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„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ** излегу*« во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосрп-
скк, словенечки, македонски, албански и унгар-
ски Јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Петок, 28 

ВЕЈН РАД 

БРОЈ 9 ГОД. XLII 

ал овој број е 600 динари. - Аконтацијата 
на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. I. Поигт. фах 
226. - Телефони: Це(прала 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

106. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕ-
СТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за санација и престанок на организациите на 
здружен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 26 февруари 1986 година. 

П бр. 557 
26 февруари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Радован Влајковић, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е.p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СА-
НАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 1 
Во Законот за санација и престанок на организациите 

на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/80, 
25/81, 66/81, 28/83, 20/84, 7/85 и-39/85) во член 49 став 2 
се брише. 

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, зборовите: 
„просечниот месечен чист личен доход од став 2 на овој 
член може да се зголеми" се заменуваат со зборовите: „ос-
новната организација може да исплатува аконтации на 
чистиот личен доход до височина на просечниот чист ли-
чен доход исплатен по работник за претходната година во 
таа организација зголемен". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 3, зборовите: 
,ст. 1 до 3" се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2.". 

Член 2 
Во член 22la по зборовите: „за 1984 година" на обете 

«еста се става запирка и се додаваат зборовите: „односно 
а 1985 година", по зборовите: „во 1985 година" се става 
апирка и се додаваат зборовите: „односно во 1986 годи-
[а", а зборовите: „и не почне да работи без загуба" се бри-
чат. 

Член 3 
По член 2216 се додава нов член 22IB, кој гласи: 

„Член 22IB 
По исклучок од одредбите на чл. 49 и 22la од овој за-

DH, надлежниот орган во републиката односно надлежни-

от орган во автономната покраина, врз основа на барање 
од основната организација, може во 1986 година да одоб-
ри зголемување на просечниот месечен чист личен доход 
исплатен по работник за 1985 година во таа организација 
до процентот од член 49 став 2 од овој закон и пред основ-
ната организација да ја покрие односно надомести загуба-
та или да склучи самоуправна спогодба за меѓусебните од-
носи во санацијата. 

Одобрението од став 1 на овој член може да им се да-
де на основните организации што, според Одлуката за 
Единствената класификација на дејностите се распореде-
ни во следните гранки односно подгрупи: електростопан-
ство (гранка 0101), производство на јаглен (гранка 0102), 
производство на хемикалии за земјоделството (подгрупа 
011820), мелење и лупење на жита (подгрупа 013010), про-
изводство на леб и печива (подгрупа 013021), производ-
ство на шеќер (подгрупа 013060), производство на расти-
телни масла и масти (подгрупа 013080), сточарство (под-
група 020140), железнички сообраќај (гранка 0601) и орга-
низации на здружен труд во земјоделството што страдале 
од подолги последици од суша во поледелското производ-
ство, а од мраз на насади во лозарството, овоштарството 
и маслинарството, под услов со закон односно со одлука 
на собранието на општествено-политичката заедница или 
со самоуправна спогодба да е уредено обезбедувањето на 
средства за покритие на загубите на тие основни организа-
ции најдоцна до 31 декември 1986 година. 

Одобрение од став 1 на овој член може да им се даде 
на основните организации од став 2 на овој член и ако ис-
кажат загуба според периодичната пресметка во 1986 го-
дина. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

107. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИ-

ЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ 
Се прогласува Законот за дополнение на Законот за 

обврските на Федерацијата за пензиите на борците, што го 
усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 февруари 1986 година. 

П бр. 555 
26 февруари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Претседателството на СФРЈ, 
Радован Влајковић, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБВРСКИТЕ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ПЕНЗИИТЕ НА БОРЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за обврските на федерацијата за пензиите 

на борците („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74, 46/74, 
68/81 и 57/83) во член 4 по став 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„На начинот определен во став 2 на овој член се ут-
врдува и пресметува обврската на федерацијата по основ 
на придонесот за здравствена заштита и на оние заедници 
што им обезбедуваат здравствена заштита на уживателите 
на пензии, за кои средствата за здравствена заштита се 
планираат и здружуваат во заедниците за здравство.". 

Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст. 4 до 7. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

108. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА 

БАНКАРСКИОТ И КРЕДИТНИОТ СИСТЕМ 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем, 
што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 26 февруари 1986 година. 

П бр. 565 
26 февруари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Радован Влајковић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОС-
НОВИТЕ НА БАНКАРСКИОТ И КРЕДИТНИОТ СИС-

ТЕМ 

Член 1 
Во Законот за основите на банкарскиот и кредитниот 

систем („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/85) во член 193 
став 2 зборовите: „загуба во моментот на одобрувањето 
на кредитот" се заменуваат со зборовите: „непокриена за-
губа искажана според завршната сметка за претходната 
година во моментот на одобрувањето на кредитот". 

Член 2 
По член 228 се додава нов член 228а, кој гласи: 

„Член 228а 
Одредбата на член 193 став 2, што се однесува на ут-

врдувањето на кредитната способност на заемобарачот, 
освен за одобрувањето на инвестициони кредити, ќе се 
применува од I јануари 1987 година.". 

Член 3. 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

109. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖБАТА И ОВЛАСТУВА-
ЊАТА НА АВТО-МОТО СОЈУЗОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за 
положбата и овластувањата на Авто-мото сојузот на Ју-
гославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седница-
та на Сојузниот собор од 26 февруари 1986 година. 

П бр. 566 
26 февруари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковић е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛОЖБАТА И 
ОВЛАСТУВАЊАТА НА АВТО-МОТО СОЈУЗОТ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во Законот за положбата и овластувањата на Авто-

-мото сојузот на Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 22/78) во член 5 став I точка 8 по зборот: „патиштата", 
се додаваат зборовите: „со обезбедување превезување со 
хеликоптер на лицата повредени односно заболени во јав-
ниот сообраќај, заради давање медицинска помош/'. 

Член 2 
Во член 7 се додава нов став, кој гласи: 
„Сојузниот орган на управата надлежен за работи на 

здравството, во спогодба со сојузниот орган на управата 
надлежен за работи на сообраќајот и врските и со сојузни-
от орган на управата надлежен за работи на народната од-
брана, ќе ги пропишат медицинските индикации и крите-
риумите за користење на хеликоптери во превезувањето 
на повредени односно заболени лица во јавниот сообраќај, 
опременоста на хеликоптерите за давање медицинска по-
мош при превезувањето и составот и стручната оспособе-
ност на медицинските екипи за давање на таа помош." 

Член 3 
Во член 8 став 1 по точка 3 се додава нова точка 4, ко-

ја гласи: 
„4) Сојузниот орган на управата надлежен за работи 

на здравството над работите од член 5 став 1 точка 8 и од 
член 7 на овој закон.". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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НО. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

ОБРТНИ СРЕДСТВА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за обезбедување обртни средства, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 
26 февруари 1986 година. 

П бр. 550 
26 февруари 1986 година 4 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Радован Влајковић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
Во Законот за обезбедување обртни средства 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/84) во член I став 1 по 
зборовите: „работните заедници" се додаваат зборовите: 
„формирани во смисла на чл. 379 и 403 од Законот за 
здружениот труд". 

Член 2 
Во член 3 став 2 точка 2 по зборовите: „за обртни 

средства" се додаваат зборовите: „и обврската за сред-
ствата обезбедени на друг начин". 

Во точка 3 по зборовите: „земање кредити", се дода-
ваат зборовите: „и обврската за средствата обезбедени на 
друг начин". 

Член 3 
Во член 7 став 1 во уводната реченица по зборовите: 

„во основни средства" се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „за здружување и пренос на средства без обврска 
за враќање". 

Во точка 1 на крајот знакот точка и запирка се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите: „како и примени-
те износи по основ на здружените парични средства на не-
потрошената амортизација,". 

Во точка 4 на крајот знакот точка се заменува со точ-
ка и запирка и се додаваат пет нови точки, кои гласат: 

„5) за здружување на паричните средства до износот 
на непотрошената амортизација со основните организа-
ции на здружен труд што се во составот на иста работна 
или сложена организација на здружен труд, како и со ос-
новните организации на здружен труд со кои склучиле са-
моуправна спогодба за здружување на труд и средства за-
ради стекнување на заеднички приходи или заеднички до-
ход или за реализација на заедничка програма за развој на 
производство за извоз, односно супституција на увоз, кои 
се од значење за усогласен стопански развој на земјата, до-
несена во согласност со општесвениот план на Југослави-
ја, ако со таа програма е предвидено учеството на произ-
водството за извоз, односно за супституција на увозот во 
вкупното производство да изнесува над 50%, за што орга-
низацијата на здружен труд која здружува парични сред-
ства од непотрошената амортизација е должна да прибави 
потврда од Стопанската комора на Југославија; 

6) за здружување на основни средства, со обврска за 
враќање и без обврска за враќање, врз основа на самоуп-
равна спогодба за здружување на основни средства и пре-
нос на основни средства, со надомест или без надомест, 
врз други општествени правни лица во согласност со зако-
нот; 

7) за користење на средства за инвестиции заради за-
мена на уништени, односно заради оспособување на оште-
тени основни средства поради дејство на елементарни не-
погоди под услов штетите од тие непогоди да се од таков 
обем што за тие потреби да можат да се користат сред-
ствата на солидарноста формирани според републичките 
односно според покраинските прописи до износот на при-
мените средства без обврска за враќање, на примените 
средства на кредитите, на средствата на самопридонесот 
на работните луѓе и граѓаните и на друг начин обезбедени 
средства за таа намена; 

8) за здружување на средства, со обврска за враќање и 
без обврска за враќање, врз основа на самоуправна спогод-
ба за здружување на средства, давање кредити и давање 
средства, по други основи, на општествени правни лица за 
отстранување на последици од елементарни непогоди, ако 
штетите од тие непогоди се од таков обем така што за тие 
потреби да можат да се користат средствата на солидар-
ност формирани според републичките односно покраин-
ските прописи донесени за спроведување на Договорот за 
формирање средства на солидарноста на народите и на-
родностите на Југославија и на републиките и на автоном-
ните покраини за отстранување последиците од елемен-
тарни непогоди („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/74)". 

9) за набавка на основни средства за оспособување и 
вработување на инвалидни лица во инвалидските рабо-
тилници. 

Во став 2 по зборовите: „основни средства" се дода-
ваат зборовите: „и износот на здружените парични сред-
ства на амортизацијата,". 

Член 4 
Во член 8 се додава став 2 кој гласи: 
„Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 

организациите односно заедниците што земаат кредити и 
обезбедуваат средства со здружување на средства, со 
вложување на средства и со издавање обврзници за инвес-
тициите во основни средства со намена за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди.". 

Член 5 
Во член 12 став 1 во уводната реченица зборовите: 

„од 50.000 до 1,000.000" се заменуваат со зборовите: „од 
250.000 до 10,000.000". 

Во точка 1 по зборовите: „во основни средства" се до-
даваат зборовите: „или за здружување и пренос на сред-
ствата без обврска за враќање,". 

