
НА Ф Е Д Е Р Л Т И 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 
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234. 

Врз основа на чл. 49 ст. 3 од Уредбата за уго-
стителските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/54) (пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ 
НА РАБОТА ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Работниците на работа во угостителски претпри-
јатија и дуќани мораат да ја имаат стручната спре-
ма пропишана со овој правилник. 

Член 2 
Со стручна опрема работниците на работа во 

угостителски претпријатија и дуќани се здобиваат 
со пропишаната школска шрема со завршени кур-
севи и со практична работа за определено (време во 
угостителски претпријатија и дуќани и со положен 
стручен испит. 
II. Услови за здобивање со стручна спрема на ра-
ботници во угостителски претпријатија и дуќани 

Член 3 
Работите во угостителски претпријатија и ду-

ќани можат да ги вршат неквалифицирани, оолу-
квалифицирани, квалифицирани и виеококвалифи-
цирани угостителски работници. 

Член 4 
За полуквалифициран работник потребни се 

најмалу четири одделенија основно училиште, прак-
тична работа од најмалу две години во својство 
на неквалифициран работник на^ работи во уго-
стителски претпријатија или дуќани и положен 
стручен испит. 

Стручната спрема на полуквалифициран работ-
ник во угостителството потребна е за вршење на 
работите на: помошен готвач, помошен угостителски 
слаткар, салатер, кафе-готвач, помошен келнер, 
точител на пијалоци, собар, собарица или помошен 
портир. 

Член 5 
За квалифициран работник потребно е заврше-

но стручно угостителско училиште со положен завр-
шен испит, или практична работа од најмалу три 
години во својство на полуквалифшхиран работник 
на работите од занимањата за кои сака да полага 
испит и положен стручен испит за квалифицирага 
работник, или најмалу четири одделенија основно 
училиште, практична работа од најмалу шест го-
дини во својство на неквалифициран работн,ик во 
угостителски претпријатија или дуќани од кои што 
најмалу три години на работите од занимањето за 
кое сака да шлага испит и положен стручен испит 
за квалифициран работник. 

Стручната спрема на квалифициран работник 
потребна е за вршење на работите на: угостителски 
слаткар, келнер, хотелски портир и надзорник на 
соби. 

Член 6 
За висококвалифициран работник потребно е 

завршено мајсторско угостителско училиште со 
положен завршев испит или практична работа оД 
најмалу седум години во својство на квалифици-
ран работник на работите од занимањето за код 
сака да полага испит и положен стручен испит за 
висококвалифициран работник. 

Стручната спрема на висококвалифициран ра-
ботник потребна е за вршење на работите на: гот-
вач, угостителски слаткар и келнер. 

Член 7 
Работниците што вршат работи во угостителски 

претпријатија и дуќани, што не се наведени во 
овој ' правилник (шофери, месари, столари, бербери 
итн.) со стручна спрема се здобиваат (според пропи-
сите што определуваат услови за здобивање со 
стручна спрема за вршење на односната дејност. 

III. Признавање на практичната работа во угости-
телските претпријатија и дуќани 

Член 8 
Како практична -работа во смисла на овој пра-

вилник се подразбира работа на работите наведени 
во чл. 4—6 од овој правилник во угостителски прет-
пријатија и дуќани, во приватни угостителски ду-
ќани, во угостителски единици на општествени или 
стопански организации, како и времето поминато 
на вршење угостителски услуги ,во училишни, со-
цијални, здравствени или слични установи. 

Во времето на угостителска пракса се признава к: 
а) времето поминато во својство на директор, 

помошник на директор или работоводител на уго-
стител ока стопанска организација; 

б) времето поминато на работи на организација 
и контрола на прометот со стоки во орган на др-
жавната управа, потоа времето поминато на работа 
во угостителски комори и синдикални организации 
на Сојузот на синдикатите на работниците и слу-
жбениците на угостителското и туристичкото сто-
панство; 

в) времето поминато во Народноослободителна-
та борба, во концентрациони логори, на присилна 
работа или во затвор поради фашистичкиот терор. 

IV. Одредби за стручните испити 
Член О 

Програмата според која ќе се полагаат струч-
ните испити, како и поблиски услови за полагање 
на стручните испити (органот пред кој ќе се полага 
испитот, составот на испитните комисии итн.), ќе 
ги пропише сојузниот Државен секретар за работи 
на народното стопанство по предлог од Сојузот на 
угостителските комори на ФНРЈ. 

Ј 
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V. Преодни и завршни одредби 
Член 10 

Работниците на работа во угостителски прет-
пријатија и дуќани должни се до 30 јуни 1956 го-
дина да ги положат стручните испити предвидени 
-со овој (правилник. 

Републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството ќе пропише на кои испити предвидени 
во овој правилник им одговараат испитите поло-
жени според (поранешните прописи. 

Член 11 
Угостителските претпријатија и дуќани не мо-

жат по 30 јуни 1956 година за работите (предвидени 
во чл. 4—6 од овој правилник да земат на работа 
работници што ја немаат стручната опрема пропи-
шана со овој правилник. 

Работник што не ќе го положи пропишаниот 
стручен испит до 30 јуни 1956 година, се распоре-
дува на работата што му одговара на неговите 
стручни квалификации (на пример, од работите за 
кои се бара стручна опрема на квалифициран ра-
ботник - - на работи за кои се бара стручната спре-
ма што ја има работникот). Ако (претпријатието не-
ма можности за ваков распоред или ако работникот 
истиот не го прифати, на работникот му се дава 
отказ според прописите што важат. 

Член 12 
Одредбите од овој правилник се однесуваат и 

за работниците на работа во вршење на угости-
телски услуги во училишни, социјални, здравстве-
ни или слични установи (чл. 88 од Уредбата за уго-
стителските претпријатија и дуќани). 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 2803 
24 мај 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

235. 
Врз основа на чл. 46 од Уредбата за финанси-

рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12г55), Собранието на Сојузниот завод 
за социјално осигурување во согласност со Соју-
зниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПАУШАЛЕН ПРИДОНЕС 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЛИЦАТА 
ШТО СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН 

ОДНОС 

1. За лицата што се наоѓаат времено вон ра-
ботен однос а кои според прописите што важат 
имаат определени права од осигурувањето се уста-
новува паушален месечен придонес од 1.200.— ди-
нари. 

Ако придонесот треба да се уплати за покусо 
време од еден месец, се зема за секој календарски 
ден Ј/зо (една триесетинка) од месечниот придонес од 
ст. 1 на оваа точка. 

2. Придонесот од точ. 1 го плаќаат органите 
на службата за посредување во трудот ка ј 
кои се пријавени лицата што се наоѓаат времено 
вон работен однос на оној околиски (градски) завод 
за социјално осигурување на чиешто подрачје ор-
ганот за посредување во трудот има свое седиште. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" а ќе се 
применува на лицата кои на денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука биле пријавени ири бирото 
за посредување на трудот почнувајќи од денот на 
пријавата, а најрано од 1 јануари 19-55 година. 

Бр. 4989 
23 мај 1955 година 

Белград 
Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Зденко Хас, с. р, 

Согласен: 
Го застанува Претседателот 

на Одборот за социјална политика 
и народно здравје на Сојузниот извршен совет, 

Крсто Попивода, с. р. 

236. 
Врз основа на чл. 46 од Уедбата за финанси-

рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод 
за социјално осигурување во согласност со Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПАУШАЛЕН ПРИДОНЕС 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА РАБОТНИ-
ЦИТЕ и СЛУЖБЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ ДОДЕКА 

СЕ НАОЃААТ НА НЕПЛАТЕНО ОТСУСТВО 

1. Придонесот за социјално осигурување што ќе 
треба да се плаќа за работниците и службениците 
за време додека се наоѓаат на неплатено отсуство 
се установува во паушален месечен износ од 2.400.— 
динари. 

Ако придонесот треба да се уплати за време 
покусо од еден месец, се зема за секој календарски 
ден 1/зо (една триесетинка) од месечниот придонес 
од ст. 1 на оваа точка. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува почнувајќи од 1 јуни 1955 година. 

Бр. 4993 
23 мај 1955 година 

Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување ! 

Директор, 
Зденко Хас, с. р. 

Согласен: 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за социјална политика и 
народно здравје на Сојузниот извршен совет, 

Крсто Попивода, с. р. 

237. 

Врз основа на чл. 46 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/56), Собранието на Сојузниот за-
вод за социјално осигурување во согласност со Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ПАУШАЛЕН ПРИДОНЕС 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 

НА ДОБРОВОЛНА ПРАКСА (ВОЛОНТЕРИ) 
' 1. Придонесот за здравственото осигурување 

што се должни обврзниците на придонесот да го 
плаќаат за лицата што се наоѓаат на доброволна 
пракса (волонтери), а кои за тоа време не примаат 
награда, се установува во паушален месечен, износ 
од 1,000 динари за секое лице на доброволна прак-
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са Ако на таквите лица за време на вршењето на 
доброволната пракса им се врши исплата на на-
града врз која пресметаниот придонес изнесува по-
малу од 1.000 динари, обврзникот на придонесет е 
должен да ја уплати разликата до месечниот износ 
од 1.000 динари. ^ 

За лицата на доброволна пракса на кои им се 
врши исплата на награда врз која ^ с м е т а н и о т 
придонес изнесува повеќе од 1.000 ди,нари месени о, 
сврзникот на придонесот плаќа придонес пресме-
тан врз вкупниот износ на исплатената награда. 

Ако придонесот треба да се уплати за покусо 
време од еден месец, се зема за секој календарски 
ден ^зо (една триесетинка) од придонесот од ст. 1 на 

^ У о Т а а одлука влегува во сила ^ денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ , а ќе 
се применува од 1 јуни 1955 година. 

Бр. 4992 
23 мај 1955 година 

Белград 
Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Зденко Хас, с. р. 

Согласен: 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за социјална политика и 
народно здравје 

на Сојузниот извршен совет, 
Крсто Попивода, с. р. 

238. 

Врз основа на чл. 46 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/55) Собранието на Сојузниот за-
вод за социјално осигурување во согласност со Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ПОМАЛИ ЗА-
НАЕТЧИСКИ И НА ПОМАЛИ УГОСТИТЕЛСКИ 

ДУЌАНИ 
1. За пресметување на придонесот за социјално 

осигурување за работниците во помали занаетчи-
ски дуќани со средства во општествена сопственост 
(чл. 29 од Уредбата за занаетчиските дуќани и за -
наечиските претпријатија - „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54) и за работниците во помали уго-
стителски дуќани (чл. 32 од Уредбата за угостител-
ските претпријатија и дуќани — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/54) се установува паушална основа од 
9.700 динари месечно. 

Обврзниците на придонесот — помалите зана-
етчиски дуќани и помалите угостителски дуќани се 
должни придонесот за социјално осигурувања да го 
пресметуваат врз износот на месечната паушална 
основа од 9.700 динари за работниците на кои рабо-
тата во занаетчискиот односно во угостителскиот 
дуќан им е редовно занимање и единствен извор на 
приходи. 

2. Со решение од извршниот одбор на заводот 
за социјално осигурување донесено во согласност 
со народниот одбор на околијата (градот) може за 
поодделни занаетчиски односно угостителски ,ду-
ќани од точ. 1 на ова решение да се определи пау-
шална основа за пресметување на придонесот во 
месечен износ од 11.000 динари или од 12.000 ди-
нари, ако се во прашање дуќани што остваруваат? 
поголем промет односно поголеми плати на работ-
ниците на работа во тие дуќани. Во тој случај при-
донесот се пресметува на така определените основи. 

3. Согласно со одредбата од чл. 34 ст. 4 на 
Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските 
претпријатија и чл. 37 ст. 4 на) Уредбата за угости-

телските претпријатија и дуќани како и ст. 2 точ. 
1 од оваа одлука се смета дека работата во зана-
етчиските и угостителските дуќани е редовно зани-
мање и единствен извор на приходи к а ј оние ра-
ботници што се на (работа во тие дуќани: со пол л о 
редовно работно време. Овие работници се осигу-
рени на сите права од социјалното осигурување. 

4. Работниците што не се на работа со полно 
работно време, но се ^редовно на работа најмалу со 
половина од полното редовно работно време како и 
работниците што се редовно на работа помалу од 
половина на полното редовно работно време, имаат 
права од здравственото осигурување во обемот и 
под условите предвидени според одредбите од За -
конот за здравственото осигурување на работниците 
и службениците спрема траењето на нивното ра-
ботно време. Обврзниците на придонесот — зана-
етчиските и угостителските дуќани го плаќаат при-
донесот за овие работници врз износот на исплате-
ните плати и другите лични издатоци, согласно со 
одредбите од чл. 44—46 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување. 

5. Основите определени според точ. 1 односно 
според точ. 2 од одлукава служат како основи за 
пресметка на^ придонесот и во случај кога придо-
несот се плаќа според одделните норми на придо-
несот определени врз основа на одредбите од чл. 
48—52 од Уредбата за финансирање на социјалното 
осигурување. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јуни 1955 година. 

Бр. 4991 
23 мај 1955 година 

Белград 
Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Зденко Хас, с. р. 

Согласен: 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за социјална политика и 
народно здравје 

на Сојузниот извршен совет, 
Крсто Попивода, с. р. 

239. 

