на Сојузниот по-
вршен совет. 

Член 134 
Органот на управата на народната република 

односно на автономната единица надлежен за рабо-
тите на сообраќајот и врските може да го запре 
извршувањето на заклучоци или други акти на за-
едница на птт претпријатија донесени вон управ-
ната постапка, ако најде дека се во спротивност со 
закон, со други прописи, со правилата на Заедни-
цата на ЈПТТ или со правилата на заедницата на 
птт претпријатија. 

Органот што го донесел решението од претход-
ниот став е должен да го извести веднаш за тоа из-
вршниот совет на народната република односно на 
автономната единица. 

Против решението за запирање на извршува-
њето на заклучоци или на друг акт заедницата на 
птт претпријатија може да му изјави жалба на из-
вршниот совет на народната република односно 
на автономната единица. 

Член 135 
Органот на управата на народниот одбор над-

лежен за работите на сообраќајот и врските може 
да го запре извршувањето на заклучоците или на 
другите акти на птт претпријатие донесени вон 
управната постапка, ако најде дека се во спротив-
ност со закон и со други прописи со правилата на 
Заедницата на ЈПТТ, со правилата на заедницата на 
птт претпријатија или со правилата на птт прет-
пријатие. 

Органот што го донесол решението од претход-
ниот став е должен за тоа веднаш да го извести 
советот на народниот одбор надлежен за работите 
на сообраќајот и врските. 

Против решението за запирање на, извршува-
њето на заклучок или на друг акт птт претприја-
тие може да му изјави жалба на советот на народ-
ниот одбор надлежен за работите на сообраќајов 
и врските. 

Член 136 
Сојузниот извршен совет може во вршењето на 

надзор да поништи заклучок или друг акт на За-
едницата на ЈПТТ донесен вон управната постапка, 
ако е во спротивност со закон, со други прописи 
или со правилата на Заедницата на ЈПТТ. 

Извршниот совет на народната република од-
носно на автономната единица може во вршењето 
на надзор да поништи заклучок или друг акт на 
заедница на птт претпријатија донесен вон управ-
ната постапка, ако е во спротивност хо закон, со 
други прописи, со правилата на Заедницата на 
ЈПТТ или со правилата на заедницата на птт прет-
пријатија. 

Советот на народниот одбор надлежен за ра-
ботите на сообраќајот и врските може во вршењето 
на надзор да поништи заклучок или друг акт на 
птт претпријатие донесен вон управната постапка, 
ако е во спротивност со закон, со други прописи, 
со правилата на Заедницата на ЈПТТ, со правилата 
на заедницата на птт претпријатија, или со прави-
лата на птт претпријатие. 

Член 137 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

сообраќај и врски, органот на управата на народ-
ната република односно на автономната единица 
надлежен за работите на сообраќајот и врските и 
советите на народните одбори надлежни за рабо-
тите на сообраќајот и врските можат да бараат од 
птт инспекција при Заедницата на -ЈПТТ односно 
при заедницата на птт претпријатија да изврши 
определени работи од делокругот на птт инспекција. 
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Птт инспекција е должна да постапи по бара-
њето од претходниот став и за тоа да го извести 
органот што го поставил барањето. 

Член 138 
Главниот инспектор е должен да го известува 

органот на управата на народната република од-
носно на автономната единица надлежен за рабо-
тите на сообраќајот и врските и органите на упра-
вата на народните одбори надлежни за работите 
на сообраќајот и врските за состојбата и за поја-
вите во областа на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај на територијата на народ-
ната република односно на подрачјето на автоном-
ната единица, око лиј ата или општината. 

Генералниот инспектор е должен да го изве-
стува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за сообраќај и врски за состојбата и за појавите 
во областа на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај. 

2. Општествен надзор 
Член 139 

Сојузната народна скупштина врши општествен 
надзор над политиката за користење на средствата 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
и над тарифната политика. 

Републичкото народно собрание односно народ-
ното собрание на автономната единица врши оп-
штествен надзор над политиката за користење на 
средствата на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони и над тарифната политика на територи-
јата на народната република односно на подрач-
јето на автономната единица. 

Околискиот и општинскиот народен одбор вр-
шат општествен надзор над политиката за кори-
стење на средствата на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони на подрачјето на околијата 
односно на општината. 

Органите од претходните ставови во вршењето 
на општествен надзор го разгледуваат особено: ко-
ристењето на основните поштенски, телеграфски и 
телефонски капацитети и на инвестиционите вло-
жувања од гледиштето на обезбедувањето на пра-
вилното функционирање на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај и задоволувањето 
на потребите на корисниците на поштенските, теле-
графските и телефонските услуги, тарифната поли-, 
тика и определувањето на личните доходи на ра-
ботниците според нивното залагање и успехот во 
работат^. 

Член 140 
Во вршењето на општествениот надзор од 

претходниот член Сојузната народна скупштина 
може да и дава препораки на Заедницата на ЈПТТ, 
републичкото народно собрание, народното собра-
ние односно обласниот одбор на автономна единица 
— на заедницата на птт претпријатија на територи-
јата на народната република односно на подрачјето 
на автономната единица, а народните одбори — на 
птт претпријатија чии седишта се наоѓаат на под-
рачјето на околијата односно на општината. 

Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ одно-
сно на заедницата на птт претпријатија и работнич-
ките совети на птт претпријатија се должни на сво-
јата прва седница да расправаат за препораката, 
и за заклучокот што ќе го донесат да го известат 
органот што ја дал препораката. 

3. Други овластувања на државните органи 
Член 141 

Ревизијата и одобрувањето на инвестиционите 
програми и на проектите на птт постројки и об-
јекти се врши според општите прописи. 

Органите надлежни за ревизија и одобрување 
на инвестиционите програми и на проектите се дол-
жни претходно да прибават стручно мислење од 
соодветната заедница за тоа дали се исполнети 
условите определени со одредбите за функционира-
њето на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-

скиот сообраќај, како и со другите технички одредби 
во областа на тој сообраќај. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 142 

Птт претпријатие или друга стопанска орга-
низација или установа здружена во заедница на птт 
претпријатија односно во Заедницата на ЈПТТ ќе 
се казни за прекршок со парична казна од 10.000 
до 200.000 динари: 

1) ако не постапи по наредбата од инспекторот 
издадена врз основа на членот 125 од овој закон; 

2) ако го оневозможува или попречува врше-
њето на работите од делокругот на птт инспекција. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во птт претпријатие односно во 
друга стопанска организација или установа здру-
жена во заедницата на птт претпријатија односно 
во Заедницата на ЈПТТ со парична казна од 5.000 
до 20.000 динари. 

Член 143 
Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за прекршок: 
1) корисникот или сопственикот на земјиште 

или зграда, ако не го дозволи или го попречува по-
ставувањето или одржувањето на птт постројка; 

2) корисникот или сопственикот на земјиште 
или зграда односно изведувачот на работите, ако 
пристапи кон работи на земјиште или зграда на 
кои се наоѓаат или покрај кои минуваат птт по-
стројки пред да му го пријави тоа писмено на птт 
претпријатие; 

3) корисникот или сопственикот на електрична 
постројка за пренос, расподелба и користење на 
електрична енергија, односно корисникот или соп-
ственикот на електричен апарат или друг уред од ин-
сталација, ако при изградбата, користењето или одр-
жувањето на тие постројки односно апарати не се 
придржува кон прописите за заштита на птт по-
стројки од електричните и други постројки; 

4) корисникот на телеграфски и телефонски 
линии што служат за службени потреби односно за 
работење, ако се изведени, одржувани или кори-
стени на начинот оо кој се попречува правилната 
работа на птт постројки; 

5) корисникот или сопственикот на земјиште 
или зграда, ако не дозволи или го попречува пре-
земањето на заштитни мерки при поставувањето, 
користењето или одржувањето на птт постројки; 

6) корисникот или сопственикот на телеграфски 
и телефонски постројки приклучени на мрежата за 
јавниот телеграфски и телефонски сообраќај, ако 
не дозволи или го попречува вршењето на контрола 
над работата или одржувањето на тие постројки; 

7) граѓанинот што намерно ќе оштети птт по-
стројка или друг објект со кој се врши односно се 
обезбедува вршењето на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај; 

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

9) одговорното лице на органот што управува 
со зграда со два или повеќе катови, ако не ги по-
стави во определениот срок или не ги одржува ку-
ќните сандач1иња за писмоносни пратки. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 144 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува со работа Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните како орган на За-
едницата на стопанските претпријатија на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони. 

Правата, обврските и имотот на Генералната 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните 
и на нејзините посебни единици ги презема Заед-
ницата на ЈПТТ. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
правата, обврските и имотот на Дирекцијата за ште" 
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дна служба и платен промет ги презема Поштен-
ската штедилница. 

Правата на обновуван на училиштата што ги 
основала Генералната дирекција на поштите, теле-
графите и телефоните преминуваат врз заедни-
ците на птт претпријатија на чие подрачје се на-
оѓаат шие училишта. 

Член 145 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

птт претпријатија ќе ги преземат правата и обвр-
ските на Генералната дирекција на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони како на инвеститор 
за изградба на поштенски, телеграфски и телефон-
ски објекти на подрачјето на претпријатието и за 
набавка на средствата наменети за користење од 
страна на односните претпријатија. 

Член 146 
По исклучок од одредбата на членот 44 на овој 

закон основите и начинот за пресметка на прихо-
дите меѓу птт претпријатија за 1961 и 1962 година 
ќе ги утврди со заклучок управниот одбор на За-
едницата на ЈПТТ. 

Птт претпријатие што не е задоволно со заклу-
чокот донесен во смисла на претходниот став, може 
да бара да одлучи за тоа Сојузниот извршен совет. 

Член 147 
Изборите за органите на управувањето устано-

вени со одредбите на овој закон ќе се извршат во 
срок од три месеци од денот на неговото влегување 
во сила. 

Поблиски прописи за спроведувањето на избо-
рите ќе донесе Сојузниот извршен совет или орга-
нот што ќе го определи тој. 

Член 148 
До изборот на органите на управувањето уста-

новени со одредбите на овој закон, постојните ор-
гани на управувањето ќе ги вршат соодветните пра-
ва што за новите органи на управувањето се пред-
видени со одредбите на овој закон. 

Член 149 
Директорите на постојните птт претпријатија, 

управниците на основните и извршните единици и 
погоните, како и другите работници на раководни 
работни места во птт претпријатија остануваат на 
своите работни места, ако органите . на управува-
њето на тие претпријатија не определат поинаку. 

Член 150 
Работниците и службениците на Генералната 

дирекција на поштите, телеграфите и телефоните 
остануваат на своите работни места, ако не опре-
дели поинаку управниот одбор на Заедницата на 
ЈПТТ односно генералниот директор. 

Член 151 
До донесувањето на правилата на птт претпри-

јатија и на правилниците за расподелба на личните 
доходи на работниците на птт претпријатија и на 
нивните основни единици и погони ќе се примену-
ваат важечките правила и тарифни правилници. 

До донесувањето на правилата на Заедницата 
на ЈПТТ и на правилникот за личните доходи на 
работниците во Заедницата на ЈПТТ ќе се приме-
нуваат важечките правила на Генералната дирек-
ција на поштите, телеграфите и телефоните и 
Одлуката за платите на службениците и работни-
ците на Генералната дирекција на Југосчовенските 
пошти, телеграфи и телефони и на посебните еди-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/58 и 28/59). 