Во став 2 зборовите: „од 5.000 до 50.000" се заменува-
ат со зборовите: „од 25.000 до 500.000". 

Член 6 
Во член 13 став 1 зборовите: „од 50.000 до 1,000.000" 

се заменуваат со зборовите: „од 250.000 до 10,000.000". 
Во ст. 2 и 3 зборовите: „од 5.000 до 50.000" се замену-

ваат со зборовите: „од 25.000 до 500.000". 

Член 7 
Во член 14 став 1 зборовите: „од 10.000 до 100.000" се 

заменуваат со зборовите: „од 50.000 до 500.000". 
Во став 2 зборовите: „од 3.000 до 20.000" се заменува-

ат со зборовите: „од 15.000 до 50.000". 

Член 8 
По член 16 се додава нов член 16а, кој гласи: 

„Член 16а 
По исклучок од одредбата на член 7 став 1 од овој за-

кон, организацијата односно заедницата што не обезбеди-
ла трајни обртни средства од трајни и долгорочни извори 
на средства може до крајот на 1990 година да запишува за-
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еми и да здружува дел од средствата на општествената 
репродукција врз основа на републичките односно на по-
краинските прописи, како и да здружува дел од средствата 
на општествената репродукција врз основа на самоуправ-
ните спогодби за развој на производството и преносот на 
електрична енергија, топлотна енергија, од термоцентра-
лите на јаглен и гермоцентралите - топлани на јаглен, за 
развој на производството на јаглен и железничкиот сооб-
раќај, водостопанството и изградбата на магистралниот 
пат „Братство-единство", вклучувајќи ја изградбата на ту-
нелот „Караванки", и за поттикнување на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените подрачја/'. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

l i l . 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВ-

НА ПОСТАПКА 
Се прогласува Законот за измени и дополненија на 

Законот за општата управна постапка, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 
февруари 1986 година. 

П бр. 554 
26 февруари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Радован Влајковић, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеши, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОП-

ШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

Член 1 
Во Законот за општата управна постапка („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 32/78) - (пречистен текст) во член 159 
став 2 по зборот: „исправи", се додаваат зборовите: „од-
носно микрофилмска копија на исправата или репродук-
ција на таа копија,". 

Член 2 
Во член 164 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Во постапката на докажување, микрофилмската 

копија на исправата односно репродукцијата на таа копи-
ја се изедначува со исправата од став 1 на овој член ако 
таква микрофилма^ копија односно репродукција на таа 
копија издал државен орган во границите на својата над-
лежност односно самоуправна организација или заедница 
во работите што ги врши врз основа на јавни овластува-
ња.". 

Во досегашниот став 2 кој станува став 3 по зборот 
„исправа" на двете места се додаваат запирка и зборови-
те: „односно микрофилмска копија на исправата или реп-
родукција на таа копија". 

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„(4) Допуштено е да се докажува дека микрофилмска-

та копија односно репродукцијата на таа копија не му е 
верна на оригиналот.". 

Член 3 
Во член 171 став 1 се менува и гласи: 
„(1) Државните органи издаваат уверенија односно 

други исправи (цертификати, потврди и др.) за фактите за 
кои водат службена евиденција.". 

Во став 2 по зборот: „уверенија" се додаваат зборови-
те: „односно други исправи". 

Во став 3, во првата реченица, по зборот: „Уверенија-
та" се додаваат зборовите: „и други исправи". Во втората 
реченица по зборот: „уверенија" се додаваат зборовите: 
„односно други исправи". 

Во став 5 по зборот: „Уверение" се додаваат зборови-
те: „и други исправи", зборот: „издава" се заменува со 
зборот: „издаваат", а по зборот: „уверение" се додаваат 
зборовите: „односно друга исправа". 

Во став 6, во првата реченица, по зборот: „уверение-
то", се додаваат зборовите: „односно друга исправа", а во 
втората реченица по зборот: „уверение" се додаваат збо-
ровите: „односно друга исправа". 

Став 7 се менува и гласи: 
„(7) Ако странката, врз основа на доказите со кои рас-

полага, смета дека уверението односно друга исправа не е 
издадена во согласност со податоците од службената еви-
денција, може да бара измена на уверението односно на 
друга исправа. Органот е должен да донесе посебно реше-
ние ако го одбие барањето на странката да го измени од-
носно да издаде ново уверение или друга исправа. И во тој 
случај важи рокот од 15 дена од денот на поднесувањето 
на барањето за издавање ново уверение односно друга ис-
права, а ако тоа не биде сторено во тој рок, се смета дека 
барањето е одбиено.". 

Член 4 
Во член 172 став 1 по зборот: „уверенија" се додаваат 

зборовите: „односно други исправи". 
Став 2 се менува и гласи: 
„(2) Уверението односно друга исправа издадена на 

начинот предвиден во став 1 на овој член не го врзува ор-
ганот кому е поднесена како доказ и кој треба да решава 
за предметот. Овој орган може одново да ги утврдува фак-
тите наведени во уверението односно во друга исправа.". 

Во став 3 по зборот: „Уверението" се додаваат зборо-
вите: „односно друга исправа". 

Член 5 
Во член 218 став 1 по зборовите: „по повод барање на 

странката" се додаваат зборовите: „односно по службена 
должност ако е тоа во интерес на странката" - на двете 
места, а по зборовите: „од денот на предавањето на уред-
но барање" се додаваат зборовите: „односно од денот на 
поведувањето постапка по службена должност,". 

Член 6 
Член 229 се менува и гласи: 
„(1) По жалбата против првостепеното решение на 

самоуправна организација или заедница решава органот 
определен со статутот на организацијата односно на заед-
ницата, ако со закон не е пропишано по жалбата да реша-
ва друг орган. 

(2) Со закон може да се утврди надлежноста на орга-
нот на управата како второстепен орган да решава по 
жалбата против првостепеното решение донесено во 
вршењето на јавно овластување од страна на самоуправна 
организација односно заедница. 

(3) Ако за решавањето по жалбата не е определен ор-
ган во смисла на одредбите од ст. 1 и 2 на овој член, по 
жалбата решава органот на управата надлежен за соодвет-
ната управна област.". 

Член 7 
Во член 252 став 1 точка 2 на крајот се додаваат збо-

ровите: „односно за околностите поради кои нема 
можности за кривично гонење односно за гонење за сто-
пански престап". 
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Член 8 
По член 252 се додава нов член 252а, кој гласи: 

„Член 252а 
(1) Управната постапка може да се обнови од причи-

ните наведени во член 249 точка 2 на овој закон и ако кри-
вичната постапка не може да се спроведе или ако постојат 
околности поради кои не може да се поведе постапка. 

(2) Пред донесувањето на заклучокот за обнова на уп-
равната постапка од причините наведени во член 249 точ-
ка 2 на овој закон, службеното лице ќе побара известување 
од органот надлежен за кривично гонење за тоа дали кри-
вичната постапка е запрена односно дали постојат окол-
ности поради кои постапката не може да се поведе. 
Службеното лице не мора да побара такво известување 
ако настапила застареност на кривичното гонење, или ако 
настапила смрт на лицето на чија кривична одговорност 
се укажува во барањето за обнова на управната постапка 
односно ако околностите поради кои постапката не може 
да се поведе самото службено лице може со сигурност да 
ги утврди.". 

Член 9 
Во член 262 став 1, во точка 4 на крајот, точката се за-

менува со точка и запирка и потоа се додава нова точка 5, 
која гласи: 

„5) ако решението е донесено како последица од при-
нуда, изнуда, уцена, притисок или од друго недозволено 
дејствие.". 

Член 10 
Во член 263 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„(4) Решение за поништување на решението врз осно-

ва на член 262 став 1 точка 5 од овој закон може да се доне-
се без оглед на роковите утврдени во став 3 од овој член.". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, на почето-
кот на ставот ознаката: „(4)" се заменува со ознаката: 

Член 11 
Во член 277 став 2 на крајот се додава нова реченица 

која гласи: 
„Недонесувањето на заклучок до тој рок не ја исклу-

чува обврската за негово донесување.". 

Член 12 
Во член 295 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои 

гласат: 
„(3) Службеното лице кое ја води постапката односно 

кое донесува решение односно заклучок, е должно, во рок 
од седум дена од денот на истекот на рокот за решавање 
од чл. 218 и 247 на овој закон, писмено да ја извести стран-
ката за причините поради кои не е донесено решение од-
носно заклучок и за тоа кои дејствија ќе ги преземе заради 
донесување на решение односно заклучок по барањето на 
странката. 

(4) Известувањето до странката му се доставува на 
функционерот односно на носителот на ра ботоводната 
функција, кој е должен да ја оцени оправданоста на причи-
ните поради кои не е донесено решение односно заклучок 
и да преземе мерки решението односно заклучокот да се 
донесат без одлагање.". 

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 13 
Во член 297 по став 2 се додаваат нови ст. 3 до 8, кои 

гласат: 
„(3) Заради следење на извршувањето на овој закон, 

органите на управата на општествено-политичките заед-
ници и други државни органи, како и самоуправните орга-
низации и заедници кога, во вршењето на јавните овласту-
вања што им се доверени со закон и со одлука на општин-
ското собрание заснована врз закон, решаваат во управни 
работи непосредно применувајќи ги прописите, водат еви-
денција за податоците што се однесуваат на решавањето 
на управните работи, а кои се од интерес за целата земја. 

(4) Како податоци што се од интерес за целата земја 
се сметаат податоците: за бројот на поднесените барања, 
за бројот на поведените управни постапки по службена 
должност, за начинот и роковите за решавање на управни-
те предмети во првостепена и второстепена управна по-
стапка, за бројот на поништените односно укинатите уп-
равни акти и за бројот на отфрлените барања односно за-
прените управни постапки. 

(5) Податоците од став 4 на овој член се водат и се ис-
кажуваат по управни области. 

(6) За податоците од став 4 на овој член републичките 
односно покринските органи надлежни да се грижат за 
спроведувањето на овој закон, поднесуваат извештаи до 
сојузниот орган на управата надлежен за работи на упра-
вата. 

(7) Начинот на искажување на податоците од став 4 
на овој член и начинот и роковите за поднесување на из-
вештаите од став 6 на овој член ги пропишува функционе-
рот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен 
за работи на управата. 

(8) Заради давање помош на сојузните органи на уп-
равата и сојузните организации и на самоуправните орга-
низации и заедници во федерацијата, на кои им е доверено 
вршењето на јавни овластувања во решавањето на управ-
ните работи, сојузниот орган на управата надлежен да се 
грижи за спроведувањето на овој закон, по потреба ги про-
пишува обрасците на позивите, доставниците, наредбите 
за доведување, записниците, записниците во вид на книги, 
решенијата од член 209 став 1 и од член 213 на овој закон, 
уверенијата од член 120 став 1 на овој закон, како и за дру-
гите акти во управната постапка.". 

Досегашниот став 3 станува став 9. 

Член 14 
Во член l i l став 1, член 181 став 1, член 192 став 1, 

член 285 став 3 и член 292 став 2, бројот: „500" се заменува 
со бројот: „5.000". 