Врз основа на чл. 46 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/55), Собранието на Сојузниот за -
вод за социјално осигурување во согласност со Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РИБАР-
СКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Како основа за пресметување и плаќање на 
придонесот за социјално осигурување за членовите 
на рибарските задруги што се занимаваат со по-
морско рибарство и за работниците што се на ра-
бота како рибари во рибарските стопански органи-
зации на поморското, речното и езерското рибаи-
ство, ќе се земаат, без оглед на износот на реали-
зираните цитати, следниве износи: 

12.000 динари месечно - за висококвалифици-
раните рибари 

8.800 динари месечно — за квалифицираните 
рибари 

7.000 динари месечно - за полуквалифицира-
ните рибари 

6.000 динари месечно — за некв а л иницирани-
те рибари 

Средбите од ст. 1 ќе се применуваат и за пре-
сметка и плаќање на придонесот за работниците-
рибари на работа к а ј работодавците што се зани-
маваат со поморско, речно и езерско рибарство. 
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До донесувањето на нови прописи, основите 
определени во точ. 1 ќе се земаат и за пресмету-
вање и плаќање на придонесот за социјално оси-
гурување за членовите на другите рибарски задру-
ги, на кои во смисла на одредбите од чл. 108 на 
Законот за здравственото осигурување на работни-
ците и службениците им се продолжува осигуру-
вањето. 

3. Согласно одредбата од чл. 1 ст. 2 на Уред-
бата за спроведување на Законот за здравственото 
осигурување на работниците и службениците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/54) ќе се смета дека 
на членовите на рибарските задруги работата во 
задругата им е едино или главно занимање ако во 
претходното полгодие работеле средно најмалу 208 
ност за работа поради болест или повреда за осигу-
р и т е периоди: јануари—јуни и јули--декември. 

4. За учениците во рибарството, како основа за 
пресметување и плаќање на придонесот, ќе се зе-
маат истите основи како и за учениците во стопан-
ството. 

д Задругите што се занимаваат со поморско 
рибарство како и стопанските организации на по-
морското, речното и езерското рибарство должни 
се на надлежниот околиски (градски) завод за со-
цијално осигурување да му го поднесат ѕво заверен 
препис решението за своето оснивање односно за 
регистрацијата, 

Рибарите-приватни работодавци се должни на 
надлежниот завод да му ја поднесат во заверен 
препис дозволата за рибарење издадена од надле-
жниот државен орган. 

6. На членовите на рибарските задруги како и 
на работниците на работа во стопанските организа-
ции на поморското, речното и езерското рибарство 
(како и кај рибарите на приватните работодавци, 
додатокот на деца се исплатува во полн месечен 
износ, ако членството во задругата односно работ-
ниот однос траел полн месец и ако придонесот е (пре-
сметан врз соодветната месечна паушална основа. 

7) Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат одредбите од Упат-
ството за минималните основи за пресметување и 
уплата на придонесот за социј-ално осигурување к а ј 
задругите и приватните работодавци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 38/52) доколку се однесуваат за об-
врзниците на придонесот на рибарската задруга. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јуни 1955 година. 

Бр. 4990 
23 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Зденко Хас, с. р. 

Согласен: 
Го застапува Претседателот 

на Одборот за социјална политика и 
народно здравје 

на Сојузниот извршен совет, 
Крсто Попивода, с. р. 

240. 
Врз основа на чл. 96 од Уредбата за финанси-

рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод 
за социјално осигурување во согласност со Соју-
зниот извршен совет, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ИСПЛАТАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
МЕСТО ПЛАТА ЗА ПРВИТЕ СЕДУМ ДЕНА НЕ-
СПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

- ЖЕНИ 
1. Стопанските и другите организации како и 

работодавците ќе исплатуваат од своите средства 
освен половина на надоместокот наместо плата што 

ги товари средствата на стопанските и други орга-
низации, и половина од износот на надоместокот 
наместо плата кој за (првите о,едум дена неспособ-
ност за работа поради болест или повреда за осигу-
рениците - жени, ги товари средствата на фондо-
вите на здравственото осигурува.ње. 

2. Надлежните околиски (градски) заводи за 
социјално осигурување се должни по барањата, од 
стопанските и други организации како и од рабо-
тодавците што ги извршиле исплатите во смисла 
на тон. 1 од ова) упатство, да ги рефундираат извр-
шените исплати на надоместокот наместо плата. 

Барањето за рефундација се поднесува со одел-
ниот список на исплатените надоместоци наместо 
плата. 

3. Стопанските и другите организации како и 
работодавците се должни да го достават одделниот 
список на исплатите на надоместокот наместо плата 
за болувањата што не траеле повеќе од три дена, 
а кои врз основа на чл. 73 ст. 3 од Законот за 
здравственото осигурување на. работниците и слу-
жбениците ги одобрил директорот на стопанската 
организација односно старешината на установата 
без лекарска оценка на работната способност. 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 4994 
23 мај 1955 година 

Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, 
Зденко Хас, с. р. 

Согласен: 
Го з-астаиува Претседателот 

на Одборот за социјална политика и 
народно здравје , 

на Сојузниот извршен совет, 
Крсто Попивода, с. р. 

241. 

Врз основа на тон. III од Решението за измени 
и дополненија на Поштенско-телеграфско-телефон-
ската тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните во согласност со Секретаријатот за за -
конодавство и организација на Сојузниот извршен 
совет издава пречистен текст на Решението за По-
штевско-телеграфско-телефонската тарифа за вна-
трешниот сообраќај, кој гласи: 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКА-

ТА ТАРИФА ЗА ВНАТРЕШНИОТ СООБРАКАЈ 
т 

ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ 
УСЛУГИ 

А. ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ 

1. Писма 

а) М е ѓ у м е с е н с о о б р а ќ а ј : 
Динари 

до 20 гр 15 
ѕђгреку 20 „ 50 гр 25 

50 „ 250 гр 40 
„ 250 „ 500 гр 60 
„ 500 „ 750 гр 80 

750 „ 1000 гр 100 
„ 1000 „ 1500 гр 120 

„ 1500 „ 200О гр 150 
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б) М е с т е н с о о б р а ќ а ј ; 

ДО 
преку 2'0 

50 
250 
500 
750 

1000 
1500 

20 гр 
50 гр 

250 гр -
500 гр -
750 гр 

1000 гр . 
1500 гр 
2000 гр 

Динари 
- 10 
- 15 
- 25 
- 40 
- 50 
- 60 
- 70 
- 80 

Најголема тежина 2 кг. 

2. Поштенски картички 
а) М е ѓ у м е с е н с о о б р а ќ а ј : 

Отворени 
Со одговор 

б) М е с т е н с о о б р а ќ а ј : 

Отворени 
Поштарината за затворени поштенски картички 

30 месниот и (меѓумесниот сообраќај се наплатува 
'доко за писмата со првата норма на тежина. 

3. Печатени предмети 
а) М е ѓ у м е с е н с о о б р а ќ а ј : 

преку 
до 50 гр 

50 „ 500 гр -
500 „ 2000 гр 

2000 „ 5000 гр 

Динари 
- 5 
- 10 
- 15 
- 20 

б) М е с т е н с о о б р а ќ а ј : 

преку 
до 50 гр 

50 „ 500 гр 
500 „ 2 ООО гр 

2000 „ 5000 гр 
Ако како печатени предмети во месниот и ме-

ѓумесниот сообраќај се испраќаат публикации што 
во поголем дел содржат романи во ородолжетоци 
или стрипови, тогаш тарифниот став за нормите на 
тежината преку 50 гр се наголемува за 100%. 

Најголемата тежина 3 кг, а ако е една поврзана 
книга — најмногу 5 кг. 

4. Весници и списанија 

За секој примерок 
до 100 гр 

преку 100 „ 500 „ 

а) В е с н и ц и 
адресиран ^адресиран 

- 0,40 динари 0,25 динари 
- 1.—1 „ 0,50 

б) С п и с а н и ј а 
За секој примерок адресиран неа дресиран 

до 100 гр 0,60 дина-ри 0,40 динари: 
преку 100 „ 500 „ 11,50 „ 1.— 

За позволените прилози кај весниците и спи-
санијата не се наплатува одделна поштарина. 

Најголема тежина 500 гр. 

5. Отисци за слепи 
Отисците за слепи се испраќаат бесплатно. 
Најголема тежина 7 кг. 

6. Урнеци на стоки 
Динари 

10 
20 

Динари 
5 

до 100 гр 
преку 100 „ 500 „ — 

Најголема тежина 500 тр. 

7. Книжевни огласи 

До 30 гр 
Најголема тежина 30 гр. 

8. Пратки „Звучна пошта" 

ДО 
преку 

20 1р 
20 „ 40 „ 
40 „ 60 „ 

Најголема тежина 60 гр. 

Динари 
10 
25 

Динари 
2 

Динари! 
12 
15 , 
20 

Динари 
- 2 
- 5 
- 10 
- 15 

9. Вредносни писма 
Поштарината на вредносно писмо се состои од! 
а) поштарината според тежината, која се со-

стои од поштарината на препорачено писмо со иста 
тежина, и 

б) поштарината според вредноста: 

. до / 500 динара — 
преку 500 „ 1.000 „ 

1 ООО „ 2.000 „ -
„ 2 000 „ 5.000 „ -
„ , 5 ООО „ 10.000 „ -

10-000 „ 50.000 „ -
„ 50-ООО „ 100.000 „ -
„ 100-ООО „ 500.000 „ -
„ 500-000 „ 1,000.000 „ - -

за секој натамошен 1,000.000 динари 
или дел од овој износ 

Динари 

20 
30 
60 
80 

100 
200 
400 
600 

200 

10. Колети 
а) П о ш т а р и н а з а п о ш т е н с к и к о л е т и с п о р е д т е ж и н а т а 

IV зона 
до 400 км 

преку 

Норми на ! зона II зона III зона 
тежината до 50 км до 100 км до 200 км 

ДО 3 кг 70 динари 80 динари 90 динари 
' 3 и 5 „ 80 „ 100 „ 1У20 „ 

5 10 „ 90 „ 120 „ 150 „ 
10 Ј) 15 „ 100 „ 140 „ ' 180 „ 
15 20 „ 110 „ 160 „ 210 „ 
20 25 „ 120 „ 180 „ 240 „ 

V зона 
преку 400 км 

100 динари 
140 „ 
180 
220 „ 
260 „ 
300 „ 

НО динари 
160 
210 
260 
310 
360 

Поштарината според тежината за колети на издавачките претпријатија што содржат книги и 
брошури од сопствено издание се намалува за 50% од пропишаната поштарина според тежината. 

преку 1.000 
2.000 
5.000 

10.000 

б) П о ш т а р и н а з а к о л е т и с п о р е д в р е д н о с т а 
до 1.000 динари 20 динари преку 50.000 до 100.000 динари 

2.ООО 
„ 5.000 
„ 10.000 
„ 50.000 

30 
60 
80 

100 

100.000 „ 500.000 
„ 500.000 „ 1,000.000 „ 

за секој натамошен 1,000.000 ди-
нари или дел од овој износ 

200 динари 
400 „ 

600 „ 

200 динари 
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В) П о ш т е р и н а с п о р е д т е ж и н а т а з а к о л е т и ш т о с о д р ж а т с а м о с в е ж о о в о ш ј а 
и л и з а р з а в а т 

Норми на 
тежината 

1 зона 
до 200 км 

II зона 
до 400 км 

111 зона 
преку 400 км 

50 динари 50 динари 50 динари 
50 „ 50 „ 60 „ 
70 „ 80 „ 90 „ 

105 „ 115 „ 125 „ 
130 „ 140 „ 140 „ 

Поштарината според вредноста за колети што содржат само свежо овошје или зарзават се 
наплатува како и за другите колети (ставот под б). 

Поштарината за колети се наплатува од испраќачот при примањето на колетот, односно ^ прима-
телот при препраќање или враќање на колетот. 

до 3 кг 
преку 3 „ 5 „ 

„ 5 „ 10 „ 
„ 10 „ 15 „ 
„ 15 „ 20 „ 

11. Поштенски упатници 
Динари 

ДО 500 динари 20 
преку 500 99 1.000 99 30 

и 1.000 19 3.000 99 50 
1) 3.000 99 5.000 99 70 
99 5.000 99 10.000 99 100 
91 10.000 91 20.000 91 130 

За телеграфски упатници се наплатува покрај 
поштарината за упатничкиот износ уште и со тари-
фата пропишаниот износ за упатничка телеграма 
според бројот на зборовите. 

12. Уплати и исплати по текуштите и жиро сметките 
а) У п л а т и п о т е к у ш т и т е и ж и р о 

с м е т к и т е 
Динари 

до 100 динари — 5 
преку 100 и 500 99 10 

о 500 о 1.000 11 - - . 15 
1) 1.000 и 3.000 Ј) - . - 25 
99 3.000 99 5.000 1) """ 30 
99 5.000 99 10.000 99 -""" 35 
99 -- 10.000 99 30.000 I) """ 55 
99 30.000 99 50.000 И - .. . 70 
М 50.000 )1 100.ООО " О """ 100 

за секои натамошни 100.000 динари 
или дел од овој износ уште по 10 

б) И с п л а т и по т е к у ш т и т е и ж и р о 
с м е т к и т е 

" Динари 
ДО 1 0 0 динари 5 

1 0 0 5 0 0 и 1 0 
5 0 0 99 1.000 11 1 5 

1 . 0 0 0 99 3 . 0 0 0 91 2 5 
3 . 0 0 0 19 5.000 11 3 0 
5 . 0 0 0 99 1 0 . 0 0 0 91 3 5 

1 0 . 0 0 0 99 3 0 . 0 0 0 1У 5 5 
3 0 . 0 0 0 91 5 0 . 0 0 0 70 
5 0 . 0 0 0 11 1 0 0 . 0 0 0 - 1 0 0 

за секои натамошни 100.000 ди,нари 
или дел од овој износ уште по 10 

Поштарината се наплатува од примателот. 
в) В и р м а н с к и у п л а т и и и с п л а т и 

Динари 
1) Кога се врши пренесување од смет-

ковната книшка или од буџетската книшка 
на текуштата сметка и жиро сметката 
— за секоја уплатница по 10 

2) Кога се врши пренесување на бан-
а н и т е упатници на сметковната или буџет-
ската книшка — за секоја уплатница по 10 

3) Кога се врши уплата на сметковната 
или буџетската книшка со поднесување на 
барирани чекови — за уплатницата 10 

13. Исплати по инвалидските исплатни книшки 
При исплатите по инвали,дските исплатни кни-

шки се наплатува иста поштарина која е пропишана 
за исплати по текуштите и жиро сметките (тариф-
ниот став 12 под б). 