Член 152 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1) Законот за поштенско-телеграфско-телефон-

ската тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/50); 
2) одредбите на чл. 131 и 132 на Законот за 

средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57, 48/58, 17/59, 48/59 и 52/59), 
доколку се однесуваат на претпријатијата на пош-

тенскиот,. телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај; 

3) Уредбата за организацијата, послувањето и 
управувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ"] бр. 53/53); 

4) Уредбата за обвезна изработка внатрешни 
(куќни) телефонски разводи во новоградбите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 83/47); 

5) Правилникот за внатрешните (куќни) теле-
фонски разводи во новоградбите (»Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/48 и 37/50). 

До донесувањето на прописите врз основа на 
овој закон и на другите прописи, остануваат и на-
таму во сила. 

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

2) Уредбата за дополнение на Уредбата за штед-
ните влогови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56); 

3) Упатството за спроведување избори за ра-
ботнички совети и управни одбори во Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/54); 

4) Решението за употреба на грбот на Федера-
тивна Народна Република Југославија на печатите 
на Југословенските железници и Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/54), доколку се однесува на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони; 

5) Решението за поштенско-телеграфско-теле-
фонската тарифа за внатрешен сообраќај („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/60); 

6) Решението за поштенската тарифа за ме-
ѓународен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/60); 

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

8) Наредбата за мерките за заштита на водовите 
за електроврски од електричните водови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/51 и 6/52); 

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

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

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

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

13) Правилникот за регулирање на работните 
односи со лицата што вршат поштенска, телеграф-
ска и телефонска служба врз основа на договор 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/54 и 54/57); 

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

15) Правилникот за проектирањето на телеграф-
ско-телефоиските постојки за јавниот телеграфско-
телефонски сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/55); 

16) Правилникот за организацијата на поштен-
ско-штедната служба и за работењето со штедните 
влогови кај Заедницата на стопанските претпрша-
тија на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/56 и 4/58); 

17) Правилникот за работата и стручната спрема 
на инспекторите на Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните и на претпријати-
јата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/56); 

18) Правилникот за прометот и расходувањето. 
на определени видови основни средства на" железни-
чките транспортни претпријатија и на претпријати-
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јата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/58), 
доколку се однесува, на претпријатијата на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај; 

19) Правилникот за дисциплинската и матери-
јалната одговорност на службениците и работниците 
на Заедницата на стопанските претпријатија на 
Југословенските пошти, телеграфи и % телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/59); 

20) Правилникот за заштита на воздушните 
телеграфско-телефонски линии и водови од расте-
нија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/60). 

Член 153 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1961 

година. 

642. 
Врз основа на чл. 68 и 237 став 3 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59 и 27/60), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ 
ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ПРОСВЕТНИ-

ТЕ УСТАНОВИ N 

Член 1 
Во Уредбата за положај ните плати на службе-

ниците на просветните установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/58, 6/59 и 13/60) во членот 2 став 1 
точ. 1 до 5 се менуваат и гласат: 

1) воспитач, учител, учител по прак-
тичи а настава, стручен учител: 

а) без положен стручен испит — — 4.000 
б) со положен' стручен испит, до ХИ 

платен разред — — — — — 6.000 
- в) со положен стручен испит, од XI 

до VII платен разред — — — — . 8.000 
2) наставник: 
а) без положен стручен испит — — 5.000 
б) со положен стручен испит, до XI 

платен разред — — — — — — 7.500 
в) со положен стручен испит, од X до 

9.000 VI платен разред — — — — — 9.000 
3) професор: 
а) без положен стручен испит — — 6.000 
б) со положен стручен испит, до IX 

платен разред — — — — — — 8.500 
в) со положен стручен испит, од VIII 

до IV платен разред — — — — 10.000 
4) предавач на виша школа — — — 10.000 
5) професор на виша школа: 
а) во VII и VI платен разред — — — 12.000 
б) во V, IV и III платен разред — — 15.000" 

Член 2 
Положај,ните плати предвидени со оваа уредба 

ќе се исплатуваат од 1 јануари 1961 година. 
Со републички прописи можат да се зголемат 

досегашните положај ни плати на службениците во 
звањата наведени во членот 1 на оваа уредба до 
износите предвидени со оваа уредба и пред срокот 
определен во претходниот став, но не пред 1 јули 
1960 година. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во скла со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет -

Р. п. бр. 230 
2 декември I960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с^р. 

643. 
Врз основа на точката 1 од Одлуката за 

овластувањето на Сојузниот извршен совет за до-
несување прописи за исплата на аконтација на 
уживателите на пензии („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/60), Сојузниот извршен совет донесува • 

О Д Л,У к А 
ЗА ИСПЛАТА НД АКОНТАЦИЈА НА УЖИВАТЕ-

ЛИТЕ НА ПЕНЗИИ 

1. До донесувањето на соодветни законски про-
писи за усогласувањето на пензиите со движењето 
ча личните доходи на работниците и службениците 
на уживателите на лична и фами лиј арна пензија 
според Законот за пензиското осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59) и 
на уживателите на инвалидска пензија според За-
конот за инвалидското осигурување („Службен 
лист жна ФНРЈ", бр. 49/58 и 27/59), ќе им се испла-
тат како аконтација заради усогласување на пен-
зиите со движењето на личните доходи на работни-
ците и службениците 10% од вкупниот износ на 
пензиите, без заштитниот додаток, што се исплатени 
или ќе бидат исплатени за периодот од 1 јули до 31 
декември 1960 година. 

2. Исплатата на оваа аконтација ќе се изврши 
најдоцна до 31 декември 1960 година. 

3. Исплатата на аконтацијата ќе ја извршат за-
водите за социјално осигурување надлежни за ис-
плата на пензиите, по службена должност, без до-
несување решение. 

4. Исплатената аконтација според оваа одлука 
нема да се засметува во приходот на уживателот 
на пензија односно на неговото домаќинство што се 
зема предвид за стекнување или губење на некое 
право во зависност од височината на пензијата од-
носно од височината на доходот на корисникот на 
тоа право и на членовите на неговото домаќинство. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 231 
3 декември 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вел»ко Зековић, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

644. 
Врз основа на чл. 35 и 46 од Уредбата за орга-

низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ ВО СОСТАВОТ НА НЕКОИ ОДБОРИ 
И КОМИСИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Во составот на долу наведените одбори и ко-
мисии на Сојузниот извршен совет, именувани со 
одлуките за именување претседатели и членови на 
одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/58, 5/59, 21/59, 
44/59, 53/59, 12/60 и 2»П/60), се вршат следните из-
мени, и тоа: 

1. Во Одборот за перспективен општествен 
план, се разрешавам од функцијата член на Од-
борот Хасан Бркиќ, Пеко Дапчевиќ и Љубо Бабиќ, 
досегашни членови на Сојузниот извршен совет, а 
се именуваат за членови на Одборот Марин Цети-
ни^ член на Сојузниот извршен совет и секретар 
за сообраќај и врски и Данило Кекиќ, член на Со-
јузниот извршен совет и секретар за индустрија. 

2. Во Одборот за стопанство, се разрешаваат од 
Функцијата член на Одборот Хасан Бркиќ, Пеко 
Дапчевиќ и Љубо Бабиќ, досегашни членови на 
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Сојузниот извршен совет, а се именуваат за чле-
нови на Одборот Љупчо Арсов, член на Сојузниот 
извршен совет, Марин Цетиниќ, член на Сојузниот 
извршен совет и секретар за сообраќај и врски, 
Данило Кекиќ, член на Сојузниот извршен совет 
и секретар за индустрија, и Зоран Полич, член на 
Сојузниот извршен совет. 

3. Во Одборот за буџет и службенички праша-
ња, се разрешава од функцијата претседател на 
Одборот Вељко Зековиќ, секретар на Сојузниот из-
вршен совет, и се именува за член на Одборот. 

За претседател на Одборот се именува Зоран 
Полич, член на Сојузниот извршен совет. 

Се разрешаваат од функцијата член на Одбо-
рот Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот из-
вршен совет и државен секретар за внатрешни ра-
боти и Срѓа Прица, порано државен потсекретар 
за надворешни работи. 

4. Во Одборот за просвета и култура, се разре-
шаваат од функцијата член на Одборот Иво Фрол, 
порано помошник секретар за просвета и култура 
во Сојузниот извршен совет и Мишо Павиќевиќ, 
порано секретар на Централниот совет на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, а за член на Од-
борот се именува Ашер Делеон, секретар на Цен-
тралниот совет на Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија. 

5. Во Комисијата за помилувања, се разрешава 
од функцијата член на Комисијата Љубо Бабиќ, 
досегашен член на Сојузниот извршен совет, а за 
член на Комисијата се именува Зоран Полич, член 
на Сојузниот извршен совет. 

Р. п. бр. 232 
9 декември 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

645. 
Врз основа на точката 9 од Одлуката за доде-

лување новог«дшина -награда на службениците и 
работниците на сојузните државни органи и уста-
нови што вршат јавна служба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/60), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ 
ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА НОВОГОДИШНАТА 
НАГРАДА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИ-
ЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И 

УСТАНОВИ ШТО ВРШАТ ЈАВНА СЛУЖБА 
1. Исплатителите на новогодишната награда 

според Одлуката за доделување новогодишна на-
града на службениците и работниците на сојузните 
државни органи и установи што вршат јавна слу-
жба, се должни на вкупниот нето износ на испла-
тената новогодишна награда да пресметаат и да 
платат придонес за буџетите од личниот доход со 
примена на нормата од 14,94%. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
по нормата од 3,09% се пресметува придонесот за 
буџетите од личниот доход на новогодишната на-
града на службениците и работниците на самостој-
ни установи од чиј личен доход (плата) за декември 
1960 година, остварен од земјоделска дејност, е пре-
сметан редовниот придонес за буџетите од личниот 
доход по нормата од 3% на бруто односно по нор-
мата од 3,9% на нето износот на тој доход (член 
17а од Правилникот за пресметување и плаќање на 
придонесите од личниот доход од работен однос — 
„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/60, 21/60 и 32/60). 

2. Ако исплатителот на новогодишната награда 
бил должен на платите исплатени за декември 1960 
година да пресмета и да плати дополнителен при-
донес за буџетите од личниот доход, тој е должен 

да го пресмета тој придонес од секој примател на 
новогодишна награда и да го наплати од секој та-
ков примател. 

Дополнителниот придонес за буџетите од лич^ 
ниот доход се пресметува според членот 50 од Пра-
вилникот за пресметување и плаќање' на придоне-
сите од личниот доход од работен однос и се за-
пира од примателите на новогодишна награда со-
гласно со одредбите од членот 52 на тој правилник. 
На пример, ако нормата на дополнителниот при-
донес за буџетите од лечниот доход е 5% од износот 
на редовниот придонес за буџетите од личниот 
донох, таа норма пресметана во норма што се 
применува на новогодишната награда изнесува: 
(14,94X5) : 100 = 0,747% односно заокружено 0,75% од 
новогодишната награда. 

3. Придонесот за буџетите од личниот доход 
пресметан^ според одредбите на точката 1 од ова 
упатство ќе се плаќа од истите средства од кои се 
исплатува и новогодишната награда. 