Член 15 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Со-

јузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пре-
чистениот текст на овој закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

112. 
Врз основа на член 288 став 1 точка 18 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во 
врска со член 121 став 3 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Сојузниот собор од 26 февруари 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИ-
ЈАТА НА СТАТУТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕС-

ТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се потврдуваат измените и дополненијата на Стату-

тот на Службата на општественото книговодство на Југо-
славија, што го донесе Советот на Службата на општес-
твеното книговодство со својата одлука О. бр. 29/85 од 24 
декември 1985 година. 

АС бр. 702 
26 февруари 1986 година 

Белград 
Собрание на СФРЈ 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Илијаз Куртеш«, е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
д-р Миодраг Трифуновић, е. p. 
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И З . 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија, на седниците на Сојузниот собор од 31 
јануараи и 26 и 27 февруари 1986 година, разгледувајќи го 
Извештајот на Сојузниот извршен совет за спроведување-
то на заклучоците на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ во врска со иселувањето на Србите и Црногорците 
од САП Косово под притисок, Информацијата на Сојуз-
ниот општествен правобранител на самоуправањето за ак-
тивноста на општествените правобранители на самоупра-
вувањето врз спроведувањето на заклучоците на Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ за спречување на иселу-
вањето на Србите и Црногорците од САП Косово под 
притисок и извештаите на работните тела на Сојузниот 
собор по повод тие извештаи и тргнувајќи од расправата 
водена во Соборот, врз основа на член 129 од Делвоникот 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ги донесе 
следниве 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифа-

ќа Извештајот на Сојузниот извршен совет за спроведува-
њето на заклучоците на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ во врска со иселувањето на Србите и Црногорци-
те од САП Косово под притисок, како и Информацијата 
на Сојузниот општествен правобранител на самоуправу-
вањето за активноста на општествените правобранители 
на самоуправувањето врз спроведувањето на заклучоците 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за спречување 
на иселувањето на Србите и Црногорците од САП Косово 
под притисок. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува 
дека во спроведувањето на заклучоците на Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, во рамките на вкупните ак-
тивности за остварување на Платформата на ЦК СКЈ за 
Косово, се постигнати резултати во борбата за подобрува-
ње на политичко-безбедносната ситуација, спречување на 
непријателското дејствување на поединци, групи и орга-
низации, запирање на иселувањето на Србите и Црногор-
ците под притисок и враќање на оние кои го сакаат тоа, за 
јакнење на довербата меѓу народите и народностите, кад-
ровската обнова, стабилизирање на стопанството, 
здружување на трудот и средствата, за средување на сос-
тојбата и односите во образованието, науката, културата 
и средствата за јавно информирање. Тие резултати се по-
стигнати, пред се, со борба на прогресивните сили на ал-
банската народност и на сите други народи и народности 
на Косово, со полна поддршка на југословенската заедни-
ца во целост, на чело со Сојузот на комунистите на Југос-
лавија. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги под-
држува особно оние определувања и практиката на орга-
ните, организациите и заедниците во САП Косово, што се 
однесвуаат на нивните програми на дополнителни мерки 
и активности за запирање на иселувањето на Србите и 
Црногорците од Косово, а исто така и програмите за враќ-
ање на иселените, за континуирано ангажирање на соод-
ветните комисии и координациони тела и за водење акција 
во базата на општеството. Сојузниот собор посебно очеку-
ва адекватни резултати од реализацијата на овие програ-
ми на дополнителни мерки и активности. 

Сојузниот собор очекува дека социјалистичките ре-
публики и САП Војводина ќе преземаат соодветни мерки 
и активности со кои ќе придонесат за реализирање на про-
грамите донесени во Покраината за запирање на иселува-
њето на Србите и Црногорците од Косово и на програми-
те за враќање на иселените. 

Сојузниот собор истакнува дека враќањето на Србите 
и Црногорците од САП Косово има суштинско значење за 
запирањето на иселувањето на Србите и Црногорците од 
САП Косово и за враќање на меѓунационалната доверба и 
смета дека овој позитивен процес, кој тукушто започна, 
треба решително и сестрано да го поддржи целата наша 
заедница. Тоа позитивно ќе влијае за доаѓање и на други 
работни луѓе и граѓани да работат и живеат во САП Косо-
во. 

Сојузниот собор ја поддржува ориентацијата кадрите 
од Косово во СР Србија и федерацијата, по истекот на 
мандатот, со семејствата да се враќаат во САП Косово. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува 
дека, и покрај мерките и активностите преземени во оства-
рувањето на многубројните заклучоци и на другите доку-
менти донесени на сите нивоа на општествената заедница 
заради срепчување на иселувањето на Србите и Црногор-
ците од САП Косово под притисок, иселувањето про-
должува, па овој процес мора да се запре, со оглед на да-
лекосежните последици што би можеле да настанат од соз-
давањето на етнички чисто Косово. Општествено-поли-
тичката и безбедносната состојба во САП Косово не може 
да се смета како стабилна додека иселувањето под прити-
сок трае. Се уште организирано дејствува иредентата, 
присутно е и чувството на несигурност, меѓунационална 
напнатост и нетрпеливост, а се пројавуваат и психолошки 
и други притисоци, како и закани и физички напади врз 
српското, црногорското и другото население. Освен при-
тисоците врз Србите и Црногорците, албанските иреден-
тисти и националисти вршат притисок и врз прогресивни-
те Албанци кои се борат против иредентата и нејзините 
цели. 

Сојузниот собор нагласува дека е неопходно со сите 
средства на политичка борба и со законските мерки да се 
обезбеди потполно и доследно остварување на уставните 
слободи и на правата на човекот и граѓанинот, да се от-
странат причините за иселување на Србите и Црногорци-
те од САП Косово под притисок, да се спречи и запре ова 
иселување. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка е неопходно сите прогресивни сили во САП Косово, со 
полна соработка со СР Србија и со другите социјалистич-
ки републики и САП Војводина, и натаму уште пореши-
телно да водат борба против албанскиот национализам и 
иредентизам за да се обезбедат сите услови неопходни за 
безбеден и мирен живот и работа и рамноправност на при-
падниците на сите народи и народности во САП Косово. 

Сојузниот собор истакнува дека оваа борба треба да 
биде една од приоритетните задачи на сите прогресивни 
сили во земјата, а во прв ред на албанската народност на 
Косово, којашто е носител на оваа борба, зашто контраре-
волуционерното дејствување на албанските иредентисти и 
националисти е директно насочено против одлуките на 
АВНОЈ, против братството и единството на југословен-
ските народи и народности, самоуправувањето, територи-
јалниот интегритет на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и против другите придобивки на Ре-
волуцијата. 

Сојузниот собор смета дека решителната борба на 
работните луѓе и граѓаните, на самоуправните организа-
ции и заедници и нивните органи, на државните органи и 
општествено-политичките организации против албански-
от национализам и иредентизам истовремено е и борба за 
одбрана на одлуките на АВНОЈ и на другите конститутив-
ни основи на нова социјалистичка самоуправна и неврзана 
Југославија. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека прогресивните сили на спрскиот и црногорскиот на-
род во САП Косово треба да водат решителна борба про-
тив национализмот во својата нација. Во сите други сре-
дини на нашата земја треба енергично да се спречуваат 
појавите на антиалбанско расположение и реваншизам. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува 
дека доследното спроведување на ставовите на ЦК СКЈ за 
единството и заедништвото во СР Србија значајно ќе при-
донесе за стабилизација на меѓунационалните односи и на 
општите прилики на Косово, за јакнење на братството и 
единството и заедништвото на Косово, остварување на ус-
тавната положба на Социјалистичка Република Србија и 
на автономните покраини што се во нејзин состав. Тоа ќе 
придонесе и за отстранување на причините за иселување 
на Србите и Црногорците од САП Косово и за враќање на 
оние кои го сакаат тоа. 

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ констати-
ра дека и натаму се актуелни заклучоците што ги донесе 
Соборот во 1982, 1983 и 1984 година заради спречување на 
иселувањето на Србите и Црногорците од САП Косово 
под притисок и истакнува дека е потребно уште поцелос-
но, подоследно и порешително спроведување на тие за-
клучоци од страна на субјективните социјалистичките си-
ли, самоуправните и државните органи и сите други фак-
тори на општествената самозаштита, како и нивна посто-
јана соработка и координација во работата. Притоа е по-
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себно значајно нивното дејствување во основната органи-
зација на здружен труд, месната заедница, општината, на-
селбата, куќната самоуправа и во семејството. 

9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета де-
ка надлежните органи, организации и заедници во САП 
Косово, СР Србија и во федерацијата, во рамките на ни-
вните права, должности и одговорности утврдени со уста-
вот, врз основа на веќе донесените заклучоци и на другите 
документи за запирање на иселувањето на Србите и Црно-
горците од САП Косово под притисок, со свои мерки и ак-
тивности треба да обезбедат сите државни органи, особе-
но органите на државната управа и на правосудството уш-
те поефикасно да работат во остварувањето на уставноста 
и законитоста, рамноправноста на сите народи и народ-
ности и заштитата на уставните права и слободи на чове-
кот и граѓаниот. 

Сојузниот собор ги поддржува активностите на орга-
ните за внатрешни работи, на службите за државна безбед-
ност и на другите субјекти на општествената самозаштита 
и посебно укажува на резултатите што тие ги постигаат во 
откривањето на илеганите контрареволуционерни органи-
зации во САП Косово и во други средини и ја истакнува 
потребата од уште поинтезивна и подобро координирана 
активност на службите за безбедност во разоткривањето 
на организаторите на контрареволуционерното и иреден-
тистичко дејствување, на нивните центри и спреги со не-
пријателските емиграции и со разузнавачките служби кои 
засилено дејствуват спрема Косово. Сите органи за внат-
решни работи во САП Косово, СР Србија и во федерација-
та поднесуваат полна одговорност за остварувањето на 
овие цели. 

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека е неопходно надлежните органи во САП Косово по-
себно внимание да им посветат на: 

- оспособувањето на општинските и на покраинските 
правосудни органи и на органите на управата, а посебно 
на инспекциските служби и на даночните органи, за поефи-
касно спроведување на заклучоците на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ; 

- конкретно утврдување на неправилностите и реша-
вањето и отстранувањето на забележените незаконитости 
во постапката за експропријација, во согласност со зако-
нот (на пример, подрачјето на Газивода, Брезовица и др.); 

- забрзувањето на постапката по поплаките на граѓа-
ните заради поефикасно отстранување на повредите и на-
рушувањата на законитоста; 

- поведувањето постапка, во секој конкретен случај 
на незаконитост, за утврдување на одговорноста на орга-
ните кои со својата незаконита работа ги кршат правата 
на граѓаните; 

- поголемата активност на управно-инспекциските 
органи, особено на инспекциите на трудот врз отстранува-
њето на забележаните неправилности и преземањето мер-
ки против оние што ги не отстрануваат тие неправилнос-
ти; 

- јакнењето на одговорноста на општинските даноч-
ни органи во извршувањето на обврските пропишани со 
закон, а особено во поглед на проверката и преиспитува-
њето на правните работи со кои се врши промет на не-
движен имот, заради утврдување на изворите и потеклото 
на паричните средства; 

- преземањето мерки за одговорност спрема одговор-
ните лица во катастарските управи во кои се вршени про-
мени на недвижностите иако не се направени купопро-
дажни договори; 

- доследното спроведување на уставните одредби за 
рамноправност на јазиците и писмата на народите и на-
родностите на Југославија; 

- сменувањето на сите оние кои со својата работа и 
однесување придонесуваат во создавањето клима на недо-
верба и нетрпеливост и доследно не се борат за остварува-
ње на утврдената политика и на задачите. 