14. Разни работи за сметка на Народната банка 
на ФНРЈ 

Динари 
а) Уплата по штедната книшка — 10 
б) Непосредна исплата по штедната 

книшка - 10 
в) Исплата на штедна упатница 15 
г) Издавање на штедна книшка со при-

ем на првата уплата 10 
д) Запишување интереси во штедната 

книшка 5 
ѓ) Запишување во штедната книшка на 

налогот за припишување 5 
е) Замена на штедната книшка 10 
ж) Пријава на исчезнувањето на штед-

ната книшка 10 
з) Измена на името на вложувачот, здо-

бивање со писменост и пренесување 
на штедната книшка од законитиот 
застапник врз вложувачот 5 

ѕ) Уплата по сметковната или буџет-
ската книшка 10 

и) Исплата по сметковната или буџет-
ската книшка 10 

ј) Налог за запишување односно отпи-
шување во сметковната или буџет-
ската книшка 10 

к) Испорачка на сметковната или бу-
џетската книшка 5 

л) Замена на сметковната или буџет-
ска книшка 10 

љ) Исчезнување на сметковната или бу-
џетската книшка 10 

Поштарината според овој тарифен став не се 
наплатува од корисниците, туку се пресметува во 
паушален износ меѓу Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните и Народната бан-
ка на ФНРЈ — Главната централа. 
15. Писмоносни пратки за корисниците на прегратки 

Динари 
За обични писмонос,ни пратки на др-

жавните органи, установите, стопанските, 
општествените и задружните организации 
што и се предаваат во месниот сообраќај 
на поштата при која испраќачот и прима-
телот на предадените пратки се корисници 
на поштенски преградок, се наплатува за 
секоја поодделна пратка без оглед на те-
жината 5 

Ако овие пратки се испраќаат препорачено, или 
со некое друго особено ракување, се наплатува уште 
и поштарината пропишана со оваа тарифа за такви 
ракувања. 

Ова важи и за вондоетавното подрачје на опре-
делишната пошта, ако приматели^ ги земаат сво-
ите пратки со свои курири. 

16. Препорачано ракување 
Динари 

За препорачано ракување 35 
За препорачано ракување со пратки 

што содржат книги и брошури, како и ве-
сници и списанија кога се испраќаат како 
печатени работи, без оглед кој е испраќачот, 
се наплатува - — — - - - - 20 
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17. Итно ракување 
Динари 

е) За писмоносни пратки и упатниди - Зб 
6) За колети, без оглед на тежината 80 

18. Откупно ракување 
Динари 

За откупно ракување со сите видови 
пратки, покрај редовната поштарина според 
тежината, вредноста и за други особени 
ракувања, се наплатува уште и 10 

При приемот на откупни пратки, се наплатува 
и поштарина за уплатата на наплатениот откупен 
износ со (поштенската упатница (тарифниот став 11) 
дали со упатницата по текуштите и жиро сметките 
(тарифниот став 12 под а). 

19. Повратница 
П р и п р е д а в а њ е 

Динари 
Повратница ; 30 
Повратница на судски писма и писма 

на народните одбори 20 
б) По п р е д а в а њ е т о 

Динари 
Повратница 70 

20. Пострестант ракување 
Динари 

а) За писмоносни пратки 15 
б) За вредносни писма, унатници и ко-

лети 20 
Поштарината се наплатува од испраќачот. 
Ако поштарината се наплатува од примателот, 

се наплатува во двоен износ. 

21. Издвоено ракување 
За издвоено ракување со поштенски колети се 

наплатува од испраќачот, при приемот на колетот, 
уште и 50% од пропишаната поштарина според те-
жината. 

22. Дополнителна поштарина за пренесување по 
воздушен пат 

а) П и с м о н о с н и п р а т к и 
Покрај редовнава поштарина се? наплатува 

уште.4' 
Динари 

д о 20 гр 2 
преку 20 „ 50 „ 5 

50 „ 250 „ 10 
250 „ 500 „ 15 

„ 500 „ 750 „ 20 
750 „ 1000 „ 30 

„ 1000 „ 1500 „ 45 
„ 1500 „ 200(1 „ - 60 

б) К о л е т и 
Покрај редовната поштарина се наплатува 

уште: 
Динари 

1) За секој килограм тежина или дел 
од килограм, ако се пренесува колетот на 
една воздушна релација 30 

„ 2) За секој килограм тежина или дел 
од килограм, ако се пренесува колетот на 
две воздушни релации 60 

23, Дополнително испраќање и враќање на колети 
При дополнително испраќање на̂  колет за при-

мателот или при враќање на испраќачот се засме-
тува следнава поштарина: 

а) поштарина според тежината; 
б) поштарина според вредноста; 
в) поштарина за особено ракување која се при-

менува при враќањето односно при дополнителното 
испраќање на колетот, 

24. Потврдо за ЗДжем на книжената пратка 
Динари 

За потврдата за приемот на книжената 
пратка (препорачана пратка, колет, поштен-
ска упатница и др.), се наплатува пошта-
рина 

85. Располагање со пратката од страна на 
испраќачот 

Динари 
За барањето за враќање на пратката, 

измена на адресата, измена или симнување 
на откупнината и !за товарење со агкупни-
ната, се наплатува , 

За извршување на барањето по телеграфски 
пат, покрај оваа поштарина, се наплатува и со та-
рифата пропишаниот износ за телеграма според 
бројот на зборовите. 

26. Баралница 
Динари 

За баралница се наплатува поштарина 35 

27. Дупликат на упатницата 
Динари 

Кога упатница е загубена, уништена 
или оштетена со вина на примателот, за 
правење дупликат од упатницата се на-
платува поштарина 50 

Во случај на загуба и оштетување на упатни-
цата поштарината се наплатува од примателот во 
франко марки кои се лепат врз пријавата за загу-
бата или врз пријавата за оштетување на упатни-
цата. 
28. Продолжување на срокот за исплата на упатам -

цата и барање на увид 
а) П р о д о л ж у в а њ е н а с р о к о т 

Динари 
За продолжување срокот за исплата на 

упатницата, ако оваа остане неисплатена до 
определениот срок со вина на примателот, 
се наплатува поштарина 50 

б) О д о б р е н и е з а и с п л а т а н а 
у п а т н и ц а т а 

Динари 
За одобрение на исплата на вратената 

упатница на испраќачот, ако овој не може 
да ја поднесе признаницата, потврдата за 
Зрелата односно предаваниот попис или ама-
нетната книга, се наплатува поштарина — 50 
в) Б а р а л е н а и с п л а т е н а т а у п а т н и ц а 

н а у в и д 
Динари 

Ако испраќачот или примателот ја бара 
на увид исплатената упатница, се напла-
тува поштарина 50 

29. Прелажување пакети 
Динари 

За препакување пакети, без оглед на 
тежината ' 50 

30. Располагање со пратката од Итрана на 
примателот 

Динари 
За писмено барање за располагање со 

пратката од страна на примателот, се на-
платува — 35 

31. Дозвола за користење повластена тарифа 
Динари 

а) Дозвола за користење повластена 
тарифа за весници и списанија 300 

б) Продолжување важноста на издаде-
ната дозвола за користење повластена та-
рифа за весници и списанија в а наредната 

календарска година 200 
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32. Поштенско полномошно 

а) Полномошно издадено за еден случај 
б) Полномошно издадено до крај на ка-

лендарската година 

Динари 

100 

33. Портирање обични писмоносни пратки 
За обични писмоносни пратки за кои не е на-

платена поштарина, или е наплатена само делум, 
поштарината што не д останува се наплатува од при-
мателот при иоторачката, и тоа во двоен износ. 

84. Продавна цена на поштенските вредносници и 
обрасци 

Продавната цена на поштенските вредносници 
и обрасци, што се користат за внатрешниот и меѓу-
народниот поштенски сообраќај, ја определува Ге-
нералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните, 

35. Доплатна поштарина во корист на Црвениот 
крст 

За време Неделата на Црвениот крст се напла-
,тува за секоја шуманоска пратка покрај редовната 
поштарина уште и со закон определената доплата 
во корист на Југословенскиот црвен крст. 

Доплатата не се наплатува: 
а) за пратките што ги предаваат државните 

установи; 
б) за пратките" што ги предава Југословенскиот 

црвен крст; 
в) за пратките што се примаат за странство; 
г) за весници и списанија. 
Доплатната поштарина се плаќа со лепење на 

одделни доплатни марки. 

Б. ТЕЛЕГРАФСКИ УСЛУГИ 
51. Обична телеграма 

а) М е ѓ у м е с е н с о о б р а ќ а ј : 
Динари 

За секој збор 8 
Најмал тарифен износ 80 

б) М е с т е н с о о б р а ќ а ј : 
За обични телеграми во местен сообраќај со 

наплатува 50% од тарифниот износ што е пропи-
шан за обични телеграми во меѓумесниот сообраќај. 

в) Т е л е г р а м и - ч е с ( т и т к и и и з ј а в и ви (а 
с о у ч е с т в о в о м е ѓ у м е с н и о т с о о б р а ќ а ј 

За телеграми-честитки и изјави н а соуче-
ство во меѓумесниот сообраќај се наплатува 50% од, 
тарифниот износ пропишан за обични телеграми во 
меѓумесниот сообраќај. 

г) Р а д и о т е л е г р а м и 
Динари 

1) За радиотелеграмите упатени од на-
шата држава за нашите бродови на море, 
што се испраќаат преку нашите крајбре-
жни станици, се наплатува за секој збор 20 

2) за збор во радиотелеграма-честитка 
или изјава на соучество, се наплатува — 10 

Најмал тарифен износ за радиотеле-
грама-честиша или изјава на соучество - 100 

62. Итна телеграма 
Динари 

За секој збор ѕ ? — 16 
Најмал тарифен износ 160 

53. Весникарска телеграма 
Динари 

За секој збор 4 
Најмал тарифен износ 40 

54. Телеграма со платен одговор 
Износот уплатен за одговор (РП) не може да 

биде помал од тарифниот износ за обична телегра-
ма од 10 зборови (тарифниот став 51 под а). 

55. Телеграма со сравнување 
Покрај тарифниот износ за телеграма, се на-

платува уште и- половина од тарифниот износ на 
обична телеграма со ист број зборови (тарифниот 
став 51 под а). 

Динари 
Најмал тарифен износ 40 

56. Обавест за испорака на телеграми 
Динари 

а) За телеграфска обавест за испорака 
на телеграма 60 

в б) За обавест за испорака на телеграма 
која се испраќа со пошта, се наплатува по-
штарината на препорачано писмо со пр-
авата норма тежина. 

57. Преписи на телеграми со повеќе адреси 
Динари 

а) За препис на телеграми со повеќе 
адреси од кој и да е вид до 50 зборови - 40 

б) За секои натамошни 50 зборови или 
дел од 50 зборови уште по 40 

58. Доставување телеграма по специјален носител 
Надоместок за пренесување од 1 километар или 

дел од километар: 
Динари а) дење 40 

б) ноќе зо 

59. Претплата за право на употреба ца скусена 
адреса 

Ди,нари 
Месечна претплата 400 

60. Преземање телеграми по телефон 

За преземање телеграми по телефон, за 
секои 10 зборови или дел од 10 зборови -

Динари 

5 

61. Преземање телеграми по телепринтер 

Динари 
За преземање телеграми по телеприн-

тер, за секои 10 зборови или дел од 10 
зборови „ - . - . д 

62. Претплата за употреба на КОД (шифра) 
Динари 

Месечна претплата 400 
Оваа претплата не ја плаќаат државните орга-

ни и странски дипломатски и конзуларни претстав-
ништва. 

63. Издавање преписи и покажување оригинал, од 
телеграма 

Динари 
За секој случај на издавање препис 

или покажување оригинал од телеграма ( 100 
64. Баралница за телеграма 

Се наплатува поштарината пропишана во та,-
рифниот став 26 од оваа тарифа, бидејќи овие ба-
ралници се испраќаат со пошта. 

65. Инсталации, селидби и преместувања 
а) Инсталација или селидба на главен или спо-

реден апарат во потесен местен реон: 
Динари 

1) за надворешна инсталација 4.000 
2) за внатрешна инсталација - - - - - 1-50Ф 
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б) Претплатниците во поширок местен реон ги 
плаќаат покрај тарифниот износ за надворешна ин-
сталација (од точката под а) од овој тарифен став), 
уште и; фактичните трошоци за изградба на вод во 
поширок местен реон. 

в) За преместување на главен или спо- Динари 
реден телеграфски апарат се наплатува — 1.000 

г) За инсталација на телеграфска централа, што 
е сопственост на самиот корисник, или истата е 
основно средство на претпријатие на хит сообраќај, 
а дадена му е на употреба на корисникот, се напла-
туваат фактичните трошоци според фактурата. 

д) За/ селидба или преместување на телеграф-
ска централа, што е основно средство на претпри-
јатие на птт сообраќај, а дадена му е на употреба 
на корисникот, или е сопственост на самиот кори-
сник, се наплатуваат фактичните трошоци според 
фактурата. 

ѓ) За изградба водови на напречни телеприн-
терски врски се наплатуваат фактичните трошоци 
според фактурата. 