4. Придонесите од личниот доход пресметани 
според ова упатство се уплатуваат кај банката на 
оние сметки на кои исплатителот на новогодишната 
награда ги уплатил соодветните придонеси од лич-
ниот доход на платите исплатени за декември I960 
година. 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 12-29191/1 
9 декември 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е Р 

646. 
Врз основа на членот 45 став 2 од Општиот за-

кон за школството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/58 и 27/60) и членот 11 оддел И точка 1, членот 
12 оддел II точка 1 и членот 30 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), во согласност со со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни работи 
во смисла на членот 3 став 2 од Основниот закон 
за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/59), секретаријатите на Сојузниот извршен совет 
за трудот и за сообраќај и врски пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗВАЊА 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА ПЛОВИЛА ЗА 

ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите на овој правилник важат за чле-

новите на посада на пловила за внатрешна пло-
видба (во натамошниот текст: бродарците). 

Член 2 
Звањата што можат да ги стекнат бродарците 

под условите и на начинот определени со овој пра-
вилник се: 

морнар, 
крмар на товарен брод, 
бродски крмар, 
брод ОБОД ач на внатрешна пловидба, 
поручник на внатрешна пловидба, 
капетан на внатрешна пловидба, 
бродски огнар, 
бродски моторист, 
бродски машиноводач, 
машинист на внатрешна пловидба од II класа, 
машинист на внатрешна пловидба од I класа, 
морнар моторист од II класа, 
морнар моторист од I класа, 
управувач на брод, 
ракзтвач на пловен багер (елеватор) на внатре-

шна пловидба од II класа, 



m 912 — Број 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 14 декември I960 

ракувач на пловен багер (елеватор) на внатре-
шна пловидба од I класа, 

ракувач на пловна дигалка на внатрешна пло-
видба од II класа, 

ракувач на пловна дигалка на внатрешна пло-
видба од I класа. 

Член 3 
Приправничка служба постои за звањата: по-

ручник на внатрешна пловидба и машинист на вна-
трешна пловидба од И класа. 

Член 4 
Звањата наведени во членот 2.на овој правил-

ник се стекнуваат, и тоа: 
1) звањето морнар моториет од И класа — со 

распоредување на работното место по завршен 
определен пловидбен стаж; 

2) звањата: морнар, морнар моторног од I класа, 
крмар на товарен брод, бродски огнар, бродски мо-
торног, управувач на брод, ракувач на пловен багер 
(елеватор) на внатрешна пловидба од II класа, ра-
кувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од 
II класа, бродски крмар, бродоводач на внатрешна 
пловидба, бродски машиноводач, ракувач на пловен 
багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа 
и ракувач на пловна дигалка на внатрешна пло-
видба од I класа — по завршен определен пловид-
бен стаж и по положен стручен испит за соодветно 
звање; 

3) звањата: поручник на внатрешна пловидба 
и машинист на внатрешна пловидба од II класа — 
по завршен наутички отсек на бродар еко или по-
морско училиште (приправник за звање поручник 
на внатрешна пловидба), односно бродомашински 
отсек на бродарске или поморско училиште одно-
сно машински отсек на техничко училиште (при-
правник за звање машинист на внатрешна пловид-
ба од II класа), по завршен определен пловидбен 
стаж и по положен стручен испит за соодветно 
звање; 

4) звањата: капетан на внатрешна пловидба и 
машинист на внатрешна пловидба од I класа — по 
завршен определен пловидбене стаж во звање по-
ручник односно машинист на внатрешна пловидба 
од II класа и по положен стручен испит за соод-
ветно звање. 

Определени звања на бродарци можат да сте-
кнат и работници од други струки што имаат струч-
но образование на квалификуван односно високо-
квалификуван работник под условите пропишани 
со овој правилник. 

II. Услови за стекнување на звања 
Член 5 

Звањето морнар го стекнува: 
1) бродарец што има пловидбен стаж од три 

години и положен стручен испит за звање морнар; 
2) бродарец што служел задолжителен воен 

срок во Југословенската воена морнарица и има 
пловидбен стаж од најмалку две години на бродови 
на речна воена флотила и од една година на пло-
вила за внатрешна пловидба, и положен стручен 
испит за звање морнар. 

Член б 
Звањето крмар на товарен брод го стекнува: 
1) бродарец што има пловидбен стаж од нај-

малку три години на работите, на палубна служба, 
од кои најмалку две години на товарни бродови, 
и положен стручен испит за звање крмар на това-
рен брод; 

2) бродарец што во звање морнар има пловид-
бен стаж од најмалку една година на товарни бро-
дови и положен дополнителен стручен испит за 
звање крмар на товарен брод. 

Член 7 
Звањето бродски крмар го стекнува бродарец 

што во звање морнар или во звање крмар на това-
рен брод има пл ОБИД бен стаж од најмалку три го-
дини на работите на крмарење со брод и положен 
стручен испит за звање бродски крмар. 

Член 8 
Звањето бродоводач на внатрешна пловидба го 

стекнува: 
1) бродарец што во звањето и на работите на 

бродски крмар или управувач на брод има пловид-
бен стаж од најмалку три години и положен стру-
чен испит за звање бродоводач на внатрешна пло-
видба; 

2) брддарец што во Југословенската воена мор-
нарица завршил бродарске подофицерско училиште 
и има пловидбен стаж од пет години на бродови 
на Југословенската воена морнариица како активен 
подофицер, од кои најмалку две години на бродови 
на речна воена флотила, и положен дополнителен 
стручен испит за звање бродоводач на внатрешна 
пловидба. 

Член 9 
Звањето поручник на внатрешна пловидба го 

стекнува: 
1) приправник за звање поручник на внатре-

шна пловидба што има пловидбе« стаж од најмал-
ку две години на работите на приправник за звање 
поручник на внатрешна пловидба, од кои најмалку 
една година на реморкери, и положен стручен испит 
за звање поручник на внатрешна пловидба; 

2) поручник на трговска морнарица што има 
пловидбен стаж од најмалку дванаесет месеци на 
работите на поручник на внатрешна пловидба, од 
кои најмалку пет месеци на реморкера и положен 
дополнителен стручен испит за звање поручник на 
внатрешна пловидба; 

3) бродарец што во Југословенската воена мор- • 
нарица завршил едно од воено-поморските офи-
церски училишта и се здобил со чин поручник на 
корвета, а има пловидбен стаж од три години на 
бродови на Југословенската воена морнарица, од 
кои најмалку една година на бродови на речна во-
ена флотила, и положен дополнителен стручен 
испит за звање поручник на внатрешна пловидба. 

Член 10 
Звањето капетан на внатрешна пловидба го 

стекнува: 
1) бродарец што во звањето на работите на по-

ручник на внатрешна пловидба има пловидбен стаж 
од најмалку три години, од кои најмалку две го-
дини на реморкери или една година на работите на 
заповедник на реморкер, и положен стручен испит 
за звање капетан на внатрешна пловидба; 

2) бродарец што во звањето и на работите на 
бродоводач на внатрешна пловидба има пловидбен 
стаж од најмалку три години, од кои една година 
на реморкер и во својство на заповедник, и положен 
стручен испит за капетан на внатрешна пловидба; 

3) бродарец што во Југословенската воена мор-
нарица завршил едно од воено-поморските офицер-
ски училишта и се здобил со чин поручник на фре-
гата, а има пловидбен стаж од четири години на 
бродови на Југословенската воена морнарица, од 
кои најмалку две години на бродови на речна воена 
флотила, и положен дополнителен стручен испит 
за звање капетан на внатрешна пловидба. 

Член 11 
Звањето бродски огнар го стекнува: 
1) бродарец што има пловидбен стаж од најмал-

ку три години на работите на бродски огнар под 
надзор, и положен стручен испит за звање брод-
ски огнар; 

2) бродарец што има пловидбе« стаж од најмал-
ку шест месеци на работите на палење огин по по-
ложен испит за огнар на парна локомотива или пар-
на локомобила, и положен дополнителен стручен 
испит за звање бродски огнар; 

3) бродарец што има стручно образование на 
квалификуван работник од металска струка и пло-
видбен стаж од најмалку шест месеци на работите 
на палење огин, и положен дополнителен стручен 
испит за звање бродски огнар; 

4) бродарец што има пловидбен стаж од најмал-
ку три години на работите на палење огин на бро-
дови на Југословенската воена морнарица и на пло-
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вила за внатрешна пловидба, и положен стручен 
испит за звање бродски огнар. 

Член 12 
Звањето бродски моторист го стекнува бродарец 

што има стручно образование на квалификуван ра-
ботник од металска струка или звање бродски огнар, 
пловидбен стаж од најмалку две години на рабо-
тите на подмачкување и ракување со мотор под над-
зор, и положен стручен испит за звање бродски 
моторист. 

Член 13 
Звањето бродски машиноводач го стекнува: 
1) бродарец во звање бродски моторног што има 

пловидбен стаж од најмалку три години на рабо-
тите на бродски моторист, и положен стручен испит 
за звање бродски машиноводач; 

2) бродарец во звање бродски огнар што има 
пловидбен стаж од најмалку шест години на рабо-
тите на подмачкување и ракување со мотор под 
надзор, и положен стручен испит за звање бродски 
машиноводач. 

Бродарец што положил стручен испит за звање 
бродски машиноводач за определен вид погон од 
точката 1 или точката 2 на претходниот став, може 
да полага дополнителен стручен испит за друг вид 
погон под услов да има шест месеци пловидбен 
стаж на тој друг вид погон на работите на бродски 
моторист во звање бродски моторист или бродски 
огнар. 

Бродарец што ги исполнува условите на пло-
видбениот стаж за полагање на стручниот испит за 
звање бродски машиноводач за обата вида погони, 
може да го полага стручниот испит за тоа звање 
истовремено за обата видови погони. 

Член 14 
Звањето машинист на внатрешна пловидба од 

11 класа го стекнува: 
1) приправник за звање машинист на внатре-

шна пловидба од II класа што има пловидбен стаж 
од две години на пловила за внатрешна пловидба 
со комплекс на погонски машини во јачина над 
200 КС, од. кои најмалку по шест месеци во одделен 
вид погон, и положен стручен испит за звање ма-
шинист на внатрешна пловидба од II класа; 

2) бродарец што во Југословенската воена мор-
нарица завршил машинско подофицерско училиште 
и се здобил со чин постар водник, а има пловидбен 
стаж од две години на бродови на Југословенската 
воена морнарица, од кои најмалку по шест месеци 
во секој вид погон, и положен стручен испит за 
звање машинист на внатрешна пловидба од II класа. 

Член 15 
Звањето машинист на внатрешна пловидба од I 

класа го стекнува: 
1) бродарец што во звањето и на работите на 

машинист на внатрешна пловидба од II класа има 
пл ОБИД бен стаж од три години на пловила за вна-
трешна пловидба со погонски комплекс во јачина 
над 200 КС, и положен стручен испит за звање ма-
шинист на внатрешна пловидба од I класа; 

2) бродарец што во звањето и на работите на 
бродски машиноводач има пловидбен стаж од три 
години на пловила за внатрешна пловидба, од кои 
најмалку една година на пловила со погонски ком-
плекс во јачина над 200 КС, и положен стручен 
испит за звање машинист на внатрешна пловидба 
од I класа. 

Член 16 
Звањето морнар моторист од II класа го сте-

кнува бродарец што има пловидбен стаж од една 
година во ракување со мотор до 10 КС под надзор, 
распореден на работно место на морнар моторист 
од II класа. 