Сојузниот собор очекува дека надлежните органи и 
организации во САП Косово ќе ја оневозможат примената 
на „клучеви" врз национална основа при уписот во учи-
лиштата и при вработувањето, зашто таквата практика е 
спротивна на Уставот на СФРЈ. 

Сојузниот собор истакнува дека кадровската полити-
ка во сите средини во САП Косово во уште поголема мера 
треба да биде во функција на изборот на способни и струч-
ни кадри и осведочени борци против национализмот и 

иредентизмот и дека не треба да се избираат оние кои при-
донеле или учествувале во контрареволуционерните и не-
пријателските активности, како ни оние кои се однесувале 
или се однесуваат опортунистички и пасивно. 

11. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека заради отстранување на причините за иселување на 
Србите и Црногорците од САП Косово под притисок, а 
посебно заради ефикасна борба против националистички-
те сили кои манипулирајќи со националните чувства ги 
трујат меѓунационалните односи, би требало пошироко 
да се остварува и идејно-политичката диференцијација, 
особено во областите на образованието, науката, култура-
та, јавното информирање, во државните органи, како и во 
општествено-политичките организации, што би придоне-
ло за отстранување на појавите на пасивност, затворање 
во форуми, вербализам, колебливост и опортунизам. Тоа 
ќе биде голем придонес во јакнењето на меѓунационална-
та доверба и создавањето на поповолни услови за заеднич-
ки живот и работа. 

12. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ посебно 
истакнува дека е многу значајно да се оствари идејно-по-
литичко диференцирање во областа на школскиот систем, 
воспитувањето и образованието во Косово, зашто токму 
големите слабости во оваа област овозможија речиси не-
пречена индоктринација на младината од албанската на-
родност во САП Косово, ги доведоа во прашање основни-
те начела на нашата политика за рамноправност на наро-
дите и народностите на Југославија, оспорувајќи ја живот-
ната потреба од зацврстување и развивање на свеста кај 
албанската младина дека албанската народност на Косово 
и сите други народи и народности, кои со векови заедно 
живеат на Косово, е интегрален дел на општественото и 
политичкото битие на СР Србија и на СФРЈ. 

Сојузниот собор нагласува дека организациите во об-
ласта на воспитувањето и образованието и сите други ор-
ганизации, заедници и органи во САП Косово посебно 
внимание треба да им посветат на негувањето и афирма-
цијата на придобивките и на основните вредности на на-
шата социјалистичка револуција и на самоуправниот со-
цијалистички систем. Со својата решителна борба тие тре-
ба да ја оневозможат натамошната индоктринација на 
младината од страна на албанските иредентисти и нацио-
налисти и да ги отстранат последиците од веќе извршена-
та индоктринација и доследно да го разоткриваат влија-
нието на непријателската пропаганда од странство, посеб-
но од Албанија. 

13. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакну-
ва дека во идејната борба против албанскиот национали-
зам и иредентизам и индоктринацијата со непријателски 
сфаќања, треба да се афирмираат историските одлуки на 
Обласната Народна Скупштина на Косово и Метохија, 
одржана од 8 до 10 јули 1945 година во Призрен со кои, 
врз основа на изразената волја на целокупното население 
на Областа, Косово и Метохија се приклучени кон Србија, 
како нејзин составен дел. 

Сојузниот собор смета дека тоа ќе придонесе во бор-
бата против злоупотребите од страна на албанските наци-
оналисти и иредентисти и другите националисти на делот 
од Резолуцијата на Конференцијата на НОО за Косово и 
Метохија, одржана во Бујан на 31. XII 1943 и на 1 и 2. I 
1944 година, во кој е изразен ставот за обединување на Ко-
сово и Метохија со Албанија, а кој е надминат со наведе-
ната одлука на Обласната Народна Скупштина на Косово 
и Метохија во Призрен, затоа што народите и народнос-
тите на Областа единствено се изјаснија против распарчу-
вањето на територијата на Југославија. 

14. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека би требало доследно да се остварува утврдената по-
литика за најбрз општествено-економски развој на САП 
Косово во наредниот среднорочен период. Со оглед на 
стопански недоволната развиеност на САП Косово и по-
натаму би требало, со потпирање врз сопствените сили, да 
се забрза стопанскиот развој преку здружување на трудот 
и средствата со организациите на здружен труд од целата 
земја и нивно рационално користење, изградба на поголе-
ми и помали погони, особено во местата и краиштата каде 
што иселувањето е поинтензивно, за да се создаваат 
можности за побрзо и поголемо вработување. Притоа е од 
посебно значење се поголемото отворање на стопанството 
на САП Косово за вработување на работници, посебно на 
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стручњаци од другите средини надвор од територијата на 
САП Косово. 

Сојузниот собор, имајќи го предвид исклучително ви-
сокиот наталитет во САП Косово, ги поддржува настоју-
вањата на органите, организациите и заедниците во САП 
Косово за афирмација на потребата од планирање на се-
мејството, што ќе придонесе за најбрз општествено-еко-
номски развој на САП Косово. 

15. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ очекува 
Уставниот суд на Југославија што побрзо да заземе став 
за уставноста на одредбите за двојазичноста како услов за 
засновање на работен однос. 

16. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го об-
врзува Сојузниот извршен совет, тргнувајќи од своите ус-
тавни и законски овластувања, и понатаму да презема и да 
предлага уште поефикасни мерки, да обезбедува постојано 
следење и контрола над работата на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации, да ja јакне и развива 
соработката со соодветните орган во CP Србија и САП 
Косово заради извршување на задачите што произлегува-
ат од заклучоците на Собранието на СФРЈ за запирање на 
иселувањето на Србите и Црногорците од Косово под 
притисок и за тоа редовно да го известува Собранието на 
СФРЈ, а најмалку еднаш годишно. 

17. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги об-
врзува сите сојузни органи на управата и правосудните 
органи во федерацијата, во своите годишни извештаи за 
работата што редовно му ги поднесуваат на Собранието 
на СФРЈ, посебно и конкретно да ги прикажат преземени-
те мерки и активности, како и резултатите од тие мерки и 
активности во спроведувањето на заклучоците на Сојузни-
от собор на Собранието на СФРЈ за запирање на иселува-
њето на Србите и Црногорците од САП Косово под при-
тисок. 

18. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги об-
врзува сојузните органи на управата, по повод претставки-
те што на тие органи ќе им ги упатат работните луѓе и 
граѓаните од САП Косово, а во кои укажуваат на крепе-
њето на нивните устазни слободи и права и на притисоци-
те од страна на носителите на националистички и иреден-
тистички однесувања, непосредно, конкретно и ефикасно 
да преземаат соодветни мерки во границите на своите ус-
тавни и законски овластувања и да следат дали надлежни-
те органи постапуваат по овие претставки и дали презема-
ат соодветни мерки во согласност со своите овластувања 
и одговорности. 

19. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги об-
врзува Сојузниот извршен совет, сојузните органи на уп-
равата и сојузните правосудни органи посебно внимание 
да му посветат на обезбедувањето доследна примена на 
Законот за измени и дополненија на Законот за облигаци-
оните односи и на Законот за измени и дополненија на За-
конот за процесната постапка. 

Сојузниот собор смета дека е потребно преку дневни-
те весници, радиото и телевизијата да се известат заинте-
ресираните граѓани за измените и дополненијата на овие 
закони во врска со правото на надомест на штетата на 
граѓаните сторена врз нивниот имот во контрареволуцио-
нерките настани на Косово и правата на јавниот обвини-
тел во постапката за поништување на договорите што се 
склучени под притисок. 

20. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува 
дека сите субјекти на системот на јавното информирање и 
изворите и средствата на информирањето треба редовно, 
објективно и одговорно да информираат за позитивните 
резултати што прогресивните сили во САП Косово ги по-
стигаат во развојот на Косово и во борбата против албан-
скиот национализам и иредентизам, со што би се придоне-
ло за подобрување на политичко-безбедносната состојба 
за јакнење на братството и единството, заедништвото на 
народните и народностите на Југославија и за меѓусебна 
доверба, како и објективно и навремено да информираат 
за негативните појави и за сите видови притисоци и енер-
гично да им се спротивставуваат на сите негативни појави 
и тенденции во средствата на јавното информирање. 

Сојузниот собор ги поддржува заедничките програми 
кои предвидуваат покривање на целокупната територија 
на САП Косово со нашата радио и телевизиска мрежа за-
ради подобро информирање на работните луѓе и граѓани-
те и заради создавање услови за ефикасна борба против 

непријателската пропаганда која спрема нашата земја ин-
тензивно, преку радио и телевизијата, се врши од Албани-
ја. 

21. Сојузниот собор на Собраните на СФРЈ нагласува 
дека е потребно да се заострат личната и колективната од-
говорност во сите органи и организации во САП Косово, 
СР Србија и во Федерацијата за спроведувањето на ут-
врдената политика и за извршувањето на законите, други-
те прописи и општи акти, а особено треба да се засили од-
говорноста за опортунистичко дејствување, односно за па-
сивно однесување на поединци на сите нивоа, кои со тоа 
посредно или непосредно придонесуваат за иселување на 
Србите и Црногорците од Косово. 

22. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 9-18/85-025 
27 февруари 1986 година 

Белград 
Претседател на 

Собранието на СФРЈ, 
Илијаз Куртеша е. p. 

Претседател на 
Сојузниот собор, 

д-р Миодраг Трифуновић, е. p. 

114. 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Административната 
комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 5 фев-
руари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 
ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од семејството на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/85), точка 1 се менува и 
гласи: „1. Функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ, кои живеат одвоено од своето семеј-
ство, имаат право на месечен надомест на трошоците по-
ради одвоен живот од семејството во износ од 35.000 дина-
ри". 

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

Бр. 114-6/86-013 
4 февруари 1986 година 

Белград 
Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, е. р. 

115. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/75, 16/77,62/79, 13/83 и 12/85) и член 5 од Одлуката за 
надоместите на личните доходи и другите примања на де-
легатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/77), Административната комисија на Со-
бранието на СФРЈ, на седницата од 26 февруари 1986 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО 
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА 

СФРЈ 
1. Делегатот во. Собранието на СФРЈ има право на 

дневница во износ од 2.200 динари за деновите поминати 
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надвор од местото на живеалиштето поради учество во 
работата на соборите на Собранието на СФРЈ, на работ-
ните тела и на заедничките работни тела чиј е член или по-
ради вршење на работи по одлука на тие тела, на нивните 
претседатели или на претседателот на Собранието на 
СФРЈ. 