Динари 
Ако за оваа врска се користа-т теле-

фонски водови што постојат, се наплатува 8.000 
Ако корисниците на напречните теле-

принтерски врски ги отстапат водовите на 
своите претплатнички телефони за реали-
зирање на оваа врска^ се наплатува 3.000 

66. Претплата 
Месечна претплата за главен или спореден 

апарат: 
Динари 

а) Ако апаратот го дава и одржува 
претпријатие на птт сообраќај 2-500 

б) Ако апаратот го набави и одржува 
самиот претплатник 300 

в) Ако апаратот го набави самиот прет-
платник, а го одржува претпријатието на 
птт сообраќај 1.200 

г) Ако претпријатието на птт сообраќај 
отстапи телеграфски апарат на користење, 
но истиот не се врзува за телеграфска цен-
трала за јавен сообраќај 6.000 

д) Ако претпријатието на птт сообраќај 
отстапи телеграфска централа на кори-
стење, но оваа не се вклучува^ во теле1раф-
ска централа за јавен сообраќај 6.000 

ѓ) За месна напречна телепринтерска 
врска што служи за измена на соошпте- ! 

низа во локалниот сообраќај 4.000 
е)- За месна напречна телепринтерсиа 

врска со која двајца или повеќе корисници 
примаат паралелно соопштенија преку ме-
ѓумесен вод, се наплатува од секој кори-
сник освен од првиот 20.000 

ж) Ако претпријатието на птт сообра-
ќај отстапи приклучна кутија на претплат-
ник што има свој сопствен апарат 1.000 

Ако во случаите од а) - д) корисникот се 
наоѓа во поширок местен реон, тогаш покрај гор-
ните износи, се наплатуваат од корисникот и пат-
ните трошоци на техничкиот орган за одржување. 

Во случајот под в) ако е во прашање големо 
поправање, фактичните трошоци се пресметуваат 
и наплатуваат според фактурата. 

67- Користење врски во месниот сообраќај 
Во месниот сообраќај (непосреден соо- Динари 

враќај меѓу два телеграфски претплат-
нички уреди приклучени за иста теле-
графска централа) се наплатува за секоја 
цела или започната единица на време од 
3 минуш 

68. Користење врски во меѓумесниот сообраќај 
Во меѓумесниот сообраќај (сообраќај меѓу два 

телеграфски претплатнички уреди вкопчени за две 
телеграфски централи) се наплатува за секоја еди-
ница за време од 3 минути: 

а) В о п е р и о д н а ј а к с о о б р а ќ а ј (7—19 
ч а с о т ) : 

Динари 
I зона до 100 км 90 

II „ преку 100 до 200 км 135 
III „ „ 200 „ 400 „ 180 
IV „ „ 400 км 225 

б) В о п е р и о д н а с л а б с о о б р а ќ а ј (19—7 
ч а с о т ) : 

Динари 
I зона до 100 км 60 

И „ преку 100 до 200 км 90 
III „ „ 200 „ 400 „ 120 
IV „ „ 400 км 150 

, За првите 3 минути се наплатува тарифниот? 
износ за цела единица. За користење врска преку! 
3 минути се наплатува соодветен тарифен износ 
според минутите. 

За користење врски во месниот меѓумесниот! 
и меѓународниот сообраќај се наплатува најмал меч 
сечен износ од 5.000 динари. Ова не се применува ! 
на претплатниците што се врзани за централи од ! 
други места и кои плаќаат такса за меѓумесна на - : 
пречна телепринтерека врска според тарифниот! ' 
став 69 под а). 

69. Меѓумесни напречни телеграфски врски 
а) За меѓумесна напречна телеграфска врска со 

која претплатникот е врзан за телеграфска цек- . 
трала од друго место се наплатува 25% од таксата ј 
пропишана за меѓумесна напречна телефонска в р - ' 
ска, сметајќи го воздушното растојание на местото 
по телефонските зони-

б) За меѓумесна напречна телеграфска врска со 
која непосредно се поврзани два корисника се н а - ј 
платува 50% од таксата пропишана за меѓумесна! 
напречна телефонска врска, сметајќи го воздушно-
то растојание на местото според телефонските! 
зони. 

в) За користење меѓумесна напречна врска како 
носител на туѓи телеграфски уреди, се наплатува 
ѕа секој канал на поставен уред по 25% од таксата 
пропишана за меѓумесна напречна телефонска вр-
ска, сметајќи го воздушното растојание според те-
лефонските зони. 

За меѓумесните напречни телеграфски врски од 
точ. б) и в) се наплатува уште и претплата за ме-
сната напречна телефонска врска од тарифниот 
став 88 под е). 

70. Одржување туѓи водови 
Динари 

За одржување туѓи месни и меѓумесен 
телеграфски водови се наплатува за секои 
100 метра или дел од 100 метра тељ —го-
дишно 250 

71. Одржување претплатнички водови во поширок 
местен реон 

Динари 
За одржуваше претплатнички теле-

графски водови во поширок местен реон, 
без оглед чија се сопственост, се наплатува 
за секои 100 метра или дел од 100 метра 
тељ - годишно 125 

Тарифните износи за одржување не се напла-
туваат од корисниците од тарифниот став 69. 
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В. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 
81' Месни разговори ' 

Динари 
а) За местен разговор извршен од прет-

платнички телефон во местата со автомат 
ски централи што имаат бројачи на разго-
вори! се наплатува 10 

б) За една единица на местен разговор 
извршен од јавна говорница, се наплатува 10 

82. Меѓумесен разговори 
а) Период на јак сообраќај (7—19 часот): 
за обични меѓумесен разговори извршени во 

период на јак сообраќај тарифниот износ за една 
един-ица разговор изнесува : 

ј Динари 
Поблиска зона до 10 км 40 

I зона преку 10 до 25 км 80 
II и и 25 „ 50 „ - 120 

III II п 50 „ 100 „ 160 
IV II Ј м 100 „ 200 „ 220 
V II и 200 „ 400 „ 280 

VI II II 400 „ 600 „ 320 
VII П II 600 км 380 

б) Период на слаб сообраќај (19—7 час): 
за обични меѓумесни разговори извршени во 

период на слаб сообраќај тарифниот износ за една 
единица разговор изнесува: 4 

! Динари 
Поблиска зона до 10 км 20 
1 зона преку 10 до 25 км 40 

П и „ 25 „ 50 II "" "" """" """" 60 
СИ II 50 „ 100 II """ """ "" """ 80 
IV II „ 100 „ 200 II "" "" ' " НО 
V II „ 200 „ 400 и """"" """ """" 140 

VI II „ 400 „ 600 II -"" """" 160 
VII II „ 600 км 190 

в) Како меѓумесен разговор се смета оној ра-
зговор што е извршен посредство^ централи на две 
разни места без оглед на нивната оддалеченост. 

г) Во автоматски мрежни групи, каде што не 
постојат временскозонски бројачи, од вкупниот број 
на' извршените разговори претплатникот пла-ќа: 

20% како меѓумесен разговори во траење од една 
единица на I зона јак сообраќај, а 80% како месни 
разговори. 

д) За меѓумесни новинарски разговори изврше-
ни во времето од 15—7 часот се наплатува тариф-
ниот износ пропишан за разговорите извршени во 
период на слаб сообраќај. 

ѓ) Ако телефонскиот претплатник ка-ко повику-
ван не се одзове на поканата за извршување на ра-
зговор, а разговорот пред тоа не го откажал, плаќа 
една третина од говорната единица на обичен ра-
зговор според периодот на сообраќајот во кој е во-
споставена врската. 

е) Ако било повикувачот било повиканиот од-
бие да разговара откога е веќе воспоставена меѓу-
месната врска, повикувачот плаќа една. третина од 
таксата за говорна едница на обичен разговор спо-
ред периодот на сообраќајот во кој е воспоставена 
врската. 

ж) За разговорите плативи во одредиштето се 
наплатува тарифниот износ пропишан за меѓуме-
сните разговори од ист вид и траење, извршено во 
истиот период на сообраќајот. 

Ако повиканиот не се согласи да ја плати так-
сата за разговор и разговорот поради тоа не се 
изврши, повикувачот ја плаќа таксата пропишана 
за обична меѓумесна телефонска покана. 

з) За разговори по договор, без користење теле-
фонска покана, се наплатува тарифниот износ про-
пишан за меѓумесни разговори од ист вид и тра-
ење, извршени во ист период на сообраќај' 

Во случај на неизвршување ваков разговор по-
роди недоаѓање на соговорникот, од повикувачот 
се наплатува таксата, пропишана за обична меѓу-
месна телефонска покана. 

в) За меѓумесни радиофонекги преноси се напла-
тува таксата предвидена за обични меѓумесни ра-
зговори според периодот во кој се врши радиофон-
скиот пренос ако за пренос се користат обични 
телефонски врски со широчина на обемот на пре-
несените фреквенции од 300 до 3.400 Хз или помали 
од тоа. 

Ако за радиофонски пренос се користат специ-
јални водови, се наплатува таксата пропишана за 
обични меѓумесни разговори наголемена за: 

— 50% ако е употребен вод со широчина, на обе-
мот на пренесените фреквенции од 50 до 6.400 Хз; 

— 100% ако е употребен вод со широчина на обе-
мот на пренесените фреквенции од 50 до 10.000 Хз. 

За меѓумесни радиофонски преноси, се напла-
туваат фактичните трошоци за воспоставување на 
месните врски доколку се воспоставуваат месни 
врски. 

и) За меѓумесен преноси од спортски натпре-
вари кои во местото за кое се врши преносот се 
разгласуваат преку звучник или разгласна стани-
ца, а не преку радиостаница, се наплатува таксата 
предвидена за обични меѓумесни разговори извр-
шени во период на слаб сообраќај, без оглед во кој 
период се врши преносот. 

83- Итни и многу итни разговори 
За итни разговори се наплатува двоен а за мно-

гу итни петорен тарифен износ на обичен разговор. 

84. Телефонска покана и обавест 
а) За обична меѓумесна покана и телефонска о-

бавест се наплатува: 
Динари 

Поблиска зона до 40 км 20 
I зона преку 10 до 25 II 30 

И „ II 25 „ 50 II 40 
Ш „ II 50 „ 100 П - 50 
IV „ II 100 „ 200 II 60 
V „ II 200 „ 400 II - - 70 

VI „ II 400 „ 600 П 80 
VII „ 600 км 90 

б) за итна меѓумесна телефонска покана се на-
платува двоен тарифен износ на обична телефон-
ска покана. 

в) за месна телефонска покана се наплатува 20 
динари. За известие за испорака на месна теле-
фонска покана се наплатуваат 10 динари. , 

85. Потврда за извршениот разговор 
Потврдата за извршениот телефонски разговор 

од јавна говорница му се дава бесплатно на говор-
никот, и тоа само по негово барање. 

86. Телефонска претплата во местата со рачни 
телефонски централи 

а) Месечната телефонска претплата за главен 
телефон изнесува: 
I раздел — во местата што имаат до 10 претплат-
нички водови: 

Динари 
I група претплатници: станови и оп-

штествени организации 200 
II група претплатници: државни органи 

и установи 400 
III група претплатници: стопански ор-

ганизации, задружни организации, приват-
ни занаетчиски дуќани и слободни зани 
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II раздел - во местата што имаат од 11 до 25 прет-
платнички водови: 

Динари 
I трупа претплатници; станови и оп-

штествени организации -'1 250 
II група претплатници: државни органи 

и установи 800 
III група претплатници: стопански ор-

ганизации, задружни организации, приват-
ни занаетчиски дуќани и слободни зани-
мања 1.000 
III раздел во местата што имаат од 26 до 100 прет-
платнички водови: 

Динари 
I група претплатници: станови и оп-

штествени организации 400 
II група претплатници: државни органи 

и установи : 1.800 
III група претплатници: стопански ор-

ганизации, задружни организации, приват-
ни занаетчиски дуќани и слободни зани-
мања 2.200 
IV раздел — во местата што имаат преку 100 прет-
платнички водови: 

Динари 
I група претплатници: станови и оп-

штествени организации о^и 
II трупа претплатници: државни органи 

и установи 2.500 
III група претплатници: стопански ор-

ганизации, задружни организации, приват-
ни занаетчиски дуќани и слободни зани-
мања 3.000 

б) За времен телефон, за време додека телефо-
нот не е во сообраќај, се наплатува 25% од пропи-
шаната претплата од точ. а) на овој тарифен став. 

к) Активните и пензионисаните службеници и 
работници на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони плаќаат 50% од пропишаната претплата., 

87. Телефонска претплата во места со автоматски 
телефонски централи 

а) Месечната претплата за главен телефон во 
места со автоматски телефонски централи што има-
ат бројачи на разговори, изнесува: 

Динари 
I група претплатници: станови и оп-

штествени организации 200 
Претплатниците од оваа група плаќаат месечно 

покрај претплатата уште и паушален износ од 300 
динари, без оглед на бројот на извршените разго-
вори што им дава право за врешење на 60 месни 
разговори, а за секој натамошен местен разговор 
плаќаат 10 динари. 

Динари 
II група претплатници: државни органи 

и установи 400 
III група претплатници: стопански ор-

ганизации, задружни организации, приват-
ни занаетчиски дуќани и слободни зани-
мања 600 

б) Во местата со автоматски телефонски цен-
трали, што не се снабдени со бројачи на разговори, 
се наплатува месечната претплата пропишана за 
местата со рачни телефонски централи (тарифниот 
став 86). 

в) За главни претплатнички телефони сврзани 
преку двоен односно сериски приклучок, се напла-
тува од секој претплатник по 75% од претплатата 
пропишана за главен претплатнички телефон. 

г) За главни претплатнички телефони сврзани 
преку групен приклучок, се наплатува од секој 
претплатник по 50% од претплатата пропишана за 
главен претплатнички телефон. 

д) За времен телефон во местата со автоматски 
^телефонски централи што имаат бројачи на разго-
вори, се наплатува 50% од пропишаната претплата 
М в^еме довека телефонот не е во сообраќај. 