Член 17 
Звањето морнар моторист од I класа го сте-

кнува: 
1) бродарец што во звањето и на работите на 

морнар моторног од II класа има пловидбен стаж 
од две години и положен стручен испит за звање 
морнар моторног од I класа; 

2) бродарец што во звањето морнар или во зва-
њето бродски огнар има пловидбен стаж од најмал-
ку една година на наутичко-технички работи на 
брод и положен стручен испит за звање морнар мо-
торног од I класа. 

Член 18 
Звањето управувач на брод го стекнува брода-

рец што во звање морнар моторист има пловидбен 
стаж од најмалку две години на^наутичко-технички 
работи на брод, и положен стручен испит за звање 
управувач на брод. 

Член 19 
Звањето ракувач на пловен багер (елеватор) на 

внатрешна пловидба од II класа го стекнува: 
1) бродарец што има пловидбен стаж од една го-

дина на работите на палубна служба и од четири 
години на работите на ракување под надзор со те-
хнички пловила за внатрешна пловидба, од кои 
најмалку две години на пловен багер, и положен 
стручен испит за звање ракувач на пловен багер 
(елеватор) на внатрешна пловидба од II класа; 

2) бродарец во звање бродски огнар или во зва-
ње бродски моторист што има пловидбен стаж од 
три години на работите на ракување под надзор со 
технички пловила за внатрешна пловидба, од кои 
најмалку две години на пловен багер, и положен 
стручен испит за звање ракувач на пловен багер 
(елеватор) на внатрешна пловидба од II класа 

Член 20 
Звањето ракувач на пловен багер (елеватор) на 

внатрешна пловидба од I класа го стекнува: 
1) бродарец што во звањето и на работите на 

ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна 
пловидба од II чкласа има пловидбен стаж од три 
години, и положен стручен испит за звање раку-
вач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пло-
видба од I класа; 

2) бродарец што по завршен хидроградежен от-
сек на бродарске техничко училиште има пловид-
бен стаж од две години на работите на ракување 
под надзор со технички пловила за внатрешна пло-
видба, од кои најмалку една година на пловен ба-
гер, и положен стручен испит за звање ракувач на 
пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од 
I класа. 

Член 21 
Звањето ракувач на пловна дигалка на внатре-

шна пловидба од II класа го стекнува: 
1) бродарец што има пловидбен стаж од една 

година на работите на палубна служба и од четири 
години на работите на ракување под надзор со те-
хнички пловила за внатрешна пловидба, од кои 
најмалку две години на пловна дигалка, макара, 
чекан или слични технички пловила, и положен 
стручен испит за звање ракувач на пловна дигалка 
на внатрешна пловидба од II класа; 

2) бродарец во звање бродски огнар или во зва-
ње бродски моторист што има пловидбен стаж од 
три години на работите на ракување под надзор 
со технички пловила за внатрешна пловидба, од 
кои најмалку две години на пловна дигалка, мака-
ра, чекан или слични технички пловила, и положен 
стручен испит за звање ракувач на пловна дигалка 
на внатрешна пловидба од II класа. 

Член 22 
Звањето ракувач на пловна дигалка на вна-

трешна пловидба од I класа го стекнува: 
1) бродарец што во звањето и на работите на 

ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба 
од II класа има пловидбен стаж од три години, и 
положен стручен испит за звање ракувач на пловна 
дигалка на внатрешна пловидба од I класа; 

2) бродарец што има завршено бродарско тех-
ничко училиште и пловидбен стаж од две години 
на работите на ракување под надзор со технички 
пловила за внатрешна пловидба, од кои најмалку 
една година на пловна дигалка, макара, чекан или 
слични технички пловила, и половен с т о ч е н испит 
за звање ракувач на пловна дигалка на внатрешна 
пловидба од I класа. 
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Ш. Испити 
Член 23 

За стекнување на звањата од членот 2 на овој 
правилник, бродарците полагаат стручни испити и 
дополнителни стручни испити. 

Дополнителните стручни испити се полагаат, по 
правило, кога бродарецот од Југословенската воена 
морнарица и Трговската морнарица на ФНРЈ ќе 
премине во внатрешната пловидба. 

* Член 24 
Испитите од претходниот член се полагаат пред 

испитната комисија писмено, усно и практично. 
Член 25 

Испитите од членот 23 на овој правилник се 
полагаат, по правило, три пати годишно, и тоа: во 
март, јуни и декември. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
испитите за звањето морнар, крмар на товарен 
брод, бродски огнар, морнар моторист од I класа 
и управувач на брод се полагаат кога тоа ќе го 
определи надлежниот орган на управата (член 33) 
според .вкупниот број на пријавите за полагање на 
испитите за тие звања. 

Член 26 
Испитот за определено звање бродарецот може 

да го полага ако ги исполнува пропишаните услови 
(пловидбен стаж, претходна стручна односно школ-
ска спрема, водење дневник и др.). 

Органот на управата при кој е формирана 
испитната комисија му одобрува на пријавениот 
кандидат полагање на испитот ако утврди дека тој 
ги исполнува пропишаните услови за полагање на 
испитот. 

На кандидат што не ги исполнува пропишаните 
услови за полагање на испитот испитната комисија 
му издава решение со кое се одбива кандидатот од 
полагање на испитот. 

Ако органот на управата при кој е формирана 
испитната комисија утврди дека кандидатот не во-
дел дневник или дека го водел на непропишан на-
чин, тој е должен со решение да го одбие барањето 
на кандидатот да го полага испитот, како и да му 
го обуслови повторното полагање на испитот со 
продолжување на лловидбениот стаж кое не може 
да биде подолго од една година. 

Член 27 
Програмите за испитите од членот 23 на овој 

правилник и начинот на полагањето на тие испити 
ги пропишува Управата за поморство и речен со-
обраќај во согласност со Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сообраќај и врски. 

Член 28 
Испитните комисии пред кои кандидатите ги 

полагаат испитите од членот 23 на овој правилник 
се состојат од 3 до 5 членови 

Со решението за именување на членовите на 
комисијата се определува ист толкав број на заме-
ници и секретарот. 

Испитната комисија може, по правило, да се 
дополни и со потребен број испитувачи за опреде-
лен дел од испитното градиво. 

Испитувачот има положба на член на комисија 
кога одлучува за успехот на кандидатот од опре-
делен предмет. 

Член на комисија или испитувач не смее да 
биде лице што го подготвувало кандидатот за 
стручниот испит. 

Член 29 
За работата на испитната комисија и за текот 

на испитот се води записник. 
Записникот мора да содржи: реден број на сед-

ницата на испитната комисија, фамилијарно и ро-
дено име на претседателот и на членовите на испи-
тната комисија, како и на испитувачите, ден и час 
ва почетокот на седницата, дневен ред на седни-
цата, кратки заклучоци и не-опходни податоци за 
одлуките на испитната ко миш ја и ден и час на за-
вршувањето на седницата. 

Записникот го потпишуваат претседателот и 
секретарот на испитната комисија. 

Управата за поморство и речен сообраќај ќе го 
пропише образецот според кој се води записникот. 

Член 30 
Успехот на кандидатот на испитот се оценува 

со „положил" или „не положил". 
Испитите од членот 23 на овој правилник мо-

жат да се повторат двапати. Кандидатот што ни 
при третото полагање не ќе Го положи испитот, го 
губи правото на понатамошно полагање на испитот. 

За предметите за кои е предвиден писмен и 
устен испит, кандидатот прво го полага писмениот 
а потоа усниот испит. 

Практичниот испит кандидатот го полага дури 
кога ќе покаже доводен успех од сите предмети. 

Кандидатот што не ќе покаже доволен успех 
од еден предмет, полага поправителен испит од тој 
предмет. Кандидатот што не ќе покаже доволен 
успех од два предмета или не покаже успех на по-
правителниот испит се оценува со „не положил". 

Член 31 
Поправителниот испит се полага најрано во на-

редниот испитен срок по срокот во кој кандидатот 
не го положил испитот. Кандидатот што ќе покаже 
доволен успех на поправителниот испит се смета 
дека го положил испитот и се оценува со „поло-
жил". 

Член 32 
За положениот испит испитната комисија из-

дава уверение. 
Образецот на уверение го пропишува Управата 

за поморство и речен сообраќај во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
трудот. 

Член 33 
Републичката дирекција или управата надле-

жна за работите на внатрешната пловидба односно 
во народните републики во кои овие органи не по-
стојат секретаријатот на извршниот совет надле-
жен за работите на внатрешната пловидба, ги фор-
мира испитните комисии (член 24), го определува 
времето за полагање на испитот (член 25 став 2), 
донесува решенија со кои му одобрува на канди-
датот полагање на испитот (член 26) и ги именува 
членовите на испитната комисија, нивните заме-
ници, испитувачите и секретарот (член 28). 

IV. Пловидбен стаж 
Член 34 

Пловидбен стаж е време што бродарецот ќе го 
помине во вршењето на работите на определеното 
звање на пловило за внатрешна пловидба. 

Член 35 
На бродарците во служба на палуба и во слу-

жба на машина на пловила за внатрешна пловид-
ба за исполнување на условите за стекнување зва-
ња им се засметува во пловидбениот стаж и вре-
мето поминато на поправки на пловила, и тоа: на 
брод арчите во служба на машина — најмногу шест 
месеци, а на бродарците во служба на палуба — 
најмногу три месеци. 

На бродарецот во служба на машина на пло-
вила за внатрешна пловидба за стекнување на 
стручна спрема му се засметува во пловидбениот 
стаж и времето поминато на технички пловила. 

На бродарецот за звање бродски крмар му се 
засметува во пловидбениот стаж и времето поми-
нато на работите на морнар на технички пловила 
но најмногу осумнаесет месеци. 

На бродарците во служба на палуба и во слу-
жба на машина на пловила за внатрешна пловидба 
за исполнување на условите за стекнување на опре-
делено звање не им се засметува во пловидбен 
стаж времето за укрцување на пловило во распрема. 

Член 36 
Управата за поморство и речен сообраќај ќе 

пропише со кои работи и со кое стручно знаење во 
рамките на пропишаната програма треба да овла-
деат приправниците за одделни звања во внатре-
шната пловидба и кои приправници се должни да 
водат дневник, како и должностите на заповедник 
на брод односно на старешина на пловило и упра-
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вител на машина во поглед на подготвувањето на 
приправниците за полагање на испитите. 

Член 37 
Пловидбени^ стаж за определено звање кан-

дидатот, по правило, го докажува со извод од бро-
дарската книшка. 

V. Признавање на звањата 
Член 38 

Звањето морнар му се признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање бродар 

од II класа (редар на палуба, крмар на товарен 
брод или спроводник на товарен брод) или со зва-
ње бродар од I класа (втор бродски крмар) според 
Уредбата за струките на поморската и внатрешната 
пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/47) и 
Правилникот за приправничката служба, стручните 
испити и курсеви на струки те на поморската и вна-
трешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/48 и 80/49); 

2) на бродарец што се здобил со звање бродар 
од III класа (морнар, чувар на пристан — штекнер) 
според Уредбата за струките на поморската и вна-
трешната "пловидба и Правилникот за приправнич-
ката служба, стручните испити и курсеви на стру-
ките на поморската и внатрешната пловидба, ако 
има пловидбен стаж од најмалку пет години во ова 
звање; 

3) на бродарец што се здобил со звање брод-
ски редар или со звање спроводник на шлеп или со 
звање втор бродски крмар според Правилникот за 
полагање на стручниот испит за службениците на 
Дирекцијата на речната пловидба на Кралството Ју-
гославија („Службене новине", бр. 87/30-XXXIV); 

4) на бродарец што се здобил со звање корми-
лар во трговска морнарица односно со звање мор-
нар, ако има пловидбен стаж од најмалку една го-
дина во ова звање; 

5) на бродарец што во Југословенската воена 
морнарица се здобил со чин водник и има укрцу-
вање од најмалку три години на бродови на Југо-
словенската воена морнарица. 