2. Функционерот што го избира или именува Собра-
нието на СФРЈ има право на дневница во износ од 2.200 
динари за деновите што ги поминал на службен пат. 

3. Трошоците за ноќевање се признаваат според смет-
ката на хотелско-угостителска работна организација нај-
многу до износот за еднокреветна соба, освен „лукс" кате-
горија. 

4. Правото од точ. 2 и 3 на оваа одлука му припаѓа и 
на раководниот работник што го поставува Комисијата за 
избор и именувања на Собранието на СФРЈ. 

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука за де-
легатите во Собранието на СФРЈ паѓа на товар на намен-
ските средства на Собранието на СФРЈ, а за функционери-
те на товар на наменските средства на органот во КОЈ се 
остварува личниот доход. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за износот на дневниците на 
делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/85 и 65/85). 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 114-9/86-013 
26 февруари 1986 година 

Белград 

117. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за личните 

доходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Админис-
тративната комисија на Собранието на СФРЈ, на седница-
та од 26 февруари 1986 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОП-

СТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 
1. Во Одлуката за условите и начинот на остварување 

на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надо-
мест за користење на автомобил во лична сопственост за 
службени цели („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/85), во 
точка 2, износот: „25" се заменува со износот: „35". 

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

Бр. 114-8/86-013 
26 февруари 1986 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, е. р. 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, е. р. 

116. 
Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополне-

нија на Законот за личните доходи на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надомес-
тите на личните доходи на делегатите во Собранието на 
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ", бр 13/83), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 26 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-
СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 
трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 58/85), во точка 1, износот: „7.200" се заменува 
со износот: „8.800". 

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

Бр. 114-7/86-013 
26 февруари 1986 година 

Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
инж. Радован Симиќ, е. р. 

118. 
Врз основа на член 23 точ. 3 од Законот за избор и от-

повик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/78 - Пречистен текст) и 
на член 7 став 2 од Законот за статистичките истражувања 
од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/77), Комисијата за избор и отповик на делегати во Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ и Сојузниот завод 
за статистика донесуваат 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА СТАТИСТИЧКИ-
ТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СО-

ЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
1. Прибирањето и обработката на статистичките по-

датоци, пропишани со ова упатство, ги вршат републич-
ките, односно покраинските заводи за статистика во сора-
ботка со соодветните републички, односно покраински из-
борни комисии. 

2. Републичките, односно покраинските заводи за ста-
тистика ќе ги определат статистичарите кои ќе работат на 
работите врз организирањето и непосредното извршува-
ње на обврските, задачите и работите пропишани со ова 
упатство. 

3. Статистичките податоци ќе се приберат и ќе се об-
работат според образецот САВ/86 - Извештај за кандиди-
рањето и изборот на делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ, што е составен дел од ова упатство. 

Образецот САВ/86 се пополнува во републичката, 
односно покраинската изборна комисија по спроведените 
избори за делегати во Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, во три примероци. Еден примерок од извештајот 
републичката, односно покраинската изборна комисија го 
доставува до Комисијата за избор и отповик на делегати 
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ (во натамош-
ниот текст: Комисијата), заедно со останатите изборни ак-
ти, вториот примерок останува во документацијата на ре-
публичката, односно покраинската изборна комисија, а 
третиот му се доставува на републичкиот односно покра-
инскиот завод за статистика. 
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Податоците барани со табелата „2. Предложени, кан-
дидирани и избрани делегати во Сојузниот собор на Со-
бранието на СФРЈ за редовите: „1. - вкупно", „2. - жени" и 
„3. - младина" се преземаат од следните изборни обрасци 
што ги пропишала Комисијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 1/82), и тоа: 

а) за првата колона: „Правноисправно предложени 
кандидати" се користат податоците од образецот „СС-7 -
Список на сите правноисправни предложени кандидати за 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ"; 

б) за втората колона: „Внеси во предлог-листата на 
кандидатите на Кандидационата конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на републиката, од-
носно автономната покраина" (во натамошниот текст: 
Кандидациона конференција) се користат податоците од 
образецот СС-8 точка 9 или СС-9 точка 11 во зависност 
од тоа дали предлог-листата на кандидатите се составува 
во смисла на член 40 или член 41 од Законот. 

Ако по прифаќањето на листата на кандидатите, по-
ради настанати околности Кандидационата конференција, 
во смисла на член 47 од Законот, утврди предлог на нови 
кандидати, податоците во колоната 2 од образецот САВ-
/86 треба да се коригираат така што се исклучуваат пода-
тоците за кандидатите што се изоставени од листата на 
предложените кандидати, а се вклучуваат податоците за 
новопредложените кандидати. 

Податоците за новопредложените кандидати се пре-
земаат од образецот СС-11 точка 7. 

в) за третата колона: „Бројот на кандидатите на гла-
сачкото ливче" се користи образецот СС-17, а податоците 
за кандидатите се земаат од изборните обрасци СС-10 и 
СС-11. 

Ако во СР-САП се спроведуваат дополнителни избо-
ри според одредбата на член 73 став 2 од Законот, подато-
ците за предложените и прифатените кандидати (кол. 2 и 3 
од образецот САВ/86) треба да се коригираат со податоци 
од образецот СС-25 точ. 9 и 15, односно од образецот СС-
-26 точ. 9 и 15, на сличен начин како и во случајот наведен 
под в) во ова упатство. 

г) за четвртата колона податоците се земаат од из-
борниот образец СС-37. 

Податоците за преостанатите прашања /„3. Вкупен 
број на избирачи (член 67 од Законот), па заклучно со пра-
шањето „5. Неважечки гласачки ливчиња" /во прашални-
кот САВ/86 се преземаат од изборниот образец СС-37. 

Сите податоци барани со образецот САВ/86 се дава-
ат спрема состојбата по спроведените избори (редовни и 
евентуално дополнителни) во 1986 година. 

При составувањето на извештајот треба да се обрне 
внимание податоците да не се дуплираат (или мултипли-
цираат) поради повторувањето на некои дејствија во по-
стапката за кандидирање и избор на делегати, или при ко-
рекцијата да не се изостават некои податоци. 

Број 209, во Белград, 14 февруари 1986 година 

Директор 
на Сојузниот завод за 

статистика, 
д-р Драгутин Групковић, е. р. 

Претседател 
на Комисијата за избор и от-
повик на делегати во Сојуз-
ниот собор на Собранието на 

СФРЈ, 
Марко Глигоровиќ, е. р. 
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191. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за контрола 

на квалитетот на земјоделските и прехранбените произво-
ди во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/75 и 70/78), по прибавеното мислење од 
Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен 
совес донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА ЗАМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗ-

ВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање 

надомест за покривање на трошоците за контрола на ква-
литетот на земјоделските и прехранбените производи во 
надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/81 и 68/84) во точка 2 во одредбата под 1 зборовите: 
„500 динари" се заменуваат со зборовите: „800 динари", а 
зборовите: „25 динари" - со зборовите: „40 динари". 

Во одредбата под 2 зборовите: „400 динари" се заме-
нуваат со зборовите: „640 динари", а зборовите: „8 дина-
ри" - со зборовите: „12 динари". 

Во одредбата под 3 зборовите: „400 динари" се заме-
нуваат со зборовите: „640 динари", а зборовите: „15 дина-
ри" - со зборовите: „24 динари \ 

2. Во точка 3 во одредбата под 1 зборовите: „250 ди-
нарите заменуваат со зборовите: „400 динари", а зборо-
вите: „15 динари" со зборовите: „24 динари". 

Во одредбата под 2 зборовите: „250 динари" се заме-
нуваат со зборовите: „400 динари", а зборовите: „5 дина-
ри" со зборовите: „8 динари". 

Во одредбата под 3 зборовите: „250 динари" се заме-
нуваат со зборовите: „400 динари", а зборовите: „8 дина-
ри" со зборовите: „12 динари". 

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

Е.п.бр. 14 
6 февруари 1986 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, с.р. 

120. 
Врз основа на точка 12 став 3 од Одлуката за целите и 

задачите на заедничката емисиона и парична политика и 
на заедничките основи на кредитната политика во 1986 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 75/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ ОД ТОЧКА 12 НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕД-
НИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 

ВО 1986 ГОДИНА 
1. Се смета дека организациите на здружен труд и 

други корисници на општествени средства создаваат веш-
тачки недостиг со држење залихи на стоки во смисла на 
точка 12 став 2 одредба под 2 на Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична политика и на 
заедничките основи на кредитната политика во 1986 годи-
на, и тоа: 

1) ако производите што се користат во натамошна 
репродукција или за широка потрошувачка ги имаат на 
залихи и не ги пуштаат во промет или тие производи не 
му ги испорачуваат на купувачот-производствена органи-
зација на здружен труд и на прометна организација на 
здружен труд во договорената количина и по договорена-
та динамика; 

2) ако прометната организација на здружен труд која 
врши промет на големо има стоки во складот, а не ги пуш-
та во промет или тие стоки не му ги испорачува на купува-

чот во договорената количина и по договорената динами-
ка; 

3) ако прометната организација на здружен труд која 
врши промет на мало има стоки во складот, а не ги пушта 
во промет; 

4) ако поризводствените организации на здружен 
труд своите производи ги продаваат на мало само во мес-
тото во кое е седиштето на тие организации, а постојат ус-
лови за продажба на тие производи и во други места, и со 
тоа остваруваат подобра економска положба на единстве-
ниот југословенски пазар. 

Под создавање на вештачки недостиг со држење зали-
хи на стоки се подразбира и неоправдано одлагање на за-
вршувањето на производството на определни производи, 
особено поради невградување на оделни делови во однос-
ниот производ што ги организацијата на здружен труд 
има во својот склад или кај добавувачот, а навремено не се 
преземени мерки за нивната набавка. 

2. Оваа одлука влегува во сила нареднииот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п.бр. 15 
6 февруари 1986 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планини, с.р. 

121. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за заштита 

од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни мерки 
при користење на нуклеарната енергија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 62/84) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНА НА СТРАНСКИ СТАНДАРДИ ПРИ ИС-
ПИТУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА ЗАДРЖУВАЊЕ 
НА МОЛЕКУЛСКИ И ОРГАНСКИ ЈОД НА ИМПРЕГ-
НИРАН АКТИВЕН ЈАГЛЕН ЗА ФИЛТРИ ЗА СПЕЦИ-

ЈАЛНИ НАМЕНИ 
1. При испитувањето на ефикасноста на задржување 

на молекулски и органски јод на импрегниран активен јаг-
лен за филтри за специјални намени, до донесувањето на 
соодветни прописи за југословенски стандарди, ќе се при-
менуваат стандардите на Соединетите Американски 
Држави, и тоа: 

1) Стандард АЅТМ D 3803-1979; 
2) Стандард ANSI/ASME N 509-1980; 
3) СтандардАКЅ1/АЅМЕ N 510-1980. 
2. Стандардите од точка 1 на оваа одлука се составен 

дел на оваа одлука, а се објавуваат во посебно издание на 
Сојузниот завод за стандардизација. 