ѓ) Активните и пензионисаните службеници и 
работници на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони плаќаат 50% од пропишаната претплата 
и 25% од таксата за месни разговори, 

Во телефонските автоматски мрежни групи овие 
службеници и работници плаќаат, како претплат-
ници на тие групи, првите 200 импулси според бро-
јачот по 2,50 динари, а за секој натамошен импулс 
10 динари. 

е) Воените инвалиди од војните со 100% неспо-
собност уживаат повластица од 50% според овој 
тарифен став и тарифниот став 81 за месни разго-
вори. 

88. Претплата за другите внатрешни претплатнички 
телефонски уреди 

а) За споредна станица, кога претплатникот на 
главниот претплатнички телефон и на споредната 
станица е едно исто^лице, се наплатува 50% од онаа 
претплата што би се наплатувала да е таа споредна 
станица главен претплатнички телефон. 

Ако претплатниците на главниот претплатнички 
телефон и на споредната станица се две разни ли-
ца, од секој претплатник се наплатува по 75% од 
претплатата пропишана за главен претплатнички 
телефон. 

Одредбите од точ. а) се однесуваат само за оние 
споредни станици што се сврзани преку поединечни 
главни телефони а не за оние што се сврзани за 
куќни телефонски централи. 

б) За спореден претплатнички телефон се на-
платува 20% од претплатата пропишана за глав-
ниот телефон. 

Динари 
в) За сигнално ѕвонче се наплатува ме-

сечно 50 
г) За телефонски менувач што служи 

само за исклучување, се наплатува 
месечно 50 

д) За една гарнитура собен приклучок 
се наплатува месечно 50 

За секој натамошен ѕиден приклучок 
(трет, четврт итн.) се наплатува месечно 
од приклучок 50 

ѓ) За касиче за собирање пари, кога 
истото го дало претпријатието на птт соо-
браќај, се наплатува месечно 50 

е) За месна напречна телефонска вр-
ска се наплатува месечно — 3.500 

89. Претплата за куќни централи што се основни 
средства на претпријатијата на птт сообраќај 

За куќни телефонски централи што се основни 
средства на претпријатијата на птт сообраќај, а се 
монтирани кај корисникот и вклучени во јавната 
телефонска мрежа, се наплатува по еден број сме-
тајќи го полниот капацитет на централата: 

; Динари 
а) За индукторски куќни централи —V 

месечно — 50 
б) За куќни централи со централна ба-

терија (ЦБ) — месечно 100 
в) За автоматски куќни централи — 

месечно 200 
г) За секој вод со кој е сврзана куќната цен-

трала за јавна телефонска централа, се наплатува 
претплатата пропишана за главниот телефон. 

д) Освен претплатите поброени од точ. а) до г) 
се наплатува за секој спореден апарат вкопчен во 
куќната централа 20% од претплатата пропишана 
за главен претплатнички телефон во тоа место, 

За споредна станица вкопчена во куќна центра-
ла се наплатува 50% од претплатата за главен прет-
платнички телефон ако корисникот на споредната 
станица и куќната централа е едно исто лице, а 
полна претплата за главниот претплатнички теле-
фон ако корисник на споредната станица е друга 
лице. 
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Ако за вкончување на споредната станица во 
куќна централа се користи телефонски вод на ме-
сна мрежа за јавен сообраќај се наплатува уште и 
претплатата за месна напречна телефонска врска 
од точ. е) од тарифниот став 88. 

ѓ) За куќни централи што се основни средства 
на претпријатие на оггт сообраќај, а се монтирани 
ка ј корисникот така што не се вклучени во јавна 
телефонска мрежа, се наплатува по еден број сме-
тајќи го полниот капацитет на централата: 

Динари 
1) за индукторски куќни централи — 100 
2) за куќни централи со централна ба-

терија (ЦБ) 150 
3) за автоматски куќни централи 300 
За телефонски апарати вкопчени во ваква куќ-

на централа, се наплатува за секој апарат претпла-
тата пропишана за споредни претплатнички теле-
фони само ако апаратите се основни средства на 
претпријатијата на птт сообраќај. 

90. Претплата за куќни централи што се сопстве-
ност (на претплатникот 

а) За секој вод со кој куќната централа е свр-
зана за јавната телефонска централа, се наплатува 
претплатата пропишана за главен телефон. 

б) Во местата со автоматски централи што 
имаат бројачи на разговори: 

1) За спореден телефон односно споредна ста-
ница што се наоѓа во иста зграда или на исто зе-
мјиште каде што и куќна централа се наплатува 
20% од претплатата пропишана за главниот теле-
фон во тоа место само ако телефоните се основни 
средства на претпријатијата на птт сообраќај. 

2) За( споредна станица што се наоѓа вон земји-
штето на кое е куќната централа, се наплатува 50% 
од претплатата за главниот телефон ако корисни-
кот на споредната станица и куќната централа е 
едно исто лице, а полна претплата за главниот те-
лефон ако корисникот на споредната станица е 
друго лице, без оглед чија сопственост се телефон-
ските апарати. 

в) Во местата со рачни телефонски централи 
или автоматски централи што немаат бројачи на 
разговори, претплатата се наплатува за споредните 
телефонски и споредните станици според одредбите 
од точ. б) под 1 и 2 на овој тарифен став, без оглед 
даја се сопственост односно кој е органот на упра-
вувањето на телефонските апарати. 

г) Ако за вкопчување на споредна станица во 
куќна централа се користи телефонски вод на ме-
сната мрежа за јавен сообраќај, се наплатува уште 
ш претплата за меша телефонска напречна врска 
од точ. е) Јна тарифниот став 88. 

91. Постојана телефонска врска 
а) П р е т п л а т а 

За постојана телефонска врска се наплатува, 
месечна претплата 

Динари 
1) ако се воспоставува врската еднаш 

дневно 300 
2) ако се воспоставува врската два 

пати дневно 600 

б) О д д е л н и с л у ч а и : 
1) за телефонски разговори извршени по посто-

јана врска меѓу претплатници на две централи во 
разни места што имаат исто работно време, се на-
платува од двата претплатници на име паушален 
износ по една единица на обичен меѓу местен разго-
вор извршен во јак сообраќај. Овој паушален износ 
се наплатува онолку пати, колку што пати се во-
споставува постојана врска во текот на еден ден. 
За оваа постојана врска од двата претплатници се 

наплатува и претплатата пропишана со тарифата 
според одделот прв на овој тарифен став. 

2) ако постојана врска му се отстапува на некој 
претплатник на рачна телефонска централа, така 
да е тој со постојана врска вкопчен во автоматската 
мрежна група со можност да избира (претплатници 
ед други места во таа автоматска мреж.на група, се 
наплатува, покрај претплатата за постојана врска, 
уште и на име паушален износ по три единици на 
обичен меѓу местен разговор извршеа во јак сообра-
ќај на онаа зона во која спаѓа средната оддалече-
ност на централите од таа мрежна група сметана 
од централата на местото во кое се наоѓа претплат-
никот. Овој паушален износ се наплатува онолку 
пати, колку пати во текот на денот се воспоставува 
постојана врска. 

92. Обавест за отсутноста на претплатникот 
Динари 

За обавест за отсутноста на претплат-
никот се Наплатува за секои 15 дена оба-
вестување, или дел од ова време 150 

93. Повикување или будење претплатници во 
определено време 

За повикување или будење претплатници во 
определено време се наплатува месечна претплата: 

а) ако повикувањето или будењето се врши ед-
наш дневно 350 динари; 

б) ако повикување или будење се врши повеќе 
пати дневно, се наплатува онолку пати по 350 ди-
нари колку пати се врши повикувањето; 

в) за поединечно повикување или будење, кога 
оваа услуга не се врши во рамките на месечната 
претплата, се наплатува 10 динари. 

94. Разговори во определено време 
а) За телефонот разговори во определено време 

извршени во јак сообраќај, се наплатува двоен та-
рифен износ пропишан за обични разговори извр-
шени во јак сообраќај. 

б) За телефонски разговори во определено вре-
ме, извршени во слаб сообраќај, се наплатува та-
рифниот износ пропишан за обични разговори во 
период на слаб сообраќај. 

95. Измена бројот на телефон 
Динари 

За измена на бројот на телефон по ба-
рање од претплатникот, се наплатува 200 

96. Внесување, во телефонски именик 
Еднократно и двократно внесување на прет-

платникот во телефонски именик е бесплатно. 
Динари 

За трето и секое натамошно внесување 
на претплатникот во телефонски именик 
се наплатува 100 

97. Меѓумесни напречни телефонски врски 
. а) За меѓу месна напречна телефонска врска 

што се дава само за извесно време во текот на денот 
(само за неколку часа), се наплатува за секој час 
или започнат час такса за десет говорни единици! 
на јак односно слаб сообраќај, според периодот во 
кој се користи врската, со тоа што се наплатува 
најмногу износот пропишан во точ. б) од овој та-
рифен став. 

б) За меѓумесна напречна телефонска врска што 
се дава за цел ден, се наплатува средната вредност 
на тарифниот износ за шеесет говорни единици на 
јак и слаб сообраќај. 

в) За користење на меѓумесна напречна врска 
како носител на туѓи високофр^^едтн^ 
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ски уреди, се наплатува за секој канал на поставе-
ниот уред тарифниот износ од точ. б) на овој тари-
фен став, пропишан за меѓумесни напречни врски 
намален за 20%. 

г) Покрај таксите од точ. а), б) и в) на овој 
;тарифел став, се наплатува уште и претплатата за 
месна напречна врска, од тарифниот став 88 точ. 
е) ако за спој на меѓумесната напречна врска со 
апаратите на корисникот се употребени водови на 
месната мрежа за јавен, сообраќај. 

Таксите од точ. а), б) и в) на овој тарифен став 
се определуваат според оддалеченоста на местата 
по воздушна линија (зони). 

Каналните, фантомните и суперфантомните вр-
ски се сметаат како потполни телефонски врски. 

98. Одржување туѓи телефонски водови 
Динари 

а) За редовно одржување туѓи меѓуме-
сни телефонски водови се наплатува за се-
кои 100 метра или дел од 100 метра тељ 
годиш,но 250 

б) За редовно одржување претплатнич-
ки телефонски водови, во поширок местен 
реон, без оглед чија се сопственост одно-
сно кој е органот на управувањето се на-
платува за секои 100 ,метра или дел од 100 
метра тељ, годишно 125 

в) Одржувањето на претплатнички телефонски 
водови во потесен местен реон не се наплатува. 

г) Претплатниците сврзани преку двојни сери-
ски или групни телефонски приклучоци во поши-
рок местен реон, плаќаат сразмерен дел на тариф-
ниот износ пропишан за одржување на заедничкиот 
вод. 

д) Одржувањето меѓумесни напречни телефон-
ски врски од тарифниот став. 97 и месни напречни 
врски во потесен местан реон не се наплатува. За 
одржување месни напречни врски во поширок ме-
стен реон, се наплатува таксата пропишана за одр-
жување претплатнички БОДОЕИ во поширок местен 
реон според точ. б) од овој тарифен -став. 

ѓ) За редовно одржување вод на повремен теле-
фон во поширок местен реон, се наплатува таксата 
пропишана за одржување претплатнички вод во 
поширок местен реон според точ. б) на овој тари-
фен став, без оглед дали телефонот е во сообраќај 
или не. 

е) За одржување туѓи кабели во м е т а мрежа 
се наплатуваат фактичните трошоци за одржување 
наголемени за соодветниот дел на амортизацијата 
и интересот на основните средства на кабелската 
канализација, ако се користи канализација на прет-
пријатието на птт сообраќај. 

ж) Трошоците за инвестиционото одржување ту-
ѓи меѓумесни водови и, претплатнички водови во 
поширок местен реон паѓаат на товар на претплат-
ниците и се пресметуваат и наплатуваат според 
фактурата. 

99. Одржување телефонски уреди 
За одржу,вање туѓи телефонски уреди се на-

платуваат трошоците утврдени со договорот меѓу 
претпријатието на птт сообраќај и сопственикот 
односно органот на управувањето на телефонските 
уреди. 

100. Нов главен претплатнички телефон 
а) За воспоставување нов главен претплатнич-

ки телефон во потесен местен реон, се наплатува 
пристапна такса која изнесува: 

Динари 
1) во места до 200 вкопчени главни 

претплатнички телефони —̂ 300 
2) во места од 201—1.000 вкопчени глав-

ни претплатнички телефони 500 
з) во места преку 1.000 вкопчени глав-

ни претплатнички телефони - ; - 1.200 

б) Ако главниот претплатнички телефон е свр-
зан преку двоен приклучок, се наплатува 75%, а 
ако е сврзан (преку сериски или групен приклучок, 
се наплатува 50% од износот пропишан во точ; а) 
од овој тарифен став. 

в) Трошоците на внатрешниот куќен телефон-
ски развод ги сноси претплатникот. 

г) За воспоставување главен претплатнички те-
лефон! во поширок местен реон се наплатуваат, по-
крај износите од точ. а) од овој тарифен став, уште 
ш фактичните трошоци за изградба на вод го по-
широк местен реон, пресметани според фактурата^ 

д) Активните и пензионисаните службеници и 
работници на Југословенските пошти, телеграфи иг 
телефони плаќаат 50% од износот од точ. а) или б) 
на овој тарифен став. 

101. Споредни претплатнички инсталации 
Динари 

а) За инсталација на споредна телефон-
ска станица со менувач, или за инстала-
ција на спореден претплатнички телефон 
со менувач, се наплатува 1.000 ј 

б) За инсталација на споредна телефон-
ска станица или спореден претплатнички 
телефон — сврзан за куќна централа се 
наплатува 500 

в) Ако се изградува надворешен вод или се по-
влекува внатрешен вод подолг од 15 метра помеѓу 
спореден претплатнички телефон или споредна 
станица и главен претплатнички телефон односно 
куќна централа, се наплатуваат за изградба на тој 
надворешен вод односно внатрешен вод подолг од 
15 метра фактичните трошоци пресметани според 
фактурата. 