Член 39 
Звањето крмар на товарен брод му се признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање бродар 

од II класа (крмар на товарен брод) или со звање 
бродар од I класа (втор бродски крмар) или со зва-
ње крмар на пристаниште според Уредбата за стру-
ките на поморската и внатрешната пловидба и 
Правилникот за приправничката служба, струч-
ните испити и курсеви на струките на поморската 
и внатрешната пловидба; 

2) на бродарец што се здобил со звање крмар 
на шлеп или со звање втор бродски крмар според 
Правилникот за полагање на стручниот испит за 
службениците на Дирекцијата на речната пловид-
ба на Кралството Југославија. 

Член 40 
Звањето бродски крмар му се признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање сообра-

ќаен техничар (прв бродски крмар и спроводник 
на брод) според Уредбата за струките на поморска-
та и внатрешната пловидба и Правилникот за при-
правничката служба, стручните испити и курсеви 
на струките на поморската и внатрешната пло-
видба; 

2) на бродарец што се здобил со звање бродар 
од I класа (втор бродски крмар) според Уредбата 
за струките на поморската и внатрешната пловидба 
и Правилникот за приправничката служба, струч-
ните испити и курсеви на стругавте на поморската 
и внатрешната пловидба, ако има пловидбен стаж 
од најмалку пет години на работите на крмарење 
со пловило; 

3) на бродарец што се здобил со звање прв 
бродски крмар или со звање бродски лоц според 
Правилникот за полагање на стручниот испит за 
службениците на Дирекцијата на речната пловидба 
на Кралството Југославија; 

4) на брод арец што се здобил со звање втор 
бродски крмар според Правилникот за полагање на 

стручниот испит за службениците на Дирекцијата 
на речната пловидба на Кралството Југославија, ако 
има пловидбен стаж од најмалку пет години на 
работите на крмарење со пловило. 

Член 41 
Звањето бродоводач на внатрешна пловидба му 

се признава: 
1) на бр од ар ец што се здобил со звање бродо-

водач според Уредбата за струките на поморската 
и внатрешната пловидба и Правилникот за при-
правничката служба, стручните испити и курсеви 
на струките на поморската и внатрешната пло-
видба; 

2) на бродарец што се здобил со звање водач 
на брод или со звање управител на мала речна 
пловидба според Правилникот за испитите за капе-
тани и водачи на бродови во речното трговско бро-
дарство („Службене новине", бр. 157/28-LI и бр. 
102/32-XLV). 

Член 42 
Звањето поручник на внатрешна пловидба му 

се признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање поруч-

ник на внатрешна пловидба според Уредбата за 
струките на поморската и внатрешната пловидба и 
Правилникот за приправничката служба, стручните 
испити и курсеви на струките на поморската и вна-
шната пловидба; 

2) на бродарец што се здобил со звање поруч-
ник на речна пловидба според Правилникот за 
испитите за капетани и водачи на бродови во реч-
ното трговско бродарство. 

Член 43 
Звањето капетан на внатрешна пловидба му се 

признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање капетан 

на внатрешна пловидба или со звање постар капе-
тан на внатрешна пловидба според Уредбата за 
струките на поморската и внатрешната пловидба и 
Правилникот за приправничката служба, стручните 
испити и курсеви на струшките на поморската и вна-
трешната пловидба; 

2) на бродарец што се здобил со звање капетан 
на речна пловидба според Правилата за полага-
ње на испитот за капетан на речна пловидба од 26 
јуни 1920 година; 

3) на бродарец што се здобил со звање капетан 
на брод на речна пловидба според Правилникот за 
испитите за капетани и водачи на бродови во реч-
ното трговско бродарство. 

Член 44 
Звањето бродски огнар му се признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање машин-

ски помошник од I класа (испитан огнар, испитан 
подмачкувач на парна машина и испитан подмач-
кувач на мотор) според Уредбата за струките на 
поморската и внатрешната пловидба и Правилни-
кот за приправничката служба, стручните испити 
и курсеви на стругавте на поморската и внатрешна-
та пловидба; 

2) на бродарец што во трговската морнарица се 
здобил со звање бродски огнар или со звање под-
мачкувач на машина; 

3) на бродарец што се здобил со звање бродски 
огнар според Правилникот за полагање на испи-
тите на техничкиот персонал на бродови за внатре-
шна пловидба („Службене новине", бр. 145/32) или 
со звање огнар според Правилникот за оспособу-
вање на машинистите и огнарите на речни бродови 
(„Службене новине", бр. 15/40-V од 20 јануари 1940 
година) 

Член 45 
Звањето бродски моторниот му се признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање раку-

вач со бродски мотор до 75 ИКС или ракувач со 
парна бродска машина до 100 ИКС според Правил-
никот за полагање на испитите на техничкиот пер-
сонал на бродови за внатрешна пловидба, или со 
звање бродски по дм алпинист (за моторни машини 
до 100 ИКС и парни машини до 100 ИКС) според 
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Правилникот за оспособување за машинисти и 
огнари на речни бродови; 

2) на бродарец што во трговската морнарица 
се здобил со звање бродски моторног. 

Член 46 
Звањето бродски машиноводач му се признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање помлад 

машинист на внатрешна пловидба според Уредбата 
за струките на поморската и внатрешната пловидба 
и Правилникот за приправничката служба, струч-
ните испити и курсеви на струките на поморската 
и внатрешната пловидба; 

2) на бродарец што се здобил со звање подма-
шинист (за парни или моторни машини до 200 ИКС) 
според Одлуката за оспособување на машииистите 
на речната пловидба (МС, бр. 26926/46); 

3) на бродарец што во трговската морнарица се 
здобил со звање бродски машиноводач; 

4) на бродарец што- завршил машинско подо-
фицерско училиште ако има пловидбен стаж од 
најмалку една година во машински комплекси на 
бродови на Југословенската воена морнарица. 

Член 47 
Звањето машинист на внатрешна пловидба од 

II класа му се признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање маши-

нист на внатрешна пловидба според Уредбата за 
срушите на поморската и внатрешната пловидба и 
Правилникот за приправничката служба, стручните 
испити и курсеви на струките на поморската и вна-
трешната пловидба; 

2) на бродарец што се здобил со звање II брод-
ски машиноводач или II бродски моторног за ма-
шини до 400 ИКС според Правилникот за полагање 

^ на испитите на техничкиот персонал на бродовите 
за внатрешна пловидба, или со звање II бродски 
машинист (за парни или моторни машини до 400 
ИКС) според Правилникот за оспособување за ма-
шинисти и огнари на речни бродови, или со звање 
II бродски машинист (за парни или моторни ма-
шини до 400 ИКС) според Одлуката за оспособу-
вање на машинистите на речната пловидба; 

3) на бродарец што во трговската морнарица се 
здобил со звање поморски машинист од III класа; 

4) на брод »рец што во Југословенската воена 
I морнарица се здобил со чин морнаричке -технички 

^ поручник од машинска специјалност и завршил 
машинско училиште на бившата Југословенска во-
ена морнарица во Кумбор или машинско подофи-
церско училиште или виши подофицерски машин-
ски курс или воено-поморско офицерско машинско 
училиште во Југословенската воена морнарица или 
Воено-поморска машинска академија, ако има пло-
видбен стаж од две години на бродови на Југосло-
венската воена морнарица, од кои најмалку осум 
месеци на моторен односно парен погон. 

Член 48 
Звањето машинист на внатрешна пловидба 

од I класа му се признава: 
1) на бродарец што се здобил со звање постар 

машинист на внатрешна пловидба според Уредбата 
за етру ките на поморската и внатрешната пловидба 
и Правилникот за приправничката служба, струч-
ните испити и курсеви на струките на поморската 
и внатрешната пловидба; 

2) на бродарец што се здобил со звање прв 
бродски машиноводач или прв бродски моторног 
според Правилникот за полагање на испитите на 
техничкиот персонал на бродовите за внатрешна 
пловидба, или со звање прв бродски машинист (за 
парни или моторни машини) според Правилникот 
за оспособување за машинисти и огнари на речни 
бродови,, или со звање прв бродски машинист (за 
парни или моторни машини) според Одлуката за 
оспособување на машинистите на речната пловидба; 

3) на бродарец што во трговската морнарица се 
здобил со звање поморски машинист од И класа; 

4) на бродарец што во Југословенската воена 
морнарица се здобил со чин морнаричко-технички 
капетан од машинска специј алност и завршил ма-
шинско училиште на бивш ата Југословенска воена 

морнарица во Кумбор или машинско подофицерско 
училиште или виши подофицерски машински курс 
или во ено-поморско офицерско машинско училиште 
или Воено-поморска машинска академија, ако има 
пловидбен стаж од две години на бродови на Југо-
словенската воена морнарица на должности на мор-
наричко-технички машински офицер. 

Член 49 
Звањето морнар моторист од I класа му се при-

знава: 
1) на бродарец што се здобил со звање машин-

ски помошник од I класа (управувач со моторен 
чамец до 75 ИКС и 20 тони истиснување) според 
Уредбата за струките на поморската и внатрешната 
пловидба и Правилникот за приправничката слу-
жба, стручните испити и курсеви на струките на 
поморската и внатрешната пловидба; 

2) на бродарец што се здобил се звање ракувач 
со бродски мотор до 75 ИКС според Правилникот 
за полагање на испитите на техничкиот персонал 
на внатрешната пловидба, или со звање управувач 
на моторен чамец (лаѓичка) до 20 тони истиснување 
и 75 ИКС според Правилникот за оспособување за 
машинисти и огнари на речните бродови. 

Член 50 
Звањето управувач на брод му се признава: 
1) на брод ар ец што се здобил со звање машин-

ски помошник од I класа (управувач на моторен 
чамец) според Уредбата за струките на поморската 
и внатрешната пловидба и Правилникот за при-
правничката служба, стручните испити и курсеви 
на струките на поморската и внатрешната пловидба, 
амо има пловидбе« стаж од најмалку три години на 
работите на ова звање; 

2) на бродарец што се здобил со звање ракувач 
со бродски мотор до 75 ИКС според Правилникот за 
полагање на испитите на техничкиот персонал на 
бродови за внатрешна пловидба или со звање упра-
вувач на моторен чамец (лаѓичка) до 20 тони исти-
снување и 75 ИКС според Правилникот за оспосо-
бување за машинисти и огнари на речните бродови, 
ако има пл О Б И Д бен стаж од најмалку три години на 
работите на ова звање. 

Член 51 
Звањето ракувач на пловен багер (елеватор) на 

внатрешна пловидба од II класа му се признава на 
бродарец што се здобил со звање сообраќаен те-
хничар (помошник ракувач на багер-елеватор) спо-
ред Уредбата за струките на поморската и внатре-
шната пловидба и Правилникот за приправничката 
служба, стручните испити и курсеви на етру ките на 
поморската и внатрешната пловидба. 