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

Е. п. бр. 533 
12 декември 1985 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Планинц, е. р. 

122. 
Врз основа на член 78 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ, бр. 66/85), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ 
СО ДИНАРИ ДА ПЛАЌААТ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ 

ВО СТРАНСТВО 
1. Во Одлуката за условите под кои граѓани и граѓан-

ски правни лица можат со динари да плаќаат определени 
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услуги во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 73/85), 
во точка 1 одредбата под 2 се менува и гласи: 

„2) услуги на домашните туристички агенции за тро-
шоци на групни патувања во странство. Девизите за овие 
намени се утврдуваат во рамките на обемот на плаќањата 
на организациите на здружен труд од областа на туризмот 
и угостителството, согласно со ст. 2 и 3 на член 127 од За-
конот за девизното работење". 

Одредбата под 3 се брише. 
2. Во точка 2 по бројот: „32/77", се додаваат броеви-

те: „33/78 и 5/80". 
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Е. п. бр. 25 

20 февруари 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Јанез Земљарич, е. р. 

123. 
Врз основа на член 333 од Законот за воздушната 

пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 20/79) во 
спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, претседателот на Сојузни-
от комитет за сообраќај и врски, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТРАЕЊЕТО НА РАБОТНОТО БРЕМЕ И ЗА ОДМО-

РИТЕ НА КОНТРОЛОРИТЕ НА ЛЕТАЊЕТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува траењето на смени-

те, месечниот, тримесечниот и годишниот фонд на работ-
ното време, траењето на непрекинатата работа, должина-
та на дневниот одмор, како и должината на посебниот 
(рекреативен) одмор на контролорите на летањето кои не-
посредно вршат работи и задачи на контролата на лета-
њето и водењето на воздухоплови. 

Член 2 
Работата на контролорите на летањето се одвива по 

смени, со тоа што една смена не може да трае подолго од 
8,30 часа во текот на 24 часа. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, сме-
ната може да трае подолго ако настапат вонредни окол-
ности (виша сила, или барање на овластените органи), но 
не повеќе од 12 часа. 

Фондот на работното време на контролорите на ле-
тањето во текот на 30 последователни дена не може да би-
де поголем од 160 часа, односно тримесечниот фонд на ра-
ботното време не може да биде поголем од 462 часа, а 
годишниот фонд - поголем од 1.872 часа. 

Член 3 
Траењето на непрекинатата работа не може да биде 

подолго од три часа по кое на контролорот на летањето 
мора да му се обезбеди одмор во траење од најмалку 60 
минути. 

Ако контролата на летањето и водењето на воздухо-
плови се врши со помош на радар, траењето на непреки-
натата работа не може да биде подолго од два часа по кое 
на контролорот на летањето мора да му се обезбеди од-
мор во траење од најмалку 60 минути. 

Член 4 
Ако работата на контролорот на летањето не се од-

вива по смени туку е организирана двократно, времето ме-
ѓу првиот дел на работното време и вториот дел на работ-
ното време не може да биде покусо од три часа. 

Член 5 
Непрекинатиом одмор на контролорот на летањето 

меѓу два последователни работни дена не може да биде 
покус од 12 часа. 

Член 6 
Должината на посебниот одмор (рекреативен одмор) 

за секоја година се утврдува зависно од видот на работите 
што се вршат во службата за контрола на летањето, и тоа: 

1) за вршењето работи во обласната, терминалната и 
аеродромската контрола на летањето, ако за вршењето на 
тие работи се користи радар - 15 дена; • 

2) за вршење работи во обласната, терминалната и 
аеродромската контрола на летањето, ако за вршењето на 
тие работи не се користи радар - 12 дена; 

3) за вршење на други работи на непосредно вршење 
контрола на летањето и водење на воздухоплови за кое е 
потребна дозвола за работа - 10 дена. 

Посебниот одмор од став 1 на овој член не може да се 
користи непосредно пред или по годишниот одмор. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 909/1 
11 февруари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет за 
Сообраќај и врски, 

Мустафа Пљакиќ, е. р. 

124. 
Врз основа на член 42 точка 2) од Законот за проме-

тот на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/82), Сојуз-
ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И САНИТАРНО-ХИГИЕНСКИТЕ 
УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОР-
ГАНИЗАЏИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИ-

МАВААТ СО ПРОМЕТ НА ОТРОВИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките и са-

нитарно-хигиенските услови што мораат да ги исполнува-
ат организациите на здружен труд што се занимаваат со 
промет на отрови во поглед на објектите, складирањето, 
мерките за заштита и обученоста за работа. 

Член 2 
Објектите што служат за промет, ракување и склади-

рање на отрови (во натамошниот текст: објектите) се из-
градуваат на места со најповолни климатски услови (роза 
на ветровите, конфигурација на почвата, темпетатурни 
промени, промени на климата ити.) што не се подложни 
на поплави и каде што не постои можност за загадување 
на водата за пиење. 

Објектите се распоредуваат така што да им се овоз-
можи пристап на противпожарните екипи во случај на 
пожар. 

Член 3 
Ѕидовите на објектот се прават од незападне или 

тешко запалив материјал. 
Ѕидовите на објектот чија намена е спречување на 

ширењето на огин се изградуваат од тули или од друг 
цврст материјал во височина до еден метар над покривот. 
Ако на тие ѕидови постојат врати, тие се прават од незапа-
дне материјал и конструираат така што автоматски да се 
затвораат. 

Отворите за водоводните и канализационите цевки 
или електричните водови, ако тие цевки и водови минува-
ат низ ѕидовите на објектот, непропустливо се затвораат. 

Конструкцијата на објектот се изведува на начин кој 
обезбедува заштита од директни сончеви зраци, атмосфер-
ски тал озн, како и испуштање на гасови, пареа и топлина. 
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Вентилацијата во објектот се изведува така што кон-
центрацијата на штетни гасови и аеросоли во работните 
простории и на местата за престој да не ја преминува мак-
симално дозволената концентрација. 

Член 4 
Полната површина на објектот се конструира така 

што да е мазна, непропустлива за течности, електропро-
водна и заземјена. 

Во одделни простории на објектот полната површи-
на се конструира со праг со соодветна височина кој овоз-
можува задржување на истурени течности и нечиста вода. 

Полните површини во просториите од став 2 на овој 
член се без одвод, а ако се неопходни одводи тие се по-
врзуваат со посебен непропустлив колектор. 

Член 5 
Складирање на отрови се врши и на места што имаат 

цврста непропустлива основа, опторна на промени на кли-
матските услови и отпорна на дејствувањето на органски 
растворувачи и хемиски супстанци што се складираат. 

Член 6 
Складирање односно сместување на големи под-

вижни или самостоечки цистерни што содржат отрови се 
врши на непропустлив©, заѕидано место. 

Околу секоја цистерна или група цистерни се кон-
струира базен, кој е најмалку со таква големина што да 
може да се задржи количината на течноста што ќ одгова-
ра на зафатнината на најголемата цистерна во складишни-
от простор. 

Меѓу одделни цистерни се обезбедува доволно про-
стор за приод во случај на пожар. 

Доколку просторот за сместување на цистерни нема 
стреа, се конструира соодветен систем за собирање на ат-
мосферската вода. 

Подземните цистерни се конструираат со посебна за-
штитна изолација или со двоен ѕид, заради оневозможува-
ње загадување на подземната вода. 

Член 7 
При складирањето на отрови мора да се обезбеди до-

волно простор меѓу одделни наслојки, заради непречено 
користење на уредите за пренесување на пакувања, обезбе-
дување на слободна циркулација на воздухот и заради 
овозможување приод во случај на пожар. 

Член 8 
Складирање на запаливи, нестабилни или лесно ис-

парливи отрови се врши одвоено во посебни простории на 
складот. 

Член 9 
Амбалажата и другите материјали за пакување на от-

рови по употребата се собираат во посебни контејнери. 
Садовите во кои се држат отрови мораат да имаат ка-

пак или затворач. 

Член 10 
Отрови не можат да се полнат или пакуваат на исти 

уреди што се користат за пакување на животни намирни-
ци и добиточна храна. 

Член 11 
Пред приемот на складирање се врши утврдување на 

идентитетот, содржината и општиот изглед на пакување-
то на отровот. 

Член 12 
Во просториите во кои се ракува со запаливи отрови, 

електричната инсталција се изведува на начин кој оневоз-
можува избивање на пожар или експлозија. 

Во просториите од став 1 на овој член не се користат 
отворен пламен и апарати што искрат, а уредите за паку-
вање на отрови мораат да имаат автоматски прекинувачи 
во случај на исчезнување на електричната енергија. 

Член 13 
Заради спречување создавање на статичко наелектри-

зиран^, опремата во просториите од член 12 на овој пра-
вилник се заземјува, а садовите и амбалажата се заземјува-
ат во текот на нивното полнење и празнење. 

Член 14 
За спроведување на техничките и санитарно-хигиен-

ските услови во просториите и на местата каде што се ра-
кува со отрови, на видни места се истакнуваат пишувани 
упатства што се однесуваат на: 

1) работата на уредите и постапката со уредите; 
2) начинот на подготвување, пакување и опремување 

на отрови; 
3) одржувањето на хигиена и мерките на безбедност; 
4) постапката во случај на незгода, со основни пода-

тоци за секој отров; 
5) чистењето на уредите и приборот. 

Член 15 
Во просториите и на местата каде што се ракува со 

отрови, во случај на незгода, се обезбедуваат следните 
средства: 

1) средства за лична деконтаминација; 
2) средства за деконтаминација на работните по-

вршини, уредите и опремата; 
3) антидоти; 
4) уред за дишење. 

Член 16 
Организацијата на здружен труд од член 1 на овој 

правилник ја известува организацијата на здружен труд во 
областа на здравството за отровите со кои ракува, заради 
обезбедување потребни антидоти и укажување на соодвет-
на здравствена помош во случај на труење. 

Член 17 
Организацијата на здружен труд им обезбедува на ра-

ботниците работни чевли, облека и лични заштитни сред-
ства (заштитен шлем за главата, очила или штитник за 
очи, маска за заштита од прав, заштитни нараквици, гуме-
на или пластична престилка и др.). 

Член 18 
За потребите на работниците што ракуваат со отрови 

организацијата на здружен труд обезбедува посебни про-
стории, и тоа: 

- гардероба со по две гардеробни орманчиња за секој 
работник (едно орманче за работна облека и за лични за-
штитни средства и едно за лична гардероба) со клуч или 
катанец; 

- за одржување на хигиена и лични потреби; 
- за земање храна, напивка и пушење. 

Член 19 
Во сите простории на видни места се поставуваат оз-

наки за забрана на пушење, за забрана на пристап за неов-
ластени лица, за броевите на телефоните на одговорните 
лица и служби за случај на незгода, како и ознаки на прав-
ците на движењето во случај на пожар или други незгоди. 

Член 20 
Организацијата на здружен труд обезбедува обука за 

работниците што ракуваат со отрови, проверка на обуче-
н о с т на работниците и дополнителна обука, и тоа во оп-
ределени временски периоди. За таа обука се води евиден-
ција. 
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Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1395 
24 јануари 1986 година 

Претседател 
на Сојузниот комитет 
за труд, здравство и 
социјална заштита, 

д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р. 

125. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕ-

МИКАЛИИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за чисти хемикалии кои ги имаат следните на-
зиви и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Технички услови — JUS H.G2.053 

2) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Технички услови JUS H.G2.055 

3) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Технички услови JUS H.G3.112 

4) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на амо-
ниумнитрат. Волуметриска метода JUS H.G8.226 

5) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на ма-
терии нерастворливи во вода. Гравимет-
риска метода JUS H.G8.227 

6) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Мерење на рН-вредноста. Потенцио-
метриска метода JUS H.G8.228 

7) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на хло-
рид. Турбидиметриска метода JUS H.G8.229 

8) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на ни-
трат. Колориметриска метода JUS H.G8.230 

9) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на фос-
фат. Спектрофотометриска метода JUSH.G8.231 

10) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на сул-
фат. Турбодиметриска метода JUS H.G8.232 

И) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на 
железо. Колориметриска метода JUS H.G8.233 

12) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на теш-
ки метали (како Pb). Колориметриска ме-
тода JUS H.G8.234 

13) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на кал-
циум и магнезиум. Метода на атомска ап-
сорпција JUS H.G8.235 

14) Чисти хемикалии. Амониумнит-
рат. Определување на содржината на на-
триум и калиум. Метода на емисиона 
спектрофотометрија со пламен. JUS H.G8.236 

15) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на изгледот JUS H.G8.237 

16) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на содржината 
на оцетна киселина. Волуметриска метода JUS H.G8.238 

17) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на Остатокот по 
впарувањето. Гравиметриска метода JUS H.G8.239 

18) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на содржината 
на ацеталдехид. Колориметриска метода JUS H.G8.240 

19) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на содржината 
на материите што го редуцираат раство-
рот на калиумперманганат (како НСО-
ОН). Волуметриска метода JUS H.G8.241 

20) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на содржината 
на материите што го редуцираат раство-
рот на калиумдихромат (како 0). Волумет-
риска метода JUS H.G8.242 

21) Чисти хемикалии, ледена оцетна 
киселина. Определување на содржината 
на хлорид. Турбидиметриска метода JUS H.G8.243 

22) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на содржината 
на сулфат. Турбидиметриска метода JUS H.G8.244 

23) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на содржината 
на олово, бакар и железо. Метода на атом-
ска апсорпција JUS H.G8.245 

24) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на содржината 
на арсен. Фотометриска метода JUS H.G8.246 

25) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина. Определување на содржината 
на тешки метали (како Pb). Колоримет-
риска метода JUS H.G8.247 

26) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Определување на 
содржината на натриум-тиосулфат-пента-
хидрат. Волуметриска метода JUS H.G8.248 

27) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Определување на 
содржината на материи нерастворливи во 
вода. Гравиметриска метода JUS H.G8.249 

28) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Мерење на гН-вред-
носта. Потенциометриска метода JUS H.G8.250 

29) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Определување на 
содржината на хлорид. Турбидиметриска 
метода JUSH.G8.251 

30) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Определување на 
содржината на сулфат и сулфит (како 
(SO*). Турбидиметриска метода JUS H.G8.252 

31) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Определување на 
содржината на сулфид. Колориметриска 
метода JUS H.G8.253 

32) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Определување на 
содржината на вкупниот азот. Колори-
метриска метода JUS H.G8.254 

33) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Определување на 
содржината на тешки метали (како Pb). 
Колориметриска метода JUS H.G8.255 

34) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Определување на 
содржината на железо. Колориметриска 
метода JUS H.G8.256 

35) Чисти хемикалии. Натриум-тио-
сулфат-пентахидрат. Определување на 
содржината на калциум. Метода на атом-
ска апсорпција JUS H.G8.257 
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Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
чисти хемикалии кои ќе се произведат односно увезат од 
денот на влегувањето на ОВОЈ правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престануваат да важат југословенските стандарди кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Чисти хемикалии. Натриум тио-
сулфат, кристален JUS H.G2.053 

2) Чисти хемикалии. Ледена оцетна 
киселина JUS H.G3.112 
донесени со Решението за југословенските 
стандарди од областа на хемиската индус-
трија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
17/65). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6078/1 
26 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

с е ц и ^ денот на објавувањето во „Службен лист на 

Бр. 07-6070/1 
26 декември 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

126. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛЕГУРИ ЗА 

ЛЕМЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за легури за лемење кој го има следниот назив и 
ознака: 

Легури за лемење. Жица за меко ле-
мење полнета со топител. Технички усло-
ви JUS C.L9.030 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член I на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на легури 
за лемење што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за жица за лемење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/70) 

127. 
Врз основа на член 10 и член 30 ст. 1 и 5 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот коми-
тет за енергетика и индустрија и со сојузниот секретар за 
внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за 
стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА СТАБИЛНИ СА-
ДОВИ ПОД ПРИТИСОК ЗА ТЕЧНИ АТМОСФЕРСКИ 

ГАСОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат постапката, начи-

нот и интервалите на вршење задолжителна повремена 
техничка контрола (периодични прегледи и испитувања) 
на стабилните садови под притисок за течни атмосферски 
гасови. 

Член 2 
Под стабилни садови под притисок за течни атмос-

ферски гасови, во смисла на овој правилник, се подразби-
раат стабилните садови за сместување на течни атмосфер-
ски гасови (во натамошниот текст: ТАГ), и тоа на кисло-
род, азот и аргон, кои ги исполнуваат барањата и услови-
те утврдени со прописот за југословенскиот стандард за 
техничките услови за стабилни садови под притисок за 
течни атмосферски гасови. 

И. ИСПИТУВАЊА НА САДОВИТЕ ЗА ТАГ 

Член 3 
Садовите за ТАГ подлежат: 
- на испитување при пуштање на садот за ТАГ во ра-

бота; 
- на редовни испитувања; 
- на вонредни испитувања. 

Член 4 
При секое пуштање на ТАГ во работа се вршат испи-

тувања под надзор на надлежниот орган за инспекција. 
Испитувањата при пуштање на сад за ТАГ во работа 

опфаќаат: 
1) проверка на техничката документација; 
2) пневматско испитување на внатрешниот сад; 
3) проверка на вакуумог на надворешниот сад по по-

лнењето на внатрешниот сад со течен гас; 
4) испитување на вентилот на сигурноста. 

Член 5 
Техничката документација што се користи при испи-

тувањето на сад за ТАГ е составен дел на збирката на ис-
правите според прописот за југословенскиот стандард за 
еднообразна постапка на обработка и форма на техничка-
та документација - збирка на исправите. 

Освен документацијата од став 1 на овој член, кон 
збирката на исправите мораат да се приложат и извештаи-
те за испитувањето од член 4 на овој правилник. 
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Член 6 
Пневматското испитување на внатрешниот сад се 

врши со rac, а големината на испитниот притисок се опре-
делува според образецот: 

Pi-1,1 Pr (bar) 

каде што е: 
Pi - испитниот притисок, во bar 
рг - најголемиот дозволен работен притисок во садот, 

во bar. 

Член 7 
За да се постигне вредноста на испитниот притисок, 

притисокот во садот постепено се зголемува до вредноста 
на половина од испитниот притисок р,. Притисокот се зго-
лемува постапно по 10% од вредноста на испитниот при-
тисок, додека не се постигне испитниот притисок. Под тој 
притисок садот се задржува 5 min., а потоа притисокот се 
снижува до работниот притисок и на тој притисок се за-
држува 2 h, а потоа рамномерно се снижува до нула. 

Испитниот и работниот притисок во временските ин-
тервали од став 1 на овој член мораат да останат без про-
мена. 

Член 8 
За пневматско испитување на садот за ТАГ се корис-

ти инертен гас (ослободен од маснотија и сув) со темпера-
тура еднаква или поголема од точката на вриење. 

Член 9 
Зголемувањето на натпритсокот во садот се следи со 

помош на два манометра од кои едниот е работен, а дру-
гиот контролен. 

Манометрите со соодветен манометриски вентил 
(славина) се поставуваат на видливо место од каде се уп-
равува со инсталацијата за зголемување на притисокот. 

Член 10 
Сите отвори на садот, освен приклучокот преку кој се 

зголемува притисокот и приклучокот на манометарот, мо-
раат да се затворат. 

Член 11 
При примената на постапката за испитување со гас, 

мора: 
- да се провери експанзијата на гасот од изворот со 

повисок притисок да не го издади материјалот на довод-
ната инсталација на испитниот гас, 

- да се преземат сите потребни технички мерки за за-
штита, поради опасност од експлозија на садот. 

Член 12 
Непосредно по завршувањето на пневматското испи-

тување на садот за ТАГ, писмено се констатираат резулта-
тите од испитувањето. Испитувањето се смета за заврше-
но кога е извршен прегледот, кога садот ќе се испразни со 
испитниот гас и притисокот во садот ќе се доведе на при-
тисок најмногу од I bar. 

Член 13 
Пред и по пробното пневматско испитување мора да 

се изврши проверка на вакуумот со уред за мерење на ва-
куумот. 

Висината на вакуумот од став 1 на овој член мора да 
биде во границите што ги утврдува производителот на са-
дот. 

Член 14 
Испитувањето на вентил от на сигурноста опфаќа: 
1) визуелен преглед во вградената состојба, 
2) проверка на притисокот на отворање. 

Член 15 
Визуелниот преглед на вентилот на сигурноста во 

вградена состојба опфаќа: 

П испитување на затворливоста на седиштето; 
2) испитување на блокирањето на излезните отвори 

(од создавање на лед или други туѓи тела); 
3) испитување на надворешните неоштетена; 
4) проверка дали вентилите се точно вградени и дали 

сигурносната жица или пломба е неоштетена. 

Член 16 
Проверката на притисокот на отворање се врши при 

пневматска проба на садот за ТАГ и тоа на притисок до 
10% поголем од најголемиот дозволен работен притисок. 

Член 17 
Испитувањето на вентилот на сигурноста може да се 

врши на пробна маса надвор од садот за ТАГ, при што се 
врши целосно испитување и крајна контрола на вентилот, 
со проверка на притисокот на отворање. 

Член 18 
Редовните прегледи на садот за ТАГ се вршат секоја 

година и при тоа се проверува: 
1) општата состојба на садот и опремата на него; 
2) општата состојба на просторот во кој се наоѓа са-

дот; 
3) сигурносните вентили; 
4) функционирањето на сигурносната опрема; 
5) функционирањето на садот и опремата на него; 
6) книгата на садот за ТАГ. 

Член 19 
Контролата на големината на вакуумот во надво-

решниот сад (ако изолациониот простор на садот се ваку-
умира) се врши најмалку еднаш во три години под работ-
ни услови на садот. 

Член 20 
Контрола на внатрешниот сад на притисок (пневмат-

ска проба) се врши најмалку еднаш во 3 години и тоа со 
оној гас кој се складира во садот за ТАГ. 