Динари 
г) За инсталација друга телефонска 

слушалка, се наплатува 500 
д) За инсталација сигнално ѕвонче со 

менувач или без менувач, се наплатува .— 500 
ѓ) За инсталација телефонски менувач, 

што служи само за исклучување на теле-
фонот се наплатува ' 500 

е) За инсталација една гарнитура собен 
приклучок (два ѕидни приклучоци и ути-
кач на гајтанот од телефонот), се наплатува 600 

За инсталација на секој натамошен 
ѕиден приклучок (трет, четврт итн,.) се ши ! 
платува по приклучок 250 

ж) За внатрешна инсталација па сериска гар-
нитура се наплатуваат фактичните трошоци пре-
сметани според фактурата. 

з) За инсталација на куќна централа се напла-
туваат фактичните трошоци пресметани според 
фактурата. 

Динари 
ѕ) За монтирање или демонтирање на 

касине за собирање пари, се наплатува — 500 
и) За изградба на вод на напречната телефон-

ска врска, се наплатуваат фактичните трошоци (пре-
сметани според фактурата. 

Ако за попречната телефонска врска 
се користат телефонските водови што по-
стојат, се наплатува за двата дела на на-
пречната врска (од еден телефон до раздел-
н и о т на централата и од разделникот до 
друг телефон) 8-ООО 

Ако корисниците на напречна врска ги 
отстапат водовите на своите претплатнич-
ки телефони за остварување на двата дела 
од својата напречна врска, се наплатува — З.ООО 

102. Селидба на телефони 
а) За селидба главен претпла,тнички телефон во 

потесен местен реон, се наплатува! ; 
' Динари 

1) во (местан до 1200 1вк опиени платни 
претплатнички телефони 300 

2) во места од 201—1.000 вкопчени глав-
ни претплатнички телефони ' 50(1 
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3) во места преку 1.000 вкопчени главни 
претплатнички телефони 1.200 

При селидба на два претплатници што ги за-
менуваат меѓусебе становите односно работните про-
стории, така што да е потребно да се изврши само 
измена на бројот на телефоните, се наплатува само 
таксата пропишана за измена на бројот на телефо-
нот од тарифниот став 95. 

б) Кај селидба во поширок местен реон се на-
платуваат уште и фактичните трошоци за изградба 
на вод во поширок местен реон пресметани според 
фактурата. 

103. Селидба на други телефонски уреди 
Динари 

а) За селидба на споредна телефонска 
станица со менувач, или за селидба на 
спореден претплатнички телефон со мену-
вач се наплатува 1.000 

б) За селидба на споредна телефонска 
станица или на спореден претплатнички 
телефон — сврзани за куќна централа или 
сериска гарнитура, се наплатува 500 

Селидба на спореден претплатнички телефон 
може да се врши само едновремено со селидбата на 
главниот претплатнички телефон односно сериската 
гарнитура или куќната централа' 

в) Ако при селидбата се изградува надворешен 
вод или повлекува внатрешен вод подолг од 15 мет-
ра меѓу спореден претплатнички телефон или спо-
редна станица и главен претплатнички телефон о-
дносно куќна централа, се наплатуваат за изградба 
на тој надворешен вод односно внатрешен вод по-
долг од 15 метра фактичните трошоци пресметани 
според фактурата' 

г) За селидба на самиот уред на сериската гар-
нитура или куќната централа се наплатуваат фак-
тичните трошоци за демонтажа и монтажа пре-
сметани според фактурата, како и тарифниот износ 
пропишан за селидба на главни и споредни прет-
платнички телефони. 

Динари 
д) За селидба на сигнално ѕвонче се 

наплатува 250 
ѓ) За селидба на телефонски менувач 

што служи само за исклучување на теле-
фон се наплатува 250 

е) За селидба на една гарнитура собен 
приклучок се наплатува 250 

За селидба на секој натамошен ѕиден 
приклучок (трет, четврт итн), се наплатува 
по приклучок 125 

ж) За селидба на напречна врска се наплатуваат 
износите пропишани во тарифниот став 101 точ. и). 

104. Преместување телефони 
Динари 

а) За преместување главен или спо-
реден претплатнички телефон, споредна 
станица, двоен, сериски или групен при-
клучок, се наплатува 300 

Ако преместувањето се - врши од едно 
место на друго во иста просторија, се на-
платува 250 

б) Ако при преместувањето се изградува надво-
решен вод или повлекува внатрешен вод подолг од 
15 метра меѓу спореден-претплатнички телефон или 
споредна станица и главен претплатнички телефон 
односно куќна централа, се наплатуваат за изград-
ба на тој надворешен вод односно внатрешен вод 
подолг од 15 метра фактичните трошоци пресметани 
според фактурата. 

Динари 
в) За симнување и повторно местење 

на телефонски апарат по барање од прет-
платникот се наплатува 250 

Динари 
г) За изменување вид на апарат по 

барање од претплатникот, како и за изме-
нување на апарат оштетен со вина од 
претплатникот, се наплатува 500 

д) Штетите на претплатничките теле-
фонски уреди се пресметуваат спрема 
фактичните трошоци пресметани според 
фактурата. 

ѓ) Измената на апарат по службена по-
треба не се наплатува. 

105. Преместување други телефонски уреди 
Динари 

а) За преместување сериска гарнитура., 
или куќна централа се наплатуваат фак-
тичните трошоци за демонтажа и монтажа, 
како и тарифниот износ пропишан за пре-
местување главни и споредни претплатнич-
ки телефони и споредни станици, доколку 
се преместуваат и овие. 

б) За преместување сигнално ѕвонче, 
се наплатува 260 

в) За преместување телефонски мену-
вач, што служи само за исклучување теле-
фон, се наплатува 250 

г) За преместување една гарнитура со-
бен приклучок, се наплатува 250 

За преместување секој натамошен ѕиден 
приклучок (трет, четврт итн.), се наплатува 
по приклучок 125 

д) Активните и пензионисаните службеници и 
работници на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони плаќаат 50% од таксата за селидба и пре-
местување телефони и други телефонски уреди. 

106. Претплатнички телефони вкопчени во централи 
на други места 

а) За претплатнички телефон што не е вкопчен 
во централата на местото во кое се наоѓа односно во 
најблиската централа, туку во централа на друго 
место, се наплтаува покрај претплатата уште и: 

1) ако водот со кој е сврзан претплатничкиот. 
телефон за централата е основно средство на прет-
ка претпријатие на птт сообраќај — средната вред-
ност на таксата за 1.800 говорни единици, пропишана 
за меѓумесни разговори при јак и слаб сообраќај; 

2) ако овој вод е сопственост на претплатник — 
50% од износот од точ. а) под 1 на овој тарифен 
став. 

б) Ако во централата на друго место е вкопчена 
куќна централа или сериска гарнитура со повеќе од 
два телефонски апарати, се наплатува месечно по-
крај претплатата уште и: 

1) ако телефонскиот вод е основно средство на 
претпријатие на птт сообраќај — средната вредност 
на таксата за 1.800 говорни единици, пропишана за 
меѓумесни разговори при јак и слаб сообраќај; 

2) ако телефонскиот вод е сопственост на прет-
платник - 50% од износот од точ. б) под 1 на овој 
тарифен став. 

Тарифните износи под а) и б) на овој тарифен 
став се определуваат според воздушната оддалече-
ност меѓу местото во кое се наоѓа телефонот и ме-
стото во кое се наоѓа централата во која е вкопчен-

За редовно одржување на водот од точ. а) и б) на 
овој тарифен став се наплатува износот од тариф-
ниот став 98 точ. б), пропишан за редовно одржува-
ње претплатнички вод во поширок местен реон, без 
оглед чија сопственост е водот. 

в) Ако во куќната централа или сериската гар-
нитура — споменати во точ. б) на овој тарифен став 
— се сврзани како споредни станици телефони што 
се наоѓаат вон земјиштето на корисникот на ку-
ќната централа или сериската гарнитура, како и 
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I телефони на други правни или физички лица, се 
наплатува за секој ваков телефон, без оглед чија 
сопственост е телефонскиот апарат, претплатата 
пропишана за главниот телефон на местото во кое 
куќната централа односно гарнитура е вкопчена, и 
уште: 

1) за телефон во ста,н — 2% од таксата што се 
наплатува од корисникот на куќната централа од-
носно сериската гарнитура врз основа на тон. б) на 
овој тарифен став; 

2) за други телефони — 10% од таксата што се 
наплатува од корисникот на куќната централа одно-
сно на сериската гарнитура врз основа на точ. б) 
од овој тарифен став. 

107' Повторно пуштање во сообраќај на исклучен 
телефон 

Динари 
При повторно пуштање во сообраќај на 

телефон исклучен поради неплаќања во 
пропишаниот срок на долгувањата според 
пресметаните (фактурисаните) кредитирани 
телефонски тарифни износи, се наплатува 200 

Г. ОШТЕТУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ 
ПОСТРОЈКИ 

131. Оштетување телеграфско-телефонски постројки 
Во случаи на оштетување телеграфско-телефон-

ски постројки (водови, кабели, уреди и сл.), се на-
платува од виновникот надоместок кој се состои од: 

а) фактичните трошоци потребни за доведува-
ње телетрафско-телефонската постројка во состојба 
во која била пред да е сторена штетата; 

б) надоместокот на претпријатието на птт соо-
браќај за загубениот приход за време додека траело 
запирањето на сообраќајот предизвикано со оште-
тувањето, кој се пресметува врз основа на средниот 
сообраќај на оштетената постројка во текот на 
претходниот месец. 

Д. КРЕДИТИ?АНИ ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФ-
СКИ И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 

132. Пресметување на кредитирани поштенски, те-
леграфски и телефонски услуги 

За покривање на трошоците за пресметување 
на кредитираните поштенски, телеграфски и теле-
фонски услуги се наплатува износот од 0,5% од ме-
сечниот износ на пресметаните кредитирани тариф-
ни износи. 

133, Ненавремено плаќање на сметките 
За ненавремено плаќање на сметките за пре-

сметаните кредитирани поштенски, телеграфски и 
телефонски услуги се наплатува затезен интерес 
од 5% на вкупното побарување според фактурата, 
а најмалу 100 динари. 

Овој тарифен износ се наплатува од оние кори-
сници' кои до 25-иот во месецот во кој е испоставена 
фактурата, не ги уплатат долевањата според пре-
сметаните кредитирани поштенски, телеграфски и 
телефонски тарифни износи. 

Од приватните телеграфски и телефонски прет-
платници овој тарифен износ се наплатува ако не 
ти уплатат долгувањата според пресметуваните кре-
дитирани телеграфски или телефонски тарифни 
износи до 5-иот во наредниот месец од месецот во 
кој е испостаѕена фактурата. 

Од плаќањето на: овој интерес се ослободени ко-
рисниците што навремено ја рекламирале исправ-
носта на фактурите, та се утврди дека грешката 
станала со вина на поштата, телеграфот или теле-
фонот. 

II 
Со влегувањето во сила на. ова Решение за по-

итен еко -те легр афско-те лефонската тарифа преста-

нуваат да важат решенијата за измените и допол-
нувањата на поштенско-телеграфско-телефонската 
тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/51, 8/52, 
63/52, 23/53, 12/55), доколку се однесуваат за. Поштен-
ско-телеграфско-телефонската тарифа во внатре-
шниот сообраќај. 

III 
Ова решение влегува ЈВО сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот ЛИСТУ наѓ ФНРЈ". 
ГДПТТ бр. 5287 

20 мај 1955 година 
" злград 

Генерален директор 
на Генералната дирекција на 

лигите, телеграфите и телефоните, 
Никола Милановиќ, с. .р 

242. 

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за 
организацијата, поодувањето и управувањето со 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 53/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНИ ПОШТЕН-
СКИ МАРКИ ПО ПОВОД ПРИРЕДУВАЊЕТО НА 
ДУБРОВАЧКИТЕ ЛЕТНИ ИГРИ ВО 1955 ГОДИНА 

На 6 јуни 1956 година ќе се пуштат во оптек 
две пригодни поштенски марки по повод приреду-
вањето на Дубровачките летни игри, и тоа: 

1) марка од 15 динари, боја темнокарминска, со 
слика што прикажува акт од театерската пиеса 
„Робинка"; 

2) марка од 30 динари, сина боја, со слика што 
прикажува акт од театарската пиеса ,,Сон на лет-
ната ноќ". 

На двете марки, во горниот дел од сликата, на-
напечатено е „ФНР Југославија", и тоа со кирилица 
на првата а со латиница на втората марка. Под 
сликата е на,печатено „Дубровачки фестивал 1955" 
со латиница на. двете марки. Ознаката на вредно-
ста на двете марки е испечатена во горниот десен 
агол. 

Овие марки ќе се продаваат кај сите поголеми! 
пошти до потрошувањето, а за франкирање на по-
штенски пратки ќе важат до срокот што ќе се 
определи со дополнително решение, 

Бр. 5231 
18 мај 1955 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, с. р. 

243. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производите лните специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

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

ОБРАБОТЕНО И ОБРАБОТЕНО ДРВО 
I. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следни југословенски 
стандавдл' 
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I. Бидови дрва - - - - - - Ј1ЈЅ О. А0.020 донесени со Решението за задолжителната стандар-
2 Граѓа од дрво - - - Ј1ЈЅ В. В0.020 дизација за необработено дрво- („Службен лист на 
3. Грешки на дрвото ЈТЈЅ В. В0.021 ФНРЈ", бр. 38/47). 
4. Разврстување и мерење на Бт) 

необработено и обработено Оо „ в . ^ке т7ТМПЛ 
дрво ЈПЅ В. Б0.022 2 3 

о, Тркалест техничко дрво - ^ м Претседател ' 
Јарболи (катарки) ЈТЈЅ В. В1.020 н а сојузната комисија 

6 Тркалест^ техничко дрво - з а стандардизација, 
Шипови (пилоти) ЈХЈЅ В. В1.021 - л 2 ' % 

7. Тркалесто техничко дрво - инж. Славољуб Виторовиќ с. р. 
Бродска граѓа : ЈХЈЅ В.Б1.022 

8. Тркалесто техничко дрво — лдл 
Рудничко дрво Ј1ЈЅ В. В1.023 

9. Тркалест техничко дрво - В р з ^ ^ н а ч љ б о д уредбата за југословен^ 
Ф У Н е л с к о д р в о В 1 - 0 2 4 ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 

1Ј. дрка десто техничко дрво н а производите и за производителите специфика-
Столбови за скелиња ЈТЈЅ В.Б1.025 ц и и („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 

11. Тркалесто техничко дрво - комисија за стандардизација донесува 
Дрво за дрвена волна (тала-
шика) ЈХЈЅ В. В1.026 Р Е Ш Е Н И Е 

12. Тркалест техничко дрво - з д ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕЧНИ 
Столбови за водови Ј1ЈЅ В. В2.020 Г О Р И В А КОНЗИСТЕНТНА МАСТ И АКТИВИРА. 

13. Тркалест техничко дрво ^ н и М А С Л А 
Ситно техничко дрво ЈТЈЅ В. Б3.020 

14. Тркалесто и цепено дрво — I. Во издание на Сојузната комисија за стан-
Коларско дрво ЈХЈЅ В. В3.021 дардизација се донесуваат следни југословенски 

15 Трупови - Трупови за фур- стандарди за: 
нир Р (листари) ^ ЈТЈЅ В. В4.020 1 Моторен бензин 74 октани Ј1ЈЅ В. Н2.222 

16. Трупови — Трупови за фур- 2 Масло за горење специјално — Ј1ХЅ В. Н2.430 
нир Р (исполнети) ЈХЈЅ В. В4.021 3 Мазиво за отворени запчаници 

17. Трупови — трупови за лу- — темно многу лесно Ј1ЈЅ В. Н3.270 
пен,е 1ј (листари) ЈХЈЅ В. В4.022 4 Мазиво за отворени запчаници 

18. Трупови - трупови за лу- - течно лесно Ј1ЈЅ В. Н3.271 
пење 1ј (иглолисти) Ј1ЈЅ В. В4.023 5 Мазиво за отворени запчаници 

19. Трупови - трупови за ки- - средно Ј1ЈЅ В. Н3.272 
брит Ѕ (листари) ЈХЈЅ В. В4.024 6 Мазиво за отворени запчаници 

20. Трупови - трупови за ки- - полутечно тешко Ј1ЈЅ В. Н3.273 
брит Ѕ (иглолисти) ЈТЈЅ В. В4.025 7 Мазиво за отворени запчаници 

21. Тоупови - трупови за пра- - полутечно многу тешко ЈТЈЅ В. Н3.274 
тови Р (листари) Ј1ЈЅ В. В4.026 8 Масло за режење сулфурирано 

22. Трупови - . Комбинирани тру- и замастено - лесно Ј1ЈЅ В. Н3.433 
пози Ј1ЈЅ В. В4.027 9 Масло за режење сулфурирано 

23 Трупови - Трупови за ре- и замастено - тешко Ј1ЈЅ В. Н3.434 
жење (листари) Ј1ЈЅ В. В4.023 10 Масло за бушење ЈТЈЅ В. Н3.437 

24. Трупови - трупови за ре- 1 1 М а с т в ш б а з а т а н а ^триумов 
жење (иглолисги) Ј1ЈЅ В. В4.029 с а п у н и л и м е ш а н натриумов и 

л . ^ ТТТС1 ЛОА калциумов сапун - мека ЈТЈЅ В. Н3.531 
2о. Дрво за целулоза и дрвесина Ј1ЈЅ В. Вб.020 12 маст врз базата на натриумов 
26. Танинско дрво ЈХЈЅ В. В5.021 сапун или мешан натриумов и 
27. Дрво за сува дестилација - ЈТЈЅ В. В5.022 калциумов сапун - средна - - Ј1ЈЅ В. Н3.532 
28. Д Р В О за огрев ЈИЅ В. В5.023 1 3 М а с т базата на натриумов оо т ^ ^ ^ тттс П Т57 поп сапун - за трешти лежаи - ЈТЈЅ В. Н3.537 29. Делкана граѓа од иглолисти Ј1ТЅ В. В7.020 и М а с т в р з 6 а з а т а н а н а т р и у м 0 Е 
30 Цепено техничко дрво - Др- сапун - брикетна ЈТЈЅ В. Н3.539 

во за изработка делови за бу- 15 маст врз базата на калциумов 
риња, четкарски производи и сапун - многу мека ЈХЈЅ В. Н3.562 
рачки Ј1ЈЅ В. В8.020 16 Маст врз базата на калциумов 

31. Преработка на дрво Ј1ЈЅ В. С0.020 сапун - мека Ј1ЈЅ В. Н3.563 
32 Фурнир - - - . - - - - ЈТЈЅ В. С5.020 17 М а с т ВР3 базата на калциумов 

- г, ' ттл „лтѕл тттс п сапун - средна ЈТЈЅ В. Н3.564 33. Врзано дрво Ј1ЈЅ В. С5.021 1 8 К о л о м а с т ж о л т а ЈХЈЅ В. Н3.570 
34. Железнички прагови Ј1ЈЅ В. В1.020 19 Коломаст црна ЈХЈЅ В. Н3.571 
35. Железнички прагови за 20 Земање урнеци и методи за 

стрелки' ЈХЈЅ В. В1.021 испитување течни горива и спе-
36. Железнички прагови за мо- цијални бензини ЈИЅ В. Н8.010 

стовг-Ј - - - - - - - - Ј1ЈЅ В. В1.022 Наведените југословенски стандарди објавени 
37 Па шкет - - . - - - - - ЈТЈЅ В В5 020 0 6 в а одделно издание на Сојузната комисија за 

, ч т х т с гч тлдпоп стандардизација кое е составен дел од ова решение. 
38. Дрвена волна (талашика) - Ј1ЈЅ В. В6.020 п 0 в и е ј у г 0 С Л 0 Е Ѕ Н С К И г т а Ндарди влегуваат во 

Наведените југословенски стандарди објавени сила на 1 август 1955 година, 
се во одделно издание на Сојузната комисија за Б 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 23 мај 1955 година 

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во Белград 
сила на 1 јули 1955 година. Претседател 

III. Од денот на ^негувањето во сила на овие на Сојузната комисија 
стандарди престануваат да важат југословенските за стандардизација, 
стандарди - Необработено дрво — ЈЅ 1001 и ЈЅ 1002 инж. Славољуб Виторовиќ с. р. 
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245. 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-
ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
ќа производите и за производителските специфика-
ции (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

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

СКО-СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 

I. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација с е ; донесуваат следни југословенски 
стандради: 

1. Мелнички производи од пче-
ница ЈТЈЅ Е. 01.001 

2. Тжано брашно : Ј1ЈЅ Е. 01.010 
3. Пипер во прав ЈТЈЅ Е. Н6.031 
Наведените југословенски стандарди објавени 

се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

И. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила и тоа: Ј1ЈЅ Е. 01.001 и ЈХЈЅ Е. 01.010 на 1 
август 1955 година, а 

ЈТЈЅ Е. Н6.031 на 1 септември 1955 година. 

Бр. 1812 
24 мај 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

246. 

Врз основа на точ. 9 од Упатството за комиси-
ите за плати во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/55), Сојузната комисија за плати во 
стопанството издава 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ВО ВРСКА СО ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ДНЕВНИЦИ, ПАТНИ ПА-
УШАДИ, ТЕРЕНСКИ ДОДАТОЦИ И КИЛОМЕ-
ТРАЖА СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛ-
НИ ТРОШОЦИ И ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ТЕРЕНСКИ ДОДАТОЦИ 
ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО 

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
Со Одлуката за условите под кои издатоците за 

дневници, патни паушални, теренски додатоци и ки-
лометража се признаваат како материјални тро-
шоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55), како 
ниту со Одлуката за условите под кои издатоците 
за теренски додатоци во градежништво се при-
знаваат како материјални трошоци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/55) не е определена границата до 
кога трае службеното патување на терен заради 
оснивање и организација на работилиште а од кога 
започнува работата на терен и, во врска со тоа, до 
кој ден сторените издатоци се признаваат во мате-
ријални трошоци во износите на дневници а од кој 
ден во износите пропишани за теренски додатоци. 

Колку дена при оснивањето и организацијата 
на работилиштето ќе се сметаат како службено па-
тување и за тоа време ќе се признаат во ма,тери-
јални трошоци издатоците за исплатени дневници, 
определува во секој конкретен случај секретарија-
тот за стопанство на народниот одбор на околијата 
^градот) надлежен според седиштето на стопанската 

ганизација, водејќи сметка за фактичните можно-
сти да се осигури нормално сместување и исхрана 
на работи лиштето, со тоа да не може тоа време да 
биде подолго од 15 дена- По истекот на срокот што 
ќе го определи секретаријатот за стопанство на на-
родниот одбор на околијата (градот), а најдоцна! по 
истекот, на срокот од 15 дена од почетокот на рабо-
тите за оснивање и организација! на работилипггето 
на стопанската организација за работниците и слу-
жбениците упатени на таа работа можат да и' се 
признаат во материјални трошоци само издатоците 
за теренски додатоци во износите определени со 
тарифниот правилник а во границите на пропи-
шаните средни износи. 

Во случај на упатување на работа на веќе ор-
ганизирани работилница во материјални трошоци 
се признаваат од првиот ден само издатоците за 
теренски додатоци. 

Бр. 415 
21 мај 195)5 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за плати 
во стопанството, 

Никола Минчев, с. р. 

247. 

И З В Е Ш Т А Ј 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРА- ј 
ТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ! 
НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДР-
ЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛГРАД VII 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
С о б о р о т н а п р о и з в о д и т е л и т е 

Б е л г р а д 
Сојузната изборна комисија ги прими изборните 

а к т што се однесуваат за дополнителните избори 
што се одржани во Изборната околија Белтад VII, 
та во смисла на чл. 178, 167 и 132 од Законот за 
правата и должностите, избирањето и отповикот ца 
сојузните народни пратеници поднесува следен 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Соборот на производителите во група-
та на индустријата, трговијата и занаетчиството во 
Изборната околија Белград VII, определени со 0 -
длуката на Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина од 9 март 1955 година, 
одржани се на 8 мај. 1955 година. 

2) Со спроведувањето на изборите под надзор 
на Сојузната изборна комисија раководеше Избор-
ната комисија на Народна Република Србија и Око-
лиската изборна комисија за Изборната околија 
Белград VII. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот Милути-
новиќ Радојка Велимир од Белград чијашто канди-
датура беше потврдена од страна на Околиската 
изборна комисија и објавена од страна на Соју-
зната изборна комисија под бр. 16 од 16 алил 1966 
година во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 17 од 
20 април 1955 година. 

4) Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Белград VII го утврди резултатот на избо-
рите на начинот пропишан со чл- 178, 167 и 166 од 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници. 
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Резултатите на изборите се следни: 
Вкупно Про-
гласени цент 

Членови на изборното тело 95 126.825 
Гласале членови на избор-
ното тело ^ 61 81.435 64,2 
За кандидатот Милутиновиќ 
Радојка Велимир 81.435 100 
Неважечки ливчиња — 

Врз основа на тоа Околиската изборна комиси-
ја за Изборната околија Белград VII го прогласи 
за народен пратеник Милутиновиќ Радојка Вели-
мир од Белград.. 

Бр. 24 
27 мај 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател,^ 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с- р. 

24Ѕ, 

О Б Ј А В А 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-

ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР 

НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Врз основа на чл. 178 во врска со чл. 89 ст. 1 

од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузн,ите народни пратеници, Соју-
зната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Сојузниот собор на Сојузната народна скуп-
штина, што ќе се одржат во Изборната околија пан-
чевачка I на 19 јуни 1955 година, е потврдена кан-
дидатурата на Ромиќ Петар Јанко" од Панчево. 

Бр. 25 
27 мај 1955 година 

Белгра-д 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с- р. 

249, 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР 

НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Врз основа на чл. 178 а во врска со чл. 89 ст. 1 

од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници, Соју-
зната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Сојузниот собор на Сојузната народна скуп-
штина, што ќе се одржат во Изборната околија За-
греб IV на 19 јуни 1955 година, е потврдена канди-
датура на Грегориќ Паје др Павле од Загреб. 

Бр. 26 
27 мај 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател. ! 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на чл. 19 ст. 2 од Уредбата за орга-

низацијата на Заводот за социјално осигурување и 
точ. I под 4) и 5) од Одлуката за овластување Коор-
динациониот одбор да донесува решенија од надле-
жноста на Сојузниот извршен совет, а во врска 
со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работе-
њето на Сојузниот извршен совет, Координациониот 
одбор на Сојузниот извршен совет 

С о г л а с е н е 
Хас Зденко, досегашен Секретар за социјално 

осигурување во Сојузниот извршен совет, да се на-
значи за директор на Сојузниот завод за социјално 
осигурување, 

Бр. 712 
30 април 1955 година 

Белград 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДИЕ РЕПУБЛИКИ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народно Републике Срби-

је" во бројот 27 од 20 април 1955 година објавува: 
Решение за Радио Приштина ка-ко установа со 

самостојно финансирање; 
Решение за оснивање институт за научни истра-

жувања во ловџиството; 
Упатство за начинот на определувањето еди-

ници за пресметка на трошоците за лекување на 
децата и мајките доилки — придружнички во здрав-
ствените установи. 