Член 52 
Звањето ракувач на пловен багер (елеватор) на 

внатрешна пловидба од I класа му се признава на 
бродарец што се здобил со звање сообраќаен техни-
чар (ракувач на багер — елеватор) според Уредбата 
за струките на поморската и внатрешната пловидба 
и Правилникот за приправничката служба, струч-
ните испити и курсеви на струките на поморската 
и внатрешната пловидба. 

Член 53 
Звањето ракувач на пловна дигалка на внатре-

шна пловидба од II класа му се признава на брода-
рец што се здобил со звање сообраќаен техничар 
(помошник ракувач на пловна дигалка) според 
Уредбата за стругавте на поморската и внатрешната 
пловидба и Правилникот за приправничката слу-
жба, стручните испити и курсеви на струките на по-
морската и внатрешната пловидба. 

Член 54 
Звањето ракувач на пловна дигалка на внатре-

шна пловидба од I класа му се признава на брода-
рец што се здобил со звање сообраќаен техничар 
(ракувач на пловна дигалка) според Уредбата за 
струките на поморската и внатрешната пловидба 
и Правилникот за приправничката служба, струч-
ните испити и курсеви на етру ките на поморската 
и внатрешната пловидба. 
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VI. Хонорари, трошоци и надоместоци 
Член 55 

На членовите на испитните комисии, на испиту-
вачите и на секретарот им припаѓа хонорар за ра-
ботата во испитните комисии. 

Хонорарот од претходниот став и материјалните 
трошоци во врска со работата на испитните коми-
сии паѓаат на товар на стопанските организации 
сразмерно со бројот на нивните кандидати. 

Член 56 
На бродарците што полагаат испити од членот 

23 на овој правилник во местото на живеењето од-
носно заложувањето, им припаѓа надоместок за 
загубената плата односно за загубениот личен доход 
за време на полагањето на стручниот испит. 

На бродарците што полагаат испити од членот 
23 на овој правилни« надвор од местото на живее-
њето односно заложувањето покрај надоместокот 
од претходниот став, им припаѓа и надоместок за 
патните трошоци според важечките прописи. 

Надоместоците од претходните ставови им при-
паѓаат на бродарците само кога првпат полагаат 
испит. 

УН. Овластувања 
Член 57 

Бродарец што се здобил со определено звање 
според одредбите на овој правилник, може на пло-
вилото да ги врши работите на тоа звање ако добие 
затоа соодветно овластување. 

Член 58 
Рвластувањето за вршење определени вработи во 

машински комплекс не може да му се издаде на 
лице помладо од 18 години без оглед на звањето 
што го има тоа. 

Овластување за вршење определени работи од-
носно определени служби на пловило не им се из-
дава на укрцаните работници односно службеници 
од други струки ниту на приправниците за опреде-
лени звања (поручник на внатрешна пловидба, ма-
шинист на внатрешна пловидба од П класа и ел.), 
како ниту на бродарците што на пловило вршат 
работи за кои не е потребна посебна стручна спрема. 

Член 59 
Овластувањето за вршење определени работи 

на звањата од членот 2 на овој правилни«, издадено 
на бродарец, се забележува во брод врската книшка. 

Член 60 
На машинист на внатрешна пловидба од II кла-

са и на машинист на внатрешна пловидба од I кла-
са што до денот на влегувањето во сила на овој 
правилник се оспособени само за работа на парен 
или моторен погон може, ако имаат пловидбе« стаж 
од најмалку една година во погон за кој не се оспо-
собени — на работите од непосредно пониско звање 
од она со кое се здобиле, да им се издаде овласту-
вање и за вршење на работите на нивното звање 
во погон за кој не биле оспособени. 

Член 61 
Овластувањето за вршење определени работи 

на пловило му се издава на бродарец според стече-
ното звање, ако покрај општата здравствена спо-
собност ги исполнува и здравствените услови во 
поглед на видот и слухот. 

1 Член 62 
Овластувањето за вршење определени работи на 

пловило го издава капетанијата на пристаништето 
надлежна за издавање на бродарската книшка. 

Овластувањето од претходниот став се издава 
само на писмено барање од бродарецот. Кон бара-
њето мораат да се приложат докази за звањето спо-
ред кое се определува видот на овластувањето и 
докази за исполнувањето на другите пропишани 
услови. 

Член 63 
Овластувањето за вршење определени работи 

на пловило се издава на образецот што го пропи-
шува Управата за поморство и речен сообраќај. 

Член 64 
Бродарецот на кој првпат му се издава овласту-

вање за заповедање со пловило дава свеч^за изја-
ва пред надлежниот старешина во капетанијата на 
пристаништето која на бродарецот му го врачува 
издаденото овластување. 

Свечената изјава гласи: 
„Јас (фамилијарно, татково и родено име) изја-

вувам: 
дека верно ќе му служам на својот народ и дека 

ќе се придржувам кон Уставот и законите на Феде-
ративна Народна Република Југославија; 

дека, додека ќе п лов ам во својство на заповед-
ник на пловило за внатрешна пловидба на Феде-
ративна Народна Република Југославија, ќе им се 
покорувам на прописите и наредбите на органите 
на државната управа на внатрешната пловидба во 
татковината, а во странство — на дип лом атско - кон -
зуларните претставништва на ФНРЈ, како и дека 
тоа ќе го барам од својот подреден персонал на 
пловилото; 

дека не ќе дозволам пловилото под мое запо-
ведништво да служи непосредно или посредно за 
непријателски цели спрема Федеративна Народна 
Република Југославија; 

дека секаде и во секоја прилика ќе ја бранам 
честа и угледот на својата земја и дека својата 
должност ќе ја вршам совесно." 

За дадената свечена изјава се составува запи-
сник кој треба да содржи лични податоци на бро-
дарецот што ја дал свечената изјава и текст на 
свечената изјава. Записникот го потпишува брода-
рецот што ја дал свечената изјава и одговорниот 
службеник од капетанијата на пристаништето пред 
кој е дадена свечената изјава. 

Член 65 
Капетанијата на пристаништето надлежна за 

издавање на овластувањето за вршење определени 
работи на пловило може, ако бродарецот не ги 
исполнува пропишаните услови, со свое решение да 
го одбие барателот од барањето за издавање на 
овластување. 

Член бб 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите на внатрешната пловидба (член 33) ќе му 
го одземе овластувањето за вршење определени 
работи на пловило, издадено според одредбите од 
овој правилник, на бродарец што на лекарски пре-
глед ќе биде огласен за неспособен за вршење на 
службата на пловилата за внатрешна пловидба. 

Органот од /претходниот став може да ги одземе 
сите или некое од овластувањата на бродарец што 
тешко ќе ги повреди своите должности како член 
на посада на пловило за внатрешна пловидба, или 
не ќе постапи според правилата за навигација и 
со тоа ќе ја загрози сигурноста на сообраќајот, ќе 
го оштети или загрози пловилото со кое управува, 
патниците, посадата или товарот на тоа пловило, 
или друго пловило. 

Одземањето на овластувањето според одредбите 
од претходните ставови може да биде трајно или 
привремено до три години. 

Член 67 
Против решението за одбивање да се издаде 

овластување или за одземање на овластувањето од 
претходниот член, мол$е да му се изјави жалба на 
органот на управата на внатрешната пловидба од 
непосредно повисок степен во срок од 15 дена од 
денот на примањето на решението. 

Член 63 
Начинот на водењето на евиденцијата за струч-

ната спрема на бродарците на внатрешната пло-
видба и за издадените овластувања за вршење 
определени работи односно определена служба на 
пловило, како и потребните обрасци ги пропишува 
Управата за поморство и речен сообраќај во согла-
сност со секретаријатите на Сојузниот извршен со-
вет за трудот и за сообраќај и врски. 
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УШ. Работи за кои се издава овластување 
§ Член 69 

Бродарецот на кој му е издадено овластување, 
РИ врши следните работи: 

1) морнарот — го одржуЕ;а пловилото, опремата 
и прибором ракува со па лузните уреди, помага во 
крмарењето со пловилото со влечење и без влече-
ње и во спроведувањето ва товарен брод; 

2) крмарот на товарен брод — управува со пло-
вило без сопствен погон, без оглед на истионува-
њето; 

3) бродскиот крмар — крмари со брод и соста-
вува влечење; 

4) бродоводачот на внатрешна пловидба — ги 
врши работите на офицер на палуба на бродови 
до 1.000 КС, заповеда со патнички брод до 200 пат-
нички места и 250 КС, а со други бродови — до 
400 КС; 

5) поручникот на внатрешна пловидба — ги 
врши работите на офицер на палуба на бродови до 
1.000 КС и заповеда со бродови до 400 КС; 

6) капетанот на внатрешна пловидба — запо-
веда со бродови од сите видови и категории, без 
огр аничув ање; 

7) бродскиот огнар — го пали, ракува и одр-
жува бродскиот парен котел и косовската по-
стројка; 

8) бродскиот мотор ист — управува со бродски 
мотори во вкупна јачина до 150 КС; 

9) бродскиот машиноводзч — управува со брод-
ски парни или моторни машини во јачина до 400 КС 
и ги врши работите на офицер на машина на по-
гонски комплекс во јачина до 1.000 КС; 

10) машинистот на внатрешна пловидба од II 
класа — управува со бродски парни и моторни ма-
шини во вкупна јачина до 500 КС и ги врши рабо-
тите на офицер на машина без оглед на видот и си-
лата на погоноките машини; 

11) машинистот на внатрешна пловидба од I 
класа — управува со бродски парни и моторни ма-
шини од сите видови и во јачина без ограничување; 

12) морнарот моторног од И класа — управува 
со пловило и мотор до 10 КС; 

13) морнарот моторног од I класа — управува 
со брод и со мотор до 75 КС! и до 20 тони истисну-
вање; 

14) управувачот на брод — управува со патнич-
ки брод и машина до 100 патнички места и 125 КС, 
а со други бродови до 150 КС; 

15) ракувачот на пловен багер (елеватор) на вна-
трешна пловидба од II класа: 

а) кај несамоодни пловни багери (елеватори) — 
ракува со технички уреди за багерување односно 
за работа на елеватори и со нивно поместување на 
работилиште, под надзор на ракувач на пловен ба-
гер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа; 

б) кај самоодни пловни багери (елеватори) — 
ракува со технички уреди за багерување односно за 
работа на елеватори, под надзор на ракувач на 
пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба 
од I класа; 

16) ракувачот на пловен багер (елеватор) на 
внатрешна пловидба од I класа: 

а) кај несамоодни пловни багери (елеватори) — 
ракува со технички уреди за багерување односно за 
работа на елеватори и со нивно поместување на ра-
ботилиште; 

б) кај самоодни пловни багери (елеватори) — 
ракува со технички уреди за багер ување односно 
за работа на елеватори; 

17) ракувачот на пловна дигалка на внатрешна 
пловидба од II класа: 

а) кај несамоодни пловни дигалки — ракува со 
технички уреди за работа на дигалка, макара, че-
кан и слични објекти и со нивно поместување на 

работилиште, под надзор на ракувач ва пловна 
дигалка на внатрешна пловидба од I класа; 

б) кај самоодни пловни дигалки — ракува со 
технички уреди за работа на дигалка, макара, че-
кан и слични објекти, под надзор на ракувач на 
пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа; 

18) ракувачот на пловна дигалка на внатрешна 
пловидба од I класа: 

а) кај несамоодни пловни дигалки — ракува со 
технички уреди за работа на дигалка, макара, че-
кан и слични објекти и со нивно поместување на 
работи л иште; 

б) кај самоодни пловни дигалки — ракува со 
уреди за работа на дигалка, макара, чекан и слич-
ни објекти. 