Во бројот 28 од 23 април 1955 година објавува: 
Наредба за времена дозвола на сообраќајот со 

спрежни возила на Автопатот Белград-Загреб; 
Решение на Републичката изборна комисија на 

НРС за разрешување од должноста членовите на 
околиските изборни комисии (за републички из-
бори); 

Решение за разрешување од должноста члено-
вите на околиските изборни комисии (за народни 
одбори). 

Во бројот 29 од 26 април 1955 година објавува: 
Одлука за оснивање фонд за покритие на ви-

шокот на расходите на пасивните заводи за соци-
јално осигурување; 

Одлука за дополнение на Одлуката за оснивање 
фонд за покритие на вишокот на расходите на па-
сивните заводи за социјално осигурување. 

Во бројот 30 од 28 април 1955 година објавува: 
Одлука на Републичкиот завод за социјално 

осигурување за овластение на Извршниот одбор на 
собранието да донесува општи акти за работењето 
во заводот: 

Одлука на Републичкиот завод за социјално 
осигурување за расподелба на намалената општа 
норма на придонесот за социјално осигурување; 

Одлука на Републичкиот завод за социјално 
осигурување за делот на придонесот што влегува 
како приход на републичкиот фонд за превентивна 
заштита.. 

Во бројот 31 од 7 мај 1955 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за постапното укинување учителската школа во Уб, 
Пожаревац и Крушевац и за регулирање на запи-
шувањето на учениците во учителските школи во 
Пирот, Врање и Нови пазар; 

Одлука за определување бројот на судиите во I 
Околискиот суд за град Ниш и околискиот суд за I 
Околијата нишка; 
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Одлука за ставање вон сила Одлуката за утвр-
дување сроковите за распишување на изборите за 
работнички совети на претпријатијата и едениците 
на Железничкото транспортно претпријатие на те-
риторијата на НР Србија; 

Објава на Републичката изборна комисија на 
НР Србија за потврдената кандидатура за избирање 
народен пратеник на Републичкиот собор на На-
родната скупштина на НР Србија. 

Во бројот 32 од 9 мај 1955 година објавува: 
Одлука за формирањето, управувањето и кори-

стењето на фондот за унапредување на шумар-
ството; 

Одлука за формирањето, управувањето и ко-
ристењето на Фондот за унапредување на селското 
стопанство; 

Решение за оснивање реонски секции за зашти-
та на земјиштето од ерозија и за уредување на 
пороите; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за прогласување на Подреонската опитна селско-
стопанската станица во Смедеревска па л анка за 
установа со самостојно финансирање. 

Во бројот 33 од 12 мај 1955 година објавува: 
Решение за измени и дополненија на Решението 

за оснивање Теренска секција за спроведување 
технички работи на подрачјето на Грделичката Кли-
сура и Врањската Котлина; 

Решение за организацијата на Техничкото биро 
за прехранбена индустрија како установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за Радио Нови Сад како установа со 
самостојно финансирање; 

Правилник за дополнение на Правилникот за 
вршење занаетчиска дејност без постојано работно 
место. 

Во бројот 34 од 14 мај 195-5 година објавува: 
Наредба за шумските жигови; 
Наредба за дополнение на Наредбата за занает-

чиските дејности што се сметаат како сродни одно-
сно што се дополнуваат меѓусебно. 

Во бројот 3-5 од 16 мај 1955 година објавува: 
Решение на Заводот за заштита на природата и 

научното проучување на природните реткости на 
НР Србија. 

Во бројот1 36 од 18 мај 1955 година објавува: 
Одлука за определување основите и нормата за 

кадрови на занаетчиските и угостителските стопан-
ски организации и стопанските организации во пат-
ниот сообраќај за 1965 година; 

Упатство за начинот на пресметувањето и упла-
тата на износите што ги уплатуваат народните од-
бори на околиите и градовите врз основа на уче-
ството на НР1 Србија во нивните вкупни приходи во 
1955 година. 

Во бројот 37 од 21 мај 1955 година објавува: 
Решение за дополнение на Решението на Вла-

дата на НРС ВС бр. 496/48 за определување месните 
народни одбори за заверка на потписи, ракописи и 
преписи; 

Правилник за полагање на големата матура/ 
Во бројот 30 од 23 мај 1955 година објавува: 
Одлука за утврдување процентот за користење 

на дрвната маса под кој се преработува нерацио-
нално дрвото; 

Одлука за условите кога ќе се смета дека со 
искористување на земјиштето за други цели вон 
селско-стопанските илиЈ од споредни дејности во 
селското стопанство се реализирани приходи над 
обичаените. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

,,Народно новине" службени лист Народно Ре-
публико Хрватске во бројот 18 од 22 април 1955 го-
дина објавуваат: 

Наредба за отстранување на бруцелозата (мели-
тококозата) кај овците и козите; 

Исправка на Упатството за измена и дополне-
ние на Упатството за начинот на финансирањето 

и финансиското работење во здравствените уста^ 
нови на подрачјето на НР Хрватска. 

Во бројот 19 од 28 април 1955 година објавуваат: 
Одлука за утврдување на основата за состава-

Н/в на тарифните правилници на проектантските ор-
ганизации. 

Во бројот 20 од 7 мај 1955 година објавуваат: 
Уредба за организацијата и работењето на Со-

ветот за просвета, наука и култура на НР Хрватска; 
Решение за оснивањето, организацијата и рабо,-

тењето на Заводот за унапредување на наставата 
и општото образование. 

Во бројот 21 од 13 мај 1955 година^ објавуваат: 
Одлука за основите и за нормите за кадрови за 

1956 година; 
Одлука за определување видови добиток за кој,. 

не можат да се одобрат инвестициони заеми. 
Во бројот 22 од 20 мај 1955 година објавуваат , 

само решенија за дополнителните избори на народ-
ните одбори на околиите и општините. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ! 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народно Републико Словеније" во 
бројот" 15 од 21, април 1955 година објавува: 

Одлука за Институтот за туберкулоза на Толч-
ник; ! 

Решение за оснивање на Заводот за фармација 
и! контрола на лековите. 

Во бројот 16 од 30 април 1955 година објавува: 
Решение за оснивање на Завод за балнеологијај 
Решение за измена на Решението за проглас ', 

сување на Геодетскиот завод во Љубљана за уста-
нова со самостојно финансирање. 

Во бројот 17 од 12 мај 1955 година објавува: 
Закон за оснивање на Советот за урбанизам на 

НР Словенија; 
Закон за издавање и изведба на градежни ра-

боти; 
Закон за туристичкото кампирање; 
Одлука за измена на Одлуката за тарифата за 

продавање електрична енергија; 
Решение за исклучување поодделни води од 

рибарските подрачја; 
Правилник за постапката при јавна писмена 

лицитација за издавање градежни работи; 
Првилник за општите услови за изведба на гра-

дежни работи; 
Правилник за начинот на изведбата на граде-

жни работи во сопствена режија; 
Наредба за делба на природните води во НЕ 

Словенија на рибарски подрачја. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени 
лист Народно Републико Боеле и 

Херцеговине" во бројот 8 од 23 април 1955 годин^ 
објавува: 

Наредба за одбрана од поплава, за генералниот 
план и за организацијата на мрежата на органот 
за одбрана од поплава (прилог); 

Наредба за испитната комисија за испитите на 
квалифициранито и висококвалифицираните работ-
ници на занимањата на Дрвопреработувачката (др-
вообработувачката) струка); 

Програма за испитите на квалифицираните и 
висококвалифицираните работници на дрвопрера-
ботувачката (дрвообработувачката) струка. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Служ-бен весник на Народна Република Ма-

кедонија" во бројот 13 од 13 април 1955 година 
објавува: 

Уредба за фондот за унапредување на земјодел-
ството; 

Одлука за доделување средства од Републич-
киот фонд за унапредување на шумарството на^ 
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фондот за унапредување на шумарството на народ-
ните одбори; 

Одлука за востанување награда за работа за 
сузбивање туберкулозата и бруцелозата по доби-
токот; 

Одлука за големината на придонесот за кадрови 
на угостителските стопански организации за 1955 
година; 

Одлука за основите за утврдување тарифни-
те ставки во тарифните правилници на проектант-
ските стопански организации за 1955 година; 

Решение за учеството на околиите во преоста-
натата добивка на градежните претпријатија, одно-
сно нивните градилишта и погони; 

Решение за процентот со кој се пресметува де-
лот на добивката што му припаѓа на седиштето на 
градежното претпријатие; 

Решение за прогласување на Ученичкиот дом 
при Училиштето за механизација на земјоделието 
во Куманово за установа со самостојно финансирање; 

Решение за прогласување Претпријатието при 
Училиштето за механизација на земјоделието во 
Куманово за установа со самостојно финансирање; 

Упатство за начинот на пресметувањето и 
уплатата на износите што околијата и град Скопје 
ги уплатуваат врз основа на Учеството на Народна 
Република Македонија во нивните вкупни приходи 
од 1955 година; 

Решение за утврдување роковите во кои подно-
сителите на пријави ќе поднесат докази за настана-
тите измени и роковите во коишто органите ќе ги 
проверат пријавените измени и ќе извршат исправки 
на обложениот данок; 

Правилник за елементите што треба да ги содр-
жи елаборатот за подигнување на овошни насади 
'поголеми од 0,5 ха; 

Правилник за елементите што треба да ги со-
држи елаборатот за подигнување на лозја поголеми 
од 0,5 ха; 

Правилник за условите под кои може да се 
произведува овоштен посадочен материјал; 

Правилник за квалитетот на посадочниот ово-
штен материјал; 

Правилник за условите под кои може да се 
произведува лозов посадочен материјал; 

Правилник за квалитетот на лозовиот поседо-
чен материјал. 

Во бројот 14 од 7 мај 1955 година објавува: 
Решение за определување кои стопански прет-

пријатија се сметаат за големи по однос на коми-
сиите за преглед на завршните сметки за 1955 го-
дина; 

Решение за објавување документи од завршната 
сметка за 1954 година на стопанските организации 
кои се сметаат за големи; 

Решение за менување називот на ниже меди-
цинско училиште во Штип; 

Решение за менување називот на ниже меди-
цинско училиште во Битола; 

Упатство за спроведување на Уредбата за фон-
дот за унапредување на земјоделството. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републико Црне Горе" 
во бројот 11 од 20 април 1955 година објавува: 

Одлука за времено финансирање на социјал-
ните установи; 

Одлука за определување инвеститори и објек-
ти за предопределени инвестиции; 

Одлука за определување на основите и нор-
мите на придонесот за кадрови како и за наголе-
мувањето на определените норми при поодделни 
стопански организации; 

Решенија за прогласување: на Детскиот дом 
„Сава Ковачевиќ" во Доброта, на Детскиот дом 

„Иван Милутиновиќ" во Прчањ, на Детскиот дом во 
Биј ела, на Домот за доенчиња и мали деца во Би-
јала, на Домот за воспитување деца во Доња Ластва 
и на Домот за стари во Пераст — за установи со 
самостојно финансирање; 

Решение за измена називот на хигиенско-епи-
демиолошкиот завод во Цетињ^пѓгханитарно-епиде-
миолошката станица во Титоград и Иванград: 

Програма за полагање стручниот дел на испитот 
за квалифицирани и висококвалифицирани работ-
ници од рударската струка што се здобиле со струч-
но образование на црактична работа; 

Решенија за оснивањето на апотеки во Жабљак 
и Шавник како установи со самостојно финанси-
рање. 

С О Д Р Ж И Н А : 
234. Правилник за стручната опрема на ра-

ботниците на работа во угостителските 
претпријатија и дуќани 349 

235. Одлука за установување паушален при-
донес за социјално осигурување за лицата 
што се наоѓаат времено вон работен однос 350 

(236- Одлука за установување паушален при-
\ донес за социјално осигурување за ра-

ботниците и службениците за време до-
дека-се наоѓаат на неплатено отсуство — 350 

237. Одлука за установување паушален придо-
нес за здравствено осигурување на лица-
та на доброволна пракса (волонтери) 350 

238. Одлука за паушалните основи за пресме-
тување на придонесот за социјално оси-
гурување за работниците на помали за-
наетчиски и на помали угостителски ду-

239. Одлука за основите за плаќање на при-
донесот за социјално осигурување на ри-
барските стопански организации 351 

240. Упатство за начинот на исплатата на на-
доместокот место плата за првите седум 
дена неспособност за работа за осигуре-
ници — жени 352 

241. Решение за поштееско-телеграфско-теле-
фонската тарифа за внатрешниот со-
обраќај 352 

242. Решение за пуштање во оптек пригодни 
поштенски марки по повод приредувањето 
на Дубровачките летни итри во 1955 год. 363 

243. Решение за Југословенските стандарди за 
необработено и обработено дрво 363 

244. Решение за Југословенските стандарди за 
течни горива, конзистентна маст и акти-
вирани масла 364 

245. Решение за Југословенските стандарди за 
селско-стопански производи 365 

246. Објаснение во врска со одлуката за усло-
вите под кои издатоците за дневници, пат-
ни паушали, теренски додатоци и кило-
метража се признаваат како материјални 
трошоци и одлуката за условите под кои 
издатоците за теренски додатоци во гра-
дежништвото се признаваат како матери-
јални трошоци 365' 

247. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина одржани во 
изборната околија Белград VII 365 

248. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избирање на-
роден пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина 366 

249. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избирање на-
роден пратеник на Сојузниот собор на Со-, 
јужната народна скупштина 36ф 
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