IX. Казнени одредби 
Член 70 

За прекршок на пловидбените прописи и на 
прописите за безбедност на внатрешната пловидба 
ќе се казни, и тоа: 

1) со парична казна до 20.000 динари — одго-
ворниот службеник односно сопственикот на пло-
вило, или нивниот агент, ако за член на посада на 
пловило за внатрешна пловидба на работно место 
за кое се бара определено звање, запосли лице без 
соодветно овластување за вршење на работите на 
тоа звање; 

2) со паричка казна до 10.000 динари: 
а) заповедникот на брод или старешината на 

пловило, односно членот на посада што нив ги за-
менува, ако дозволи член на посада да ги врши на 
пловило за внатрешна пловидба оние работи за кои 
тој нема соодветно овластување; 

б) лице што на пловило за внатрешна пловидба 
врши определени работи за кои нема пропишано 
овластување. 

За прекршокот од точката 1 на претходниот 
став правно лице ќе се казни со парична казна од 
50.000 динари. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 71 

Пловидбениот стаж пропишан како услов за 
здобивање со определено звање според прописите 
што важеле до влегувањето во сила на овој пра-
вилник, се признава како пловидбен стаж во сми-
сла на членот 35 од овој правилник. 

Член 72 
На укрцаниот персонал на пловилата за внатре-

шна пловидба ќе му се издадат во срок од една го-
дина од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник овластувања за вршење определени рабо-
ти на пловилото. 

Член 73 
На бродарците што се здобиле со стручна спре-

ма во странство звањето им го утврдува Управата 
за поморство и речен сообраќај. Признавањето на 
определено звање Управата за поморство и речен 
сообраќај може да го обуо лови со полагање на до-
полнителен стручен испит. 

За утврденото звање во смисла на претходниот 
став на бродарецот му се издава решение. 

Против решението донесено според претходниот 
став бродарецот има право на жалба до Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај 
и врски во срок од 15 дена од денот на примањето 
на решението. 

Член 74 
На бродарците што се затекнале во работен од-

нос на денот на влегувањето во- сила на овој гтра»-
вилник, им се утврдуваат звањата и за тоа им се 
изд аваат решениј а. 

Член 75 
Звањата во смисла на претходниот член ги 

утврдува комисијата што ја формира републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на вна-
трешната пловидба (член 33). 
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Комисијата од претходниот став се состои од 
претседател и два члена од кои едниот го предла-
га републичкиот одбор на синдикатот на работни-
ците за сообраќај и врски. 

Член 76 
Поблиски упатства за работата на комисијата за 

утврдување на звањата ги пропишува Управата за 
поморство и речен сообраќај во согласност со Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообра-
ќај и врски. 

Член 77 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат одредбите на Пра-
вилникот за приправничката служба, стручните 
испити и курсеви на струките на поморската и вна-
трешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/48 и 80/49) што се однесуваат на внатрешната 
пловидба. 

Член 78 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 2133 

26 ноември 1960 година 
Белград 

Секретар 
за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчевић е. р. 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

647. 

Врз основа .на точката 1а став 1 од Одлуката 
за пресметување разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 
6/58, 23/58, 14/59 и 40/60), во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
и со сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, Комитетот за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗД ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-
тување на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 
45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9'58, 11/58, 13/58, 14/58, 17'58, 
19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/53, 49/58, 9/59, 
12/59, 15/59, 30/59, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 
7/60, 9/60, 17/60, 20/60, 21/60, 23/60, 25/60, 28/60, 31/60, 
32/60, 36/60, 43/60 и 47/60) во точката I оддел Б во 
гранката 120 — Хемиска индустрија, текстот на 
редниот број 4 се менува и гласи: 

„4. Амонијакови соли: 
а) амониум бика рб он ат, амонијум нитрат, 

амон и ум сулфат — — — — — 2,00 
б) друго — — — — — — — — 1,50". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на увоз склучени од тој ден. 

П. бр. 1961 
1 декември 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Комитет за надворешна трговија, 
Сергеј Крајгер, е. р. 

648. 
Врз основа на членот 4 од Законот за југосло-

венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословен синот завод за стандардизација 
донесува 

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

РАЧЈЕТО НА РУДНИЧКИТЕ ПРОСТОРИИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандард и: 

Пресеци на рудничките простории: 
— Окна кружни, за два коша со 

по една количка на кат — — — JUS B.Z0.101 
— Окна кружни, за два коша со 

по две колички на кат — — — — JUS B.Z0.102 
— Окна кружни, за кош и про-

тивтег — — — — — — — — JUS B.Z0.103 
— Окна правоаголна за два коша 

со по една количка на кат — — — JUS B.Z0.104 
— Окна правоаголна, за кош и 

противтег — — — — — — — JUS B.Z0.105 
— Водилици за руднички извозни 

окна — — — — — — — — JUS D.D9.101 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Југословенскиот завод 
за стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди се задолжител-
ни и влегуваат во оила на 1 февруари 1961 година. 

Бр. 5173 
3 декември 1960 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
станд ардизаЈциј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

649. 

Врз основа на чл. 4 и 29 од Законот за југосло-
венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА КОЛОСЕЧЕН ПРИБОР 
1. Престанува да важи следниот југословенски 

стандард: 
Виоци со шестострана глава за 

железнички двојни прагови — — JUS М.В 1.075 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за ситен колосечен прибор („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58). 

2. Југословенскиот стандард од претходната 
точка престанува да важи на 31 јануари 1961 година. 

3. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува нов југословенски стан-
дард, издание 1960 година, со следниот наслов и 
ознака: 

Виоци со шестострана глава за 
железнички двојни прагови — — JUS М.В 1.075 

4. Југословенскиот стандард од претходната 
точка е објавен во посебно издание на Југословен-
скиот завод за стандардизација, кое е составен дел 
од ова решение. 

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
февруари 1961 година. 

Бр. 5174 
3 декември 1960 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
станд ар ди з аци ј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 
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650. 

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од 
Уредбата за организацијата, иселувањето и упра-
вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНИ ПО-
ШТЕНСКИ МАРКИ ВО СПОМЕН НА ЗАСЛУЖ-
НИТЕ ЛУЃЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО КУЛТУРНО 

МИНАТО 

На 24 декември 1960 година ќе се пушти во 
оптек серија од шест вредности на пригодни поштен-
ски марки во спомен на заслужните луѓе на југо-
словенското културно минато, и тоа: 

1) од 15 динари, темнозелена. Иван Цанкар 
(1876—1918), писател; 

2) од 20 динари, кафеавоцрвена, Силвио Страхи-
мир Крањчевиќ (1865—1908), поет; 

3) од 40 динари, сивокафеава, Паја Јовановиќ, 
(1859—1957), сликар; 

4) од 55 динари, јоргованестокарминска, Гура 
Јакшиќ (1832—1878), писател и сликар; 

5) од 80 динари, црноултрамарин, Михаило Пу-
пин (1854—1935), физичар и електротехничар; 

6) од 100 динари, темносина, Руѓер Бошковиќ 
(1711—1787), математичар, астроном, физичар и гео-
Дет 

На сите марки над сликата на портретот е нат-
писот: „Југославија", и тоа: со кирилица на вред-
ностите од 15, 55 и 100 динари, а со латиница на 
вредностите од 20, 40 и 80 динари. На долниот раб од 
секоја марка е ознаката на нејзината вредност и 
името на заслужниот човек, со годините на ра-
ѓањето и смртта. 

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за франкирање 
на поштенски пратки ќе важат неограничено време. 

Бр. 09-6864/6 
26 ноември 1960 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален директор, 

Првослав Васиљевић, е. p. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за патенти-
те и техничките унапредувања, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 44/60, се поткрад« але долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТЕНТИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ 

УНАПРЕДУВАЊА 

1. Во членот 49 став 1 седмиот и осмиот ред 
треба да гласат: „заштита за тој пронајдок со право 
на првенство од денот на изложувањето на пред-
метот изработен". 

2. Во членот 65 став 1 точка 1) во вториот ред 
зборовите: „(чл. 1 и 2)" треба да се заменат со 
зборовите: „(чл. 11 и 12)". 

3. Во членот 79 втората реченица од ставот 2 
треба да биде посебен, трети став. 

Од Сојузната народна скупштина, 7 декември 
1960 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Општиот закон за 
организацијата на здравствената служба, објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/60, се п о т п а д -
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 
1. Во членот 20 во вториот ред наместо зборот: 

„лекарските" треба да стои зборот: „лекарите". 
2. Во членот 86 став 2 алинеја 3, во вториот ред 

наместо зборот: „престициди," треба да стои зборот: 
„пестициди,". ^ 

Од Сојузната народна скупштина, 7 декември 
1960 година, Белград. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за печатот 
и за другите видови информации, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 45/60. се поткраднале долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕЧАТОТ И ЗА ДРУГИТЕ 

ВИДОВИ ИНФОРМАЦИИ 
1. Во членот 6 став 3 во првиот ред меѓу збо-

ровите: „како" и „со" треба да се стави зборот: „и". 
2. Во членот 45 став 2 во последниот ред меѓу 

зборовите: „причините" и „во" треба да се стави 
зборот: „предвидени". 

Од Сојузната народна скупштина, 7 декември 
1960 година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за доделу-
вање средства од стопанските резерви на федера-
цијата, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
44/60, се потпаднала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД 
СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Во точката 2 став 1 во вториот ред наместо 
зборовите: „точката 1 под а)" треба да стојат збо-
ровите: „точката 1 под 1 под а)". 

Од Сојузната народна скупштина, 7 декември 
1960 година, Белград. 

У К & З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО-

МОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБИЈА 
I 

Се отповикува 
Илија Топалоски од должноста на извонреден 

пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во 
Либија. 

II 
Се назначува 
Јован Вукмановић досегашен отправник на ра-

ботите на ФНРЈ во Либија, за извонреден прате-
ник и ополномошен министер на ФНРЈ во Либија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 21 

25 ноември 1960 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 
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Претседателот на Републиката, врз основа на 
.членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОСТОЈА-
НИОТ ПРЕТСТАВНИК НА ФНРЈ ПРИ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУ-
ЈОРК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТ-
СТАВНИК НА ФНРЈ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУЈОРК 
I 

Се отповикува 
Добривоје Видиќ од должноста на постојан 

претставник на ФНРЈ при Организацијата на Обе-
динетите нации во Њујорк. 

II 
Се назначува 
Мишо Павичевић, досегашен амбасадор во Др-

жавниот секретар^ ат за надворешни работи, за по-
стојан претставник на ФНРЈ при Организацијата 
на Обединетите нации во Њујорк во звање на из-
вонреден и ополномошен амбасадор. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 22 

2>6 ноември 1960 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ТОГО СО 

СЕДИШТЕ ВО АКРА 
I 

Се назначува 
Звонко Перишин, извонреден и ополномошен 

амбасадор на ФНРЈ во Гана, и за извонреден и 
ополномошен амбасадор н£ ФНРЈ во Того со се-
диште во Акра. 

И 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 23 

3 декември I960 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосиц^Броз Тито, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 28 став 2 и членот 39 

став 1 од Законот за државната управа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), во врска со членот 
33 од Уредбата за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ'*, 
бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕ-
КРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА И НА СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 
1. За секретар на Сојузниот извршен совет за 

индустрија се назначува Данило Кекиќ, член на 
Сојузниот извршен совет. 

2. За секретар на Сојузниот извршен совет за 
сообраќај и врски се назначува Марин Цетиниќ, 
член на Сојузниот извршен совет. 

3. Поради одење на други должности, се раз-
решуваат: Хасан Бркиќ — од должноста секретар 
на Сојузниот извршен совет за индустрија и Пеко 
Дапчевиќ — од должноста секретар на Сојузниот 
извршен совет за сообраќај и врски. 

Б. бр. 81 
9 декември I960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на членот 27 став 2 од Законот за 
државната управа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56), во врска со членот 33 од Уредбата за ор-
ганизацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ ПОТСЕК-
РЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА 
Се разрешува од должноста на државен пот-

секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за индустрија Ивица Гретиќ, поради одење на 
друга должност. 

Б. бр. 74 
3 декември 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на членот 53 од Законов за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 13/56 и 
44/57), во врска со членот 11 став 3 од Уредбата за 
Сојузниот геолошки завод („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 26/60) и со членот 33 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/56 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 
Се назначува за директор на Сојузниот гео-

лошки завод Ивица Гретиќ, сојузен народен пра-
теник. • 

Б. бр. 75 
3 декември I960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател,^ 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Брз основа на членот 27 став 2 од Законот за 
државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), во врска со членот 33 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 
ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИТЕ 

НА СТОКОВНИОТ ПРОМЕТ НА ФНРЈ 
Се назначува за државен потсекретар во Др-

жавниот секретаријат за работите »а стоковниот 
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промет на ФНРЈ Милка Куфрин, сојузен народен 
пратеник. 

Б. бр. 76 
3 декември 19*60 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на членот 5 од Уредбата за оснива-
ње Сојузна комисија за физичка култура („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/57), во врска со членот 
33 од Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ, 
бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Поради зафатеност на други должности и фун-
кции, се разрешуваат од функцијата на член на 
Сојузната комисија за физичка култура Мишо Па-
виќевиќ, Иво Фрол и Милутин Вујовиќ, а на нивни-
те места, за членови на Комисијата се именуваат: 

Милијан Неоричиќ, претседател на Градскиот 
одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Белград; 

Перо Дјетелиќ, помошник секретар во Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура и 

Милена Гордашевиќ-Затезало, член на Централ-
ниот совет на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија. 

В. бр, 77 
5 декември 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на точ. 3 од Одлуката за оспорува-
њето и работата на Советот за туризам („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/60), во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕ-

ТОТ ЗА ТУРИЗАМ 

Поради одење на должност на секретар на Ев-
ропската економска комисија на ООН се разрешува 
од функцијата на претседател на Советот за тури-
зам др Владимир Велебит и за нов претседател на 
Советот се именува Милка Куфрин, државен пот-
секретар за работите на стоковниот промет. 

Б. бр. 78 
5 декември 1960 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

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

Врз основа на членот 3 од Уредбата за Советот 
за филм („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58 и 12/59), 
во врска со членот 33 од Уредбата за организаци-
јата и работата на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

ЗА ФИЛМ 

Покрај членовите именувани со Решението на 
Сојузниот извршен совет Б. бр. 21 од 12 април 1960 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/60), за 
членови на Советот за филм се именуваат уште и: 

Боривое Ромиќ, секретар на Централниот совет 
на Сојузот на синдикатите на Југославија и Миодраг 
Вукиќ, директор на Претпријатието за промет на 
филмови „Морава-филм", во Белград. 

Б. бр. 79 
5 декември I960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вел>ко Зековић, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 7 од Уредбата за упра-
вување со Сојузниот фонд за унапредуваше на 
културните дејности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/57), во врска со членот 33 од Уредбата за ор-
ганизацијата и работата на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ УПРАВЕН ОДБОР НА 
СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Поради зафатеност на други должности и фун-
кции на досегашните членови на Управниот од-
бор на Сојузниот фонд за унапредување на култур-
ните дејности, именувани со Решението на Сојуз-
ниот извршен совет В. бр. 2513/57 од 13 март 1957 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/57), се име-
нува нов Управен одбор на Сојузниот фонд за уна-
предување на културните дејности во следниот 
состав, - и тоа: 

за претседател: 
Мика Трипа ло, сојузен народен пратеник; 

за членови: 
Светислав Гуриќ, секретар на Советот за кул-

тура на НР Србија; 
Војин Јелин, секретар на Советот за култура 

и наука на НР Хрватска; 
Бено Зупанчич, секретар на Советот за култу-

ра, просвета и наука на НР Словенија; 
Хасан Грапчановиќ, секретар на Советот за 

култура и наука на НР Босна и Херцеговина; 
Стоимир Поповски, секретар на Советот за кул-

тура на НР Македонија; 
Миладин Перовиќ, секретар на Советот за кул-

тура на НР Црна Гора; 
Лепа Перовиќ, државен советник во Секре-

ријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура; 

Ѓурѓе Бошковиќ, професор на Универзитетот во 
Белград; 
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Влада Маѓариќ, директор на Сојузниот инсти-
тут за заштита на културните споменици; 

Гура Јакшиќ, диригент. 

Б. бр. 80 
5 декемЕОи 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ч СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 48 од 26 ноември 1960 година објавува: 

Закон за Завршната сметка за извршувањето 
на буџетот на НР Србија за 1959 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на НР Србија за 1960 година; 

Закон за измени на Законот за просветно - педа -
гошката служба; 

Закон за библиотеките; 

Одлука за избор на нов член во Одборот за сто-
панство на Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на НР Србија; 

Одлука за ^усвојување на барањата на оддел-
ни општински народни одбори за пиштење на од-
луката на Народниот одбор на ©ќелијата Ниш бр. 
9617/60. 

Во бројот 49 од 3 декември I960 година обја-
вува : 

Програма на испитот за квалификуван работ-
ник на службата за јавна чистотија во градовите на 
ФНРЈ, за занимањето аоанатор; 

Програма на испитот за висококвалификуван 
раб-отник на службата за јавна чистотија во градо-
вите на ФНРЈ, за занимањето ас аватар. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 47 од 23 ноември 1960 
година објавуваат: 

Уредба за Старословенскиот институт во За-
греб; 

Уредба за Институтот за народна уметност во 
Загреб; 

Уредба за Економскиот институт; 

Одлука за именување претседател и членови на 
Одборот на Извршниот совет на Саборот за народ-
но здравје и социјална заштита 

Број 50 — Страна 923 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 43 од 28 октомври I960 го-
дина објавува: 

Уредба за определување на републичките ма-
тични управни органи за прашањата на стручното 
оспособување на кадрите: 

Одлука за определување на бројот и за избор 
на членови на Увиверзитетскиот совет и на фа-
култетските совети на Универзитетот во Сараево; 

Одлука за измена на Одлуката за изборот на 
членови на Советот на Високата стопанска школа 
во Сараево и на Високата техничка школа за по-
гонски инженери од металургија струка во Зеница; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на републичките совети од редот на граѓани; 

Правилник за ученичките книшки за ученици 
на основно училиште и гимназија; 

Правилник за елементите на урбанистичка 
програма, генерален урбанистички план и регула-
ционен план; 

Наредба за определување на установите што ќе 
вршат надзор над производството на овошен и ло-
зов посад очен материјал што се пушта во промет; 

Решение за измени на Решението за основува-
ње Комисија за поднесување предлози за назначу-
вање во звање педагошки советник; 

Решение за именување претседател и членови 
што за советот на Републичкиот завод за з а б о л у -
вање на работниците ги именува Извршниот совет 
на НР БиХ; 

Во бројот 44 од 4 ноемвра 1960 година нема слу-
жбен дел. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

640. Указ за прогласување на Законот за орга-
низацијата на Југословенските железници 885 
Закон за организацијата на Југословен-
ските железници — — — — — — 886 

641. Указ за прогласување на Законот за ор-
ганизацијата на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони — — — — — 896 
Закон за организацијата на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони — 805 

642. Уредба за измени на Уредбата за поло-
жајните плати на службениците на про-
светните установи — — — — — — 910 

643. Одлука за исплата на аконтација на 
уживателите на пензии — — — — — 910 

644. Одлука за измени на составот на некои 
одбори и комисии на Сојузниот извршен 
совет — — — — — — — — — 910 

645. Упатство за утврдување на основиците и 
за пресметување на придонесот за буџе-
тите од личниот доход на новогодишната 
награда на службениците и работниците 
на сојузните државни оно га ни и установи 
што вршат јавна служба — — — 

СЛУЖБЕН ЛИС! НА ФНРЈ 
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Страна 

6Ф6. Правилник за стекнуваме и признаваше 
на звања на членовите на посада на пло-
вила за внатрешна пловидба — — — 911 

647. Наредба за измена на Наредбата за кое-
фициентите за пресметување на разли-
ката во цените при ИЗЕК>ЗОТ И увозот на 
->пр ед елени производи и услуги — — 919 

648. Решение за југословенските стандарди од 
подрачјето на руд жичките просторни — 919 

649. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на колосечен прибор — — — 919 

Страна 
650. Решение за пуштање во оптек на при-

годни поштенски марки во спомен на за-
служните луѓе на југословенското кул-
турно минато — — — — — — — 920 

Исправка на Законот за патентите и технич-
ките унапредувања — — — — — — 920 

Исправка на Општиот закон за организаци-
јата на здравствената служба — — — 920 

Исправка на Законот за печатот и за другите 
видови информации — — ,— — — — 920 

Исправка на на Одлуката за доделување 
средства од стопанските резерви на фе-
дерацијата — — — — — — — — 920 

ПОКАНА НА ПРЕТПЛАТА 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА Ф Н Р Ј " 

ЗА 1961 ГОДИНА 
ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1961 

ГОДИНА ИЗНЕСУВА: 
ЗА НАШАТА ЗЕМЈА . . . 2.000 ДИНАРИ 
ЗА СТРАНСТВО 3.000 ДИНАРИ 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" СЕ ОТПРЕМА САМО ПО 
ПРИМЕНАТА УПЛАТА. 

Препорачуваме уплатата да се изврши најдоцна до 25 декем-
ври за да не дојде до запирање на отпремата на весникот. 

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" се прима само за 
цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен лист на 
ФНРЈ" 101-11/1-30 KaiНародната банкана ФНРЈ во Белград, на 
благајната на „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевима 
Марка број 9 и во Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ", Бел-
град, Бранкова ул. 16 

ПРЕТПЛАТА НА ДОДАТОЦИТЕ 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ" НА ФНРЈ ЗА 1961 ГОДИНА 

1. „МЕЃУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ" — 
претплатата изнесува 1.300 попари а за странство 2,200 динари. 

2. „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА" — претплатата изне-
сува 400 динари а за странство 800динари. 

Претплатата се полага на жиро сметка на „Службен лист 
на ФНРЈ" 101-11/1-30 кај Народната банка на ФНРЈ во Белград, ца 
благајната на „Службен лист на ФНРЈ" — Белград, Краљевима 
Марка бр. 9 и во Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ", Бел-
град. Бранкова улица 6ooi 16. 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевина Марка 9. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Краљевина Марка бр. 9. — 

Штампа на Белградскиот графички завод, Белград 