Пред и по пробното пневматско испитување мора да 
се изврши проверка на вакуумот. 

Член 21 
Вонредните прегледи на садот за ТАГ се вршат, по 

потреба, надвор од одредениот рок за редовни прегледи. 
Вонредните прегледи се вршат на начинот и по по-

стапката што се предвидени и за редовните прегледи во 
следните случаи: 

1) ако садот бил надвор од погон повеќе од две годи-
ни; 

2) ако садот е преместен; 
3) ако постои сомнение дека садот со опремата е ош-

тетен во таа мера што постои опасност за луѓето и имо-
тот; 

4) ако внатрешниот сад е оштетен па е потребна по-
правка со заварување; 

5) ако поради каква и да е неисправност' на садот и 
опремата дојде во прашање функционалноста и сигурнос-
та во работата. 

III. КНИГА НА САДОТ ЗА ТАГ 

Член 22 
Секој сад за ТАГ мора да има книга на се дот за ТАГ 

во која се внесуваат сите резултати од испитувањето, пре-
гледите и секојдневните забележувања. 

Во книгата на садот за ТАГ од став 1 на овој член, за-
должително се внесуваат: 

- сите забележувања што ќе се утврдат со визуелен 
преглед на садот и опремата на него; 

- работниот притисок во садот; 
- нивното на течниот гас во садот; 
- состојбата на редукциоииот вентил (се бележи виси-

ната на дотераниот притисок); 
- појавата на снег на надворешната површина во са-

дот и опремата. 
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Член 23 
Ако садот за ТАГ покаже недостатоци во текот на ра-

ботата, испитувањата и прегледот, и ако таквите недоста-
тоци може да ги загрозат луѓето, околината и да предиз-
викаат материјална штета, садот мора да се исклучи од 
работа и да се испразни гасот што се наоѓа во него. 

Член 24 
Ако садот за ТАГ се стави надвор од употреба (ек-

сплоатација) мора да биде под надпритисок со азот, нај-
многу до I bar. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Садовите што биле во употреба пред денот на влегу-

вањето на овај правилник во сила мораат во рок од три 
години од денот на влегувањето на овој правилник во си-
ла да се усогласат со одредбите на овој правилник. 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-5642/2 
2 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

128. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧ-

НИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ЗГРАДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за електрични инсталации во згради кои ги 
имаат следните називи и ознаки: 

1) Електрични инсталации во згради. 
Термини и дефиниции JUS N.A0.826 

2) Електрични инсталации во згради. 
Барања за безбедност. Заштита од елек-
тричен удар JUS N.B2.741 

3) Електрични инсталации во згради. 
Барања за безбедност. Заштита од топ-
линско дејство JUS N.B2.742 

4) Електрични инсталации во згради. 
Барања за безбедност. Заштита од преку-
мерни струи JUS N.B2.743 

5) Електрични инстлации во згради. 
Избор и поставување на електрична опре-
ма во зависност од надворешни влијанија — JUS N.B2.751 

6) Електрични инсталации во згради. 
Електричен развод. Трано дозволени 
струи JUS N.B2.752 

7) Електрични инсталации во згради. 
Заземјување и заштитни спроводници JUS N.B2.754 

8) Електрични инсталации во згради. 
Метода на мерење на електричната от-
порност на ѕидовите и половите JUS N.B2.754 

9) Електрични инсталации во згради-
те. Простории со када или туш. Посебни 
технички услови JUS N.B2.771 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS NAO.826 и JUS 

N.B2.751, чиешто применување не е задолжително, југос-
ловенските стандарди од член 1 на овој правилник се за-
должителни во целина, а ќе се применуваат на електрич-
ните инсталации во згради што ќе се произведат односно 
увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист ла 
СФРЈ". 

Бр. 07-6069/1 
26 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

129. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕРЕЊЕ И 

УПРАВУВАЊЕ ВО ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОЦЕСИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за мерење и управување во индустриските про-
цеси кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Аналогни сигнали за системите за 
управување со процеси. Аналогни пнев-
матски сигнали JUS L.N4.011 

2) Аналогни сигнали за системите за 
управување со процеси. Аналогни напон-
ски сигнали на еднонасочна струја JUS L.N4.012 

3) Работни услови за опрема за мере-
ња и управувања во индустриски процеси. 
Механички влијанија JUS L.N4.203 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенскиот стандард JUS L.N4.203, чиеш-

то применување не е задолжително, југословенските стан-
дарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во це-
лина, а ќе се применуваат на мерење и управување во ин-
дустриските процеси од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенските стан-
дарди за апарати за управување со производствени проце-
си во индустријага („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/74) и 
Правилникот за југословенските стандарди за аналогни 
сигнали на еднонасочна струја и еднонасочен напон за 
системи за управување со процеси(„Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/81). 

А 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6068/1 
26 декември 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

130. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПИТЕЛИ 

ЗА ЛЕМЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за топители за лемење кој го има следниот назив 
и ознака: 

Топители за лемење. Ознаки, состав, 
облик на испорака и употреба JUS H.Z9.010 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на топи-
тели за лемење што ќе се произведат односно увезат од де-
нот на влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6071/1 
26 декември 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

131. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУВА-

ЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И ОТПАДНИ ВОДИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стнадард за испитување на индустриски и отпадни води 
кој го има следниот назив и ознака: 

Испитување на индустриските и от-
падните води. Определување на содр-

жината на кобалтот. Метода на атомска 
апсорпција JUS H.Z1.176 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6072/1 
26 декември 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

132. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОЕКТИ-

РАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ПАТИШТА 

Член1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за проектирање и градење на ^атишта кој го има 
следниот назив и ознака: 

Проектирање и градење на патишта. 
Изработка на горните носечки слоеви од 
битуменизиран материјал по врела по-
стапка. Технички услови JUS U.E9.021 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на проек-
тирање и градење патишта од денот на влегувањето на 
овој правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 49/76). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6073/1 
26 декември 1985 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

i i 
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133. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НИВОТО НА ЗВУЧНАТА СИЛА НА ИЗ-

ВОРОТ НА ВРЕВАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за определување на нивото на звучната сила на 
изворот на вревата кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Определување на нивото на звуч-
ната сила на изворот на вревата. Инфор-
мативна метода JUSZ.P1.010 

2) Определување на нивото на звуч-
ната сила на изворот на вревата. Методи 
за мерење во глуви и полуглуви комори JUS Z.P1.011 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на оп-
ределување на нивото на звучната сила на изворот на вре-
вата од денот на влегувањето на овој правилник во сила. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6080/1 
26 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

Член 3 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е задолжителен во целина, а ќе се применува на топ-
линската техника во градежништвото од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6081/1 
26 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

135. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕХАНИЧ-

КИ ИСПИТУВАЊА НА МЕТАЛИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за механички испитувања на метали кој го има 
следниот назив и ознака: 

Механички испитувања на металите. Ста-
тички испитувања. Испитување со затегнување. 
Термини и дефиниции JUS С.А4.001 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

134. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛИН-

СКА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува југословенскиот 

стандард за топлинска техника во градежништвото кој го 
има следниот назив и ознака: 

Топлинска техника во градежниш-
твото. Мерење на специјални топлински 
загуби на згради или на делови на згради — JUS U.J5.082 

Член 2 
Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-

ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
дбио издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Применувањето на југословенскиот стандард од член 

1 на овој правилник не е задолжително. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Решението за југословенскиот стан-
дард за испитување на метали („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 35/71). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6079/1 
26 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

А 
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136. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВОЗИЛА ЗА 

ВНАТРЕШЕН ТРАНСПОРТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стнадарди за возила за внатрешен транспорт кои ги имаат 
следните називи и ознаки: 

1) Возила за внатрешен транспорт 
(VVT). Тркала и тркалца. Термини и дефи-
ниции JUSZ.S3.206 

2) Возила за внатрешен транспорт. 
Тркала за возила без моторен погон. Ме-
ри и номинална носивост JUSZ.S3.215 

3) Возила за внатрешен транспорт. 
Тркала и тркалца. Мери на триаглести 
потпирни плочи со три дупки за при-
цврстување JUSZ.S3.221 

4) Возила за внатрешен транспорт. 
Тркала и тркалца за возила без моторен 
погон. Затур за слободно водење на 
тркалцата JUS Z.S3.222 

5) Возила за внатрешен транспорт. 
Тркалца за ракување со товари. Мери на 
четириаголни потпирни плочи со четири 
дупки за прицврстување JUS Z.S3.224 

6) Возила за внатрешен транспорт. 
Виљушки со куки и носечки плочи. Вград-
ни мери JUSZ.S3.228 

7) Возила за внатрешен транспорт. 
Виљушкара Виљушки. Мери. JUS Z.S3.229 

8) Возила за внатрешен транспорт. 
Виљушкара Виљушки. Технички услови и 
испитување JUS Z.S3.230 

9) Возила за внатрешен транспорт 
Виљушкара Виљушки со куки. Термини и 
дефиниции JUSZ.S3.231 

10) Возила за внатрешен транспорт. 
Подлога за движење на возила без мото-
рен погон. Класификација JUS Z.S3.240 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS Z.S3.206, JUS 

Z.S3.230, JUS Z.S3.231 и JUS Z.S3.240, чиешто применува-
ње не е задолжително, југословенските стандарди од член 
1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се 
применуваат на возилата за внатрешен транспорт што ќе 
се произведат односно увезат од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6075/1 
26 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

137. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕСТРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за естри кои ги имаат следните називи и озна-
ки: 

1) Дибутилфталат (ДБП).Технички 
услови JUS Н.В2.038 

2) Дибутилмалеинат (ДБМ), технич-
ки. Технички услови JUS Н.В2.039 

3) Ди-(2«етилхексил)-адипат (ДОА), 
технички. Технички услови JUS Н.В2.040 

4) Диизобутилфталат (ДИБП), тех-
нички. Технички услови JUS Н.В2.041 

5) Диизононилфталат (ДИНП), тех-
нички. Технички услови JUS Н.В2.042 

6) Дибутилфталат (ДЕН), технички. 
Определување на содржината на естри 
(како ДБ П), Волуметриски метод JUS Н.В8.453 

7) Дибутилфталат (ДБП), технички. 
Определување на бојата во единици по 
Хазен. Колориметриска метода JUS Н.В8.454 

8) Дибутилфталат (ДБП), технички. 
Определување на содржината на киселина 
(како фтална киселина). Волуметриски 
метод JUS Н.В8.455 

9) Фтални, малеински и адипатни ве-
три, технички. Определување на 
содржината на водата по методот на 
Карл Фишер JUS Н.В8.456 

10) Дибутилмалеинат (ДБМ), технич-
ки. Определување на содржината на се-
трите (како ДБМ). Волуметриски метод JUS Н.В8.457 

11) Дибутилмалеинат (ДБМ), технич7 
ки. Определување на бојата во единици по 
Хазен. Волуметриски метод JUS Н.В8.458 

12) Дибутилмалеинат (ДБМ), технич-
ки. Определување на содржината на кисе-
лини (како малеинска киселина). Волумет-
риски метод JUS Н.В8.459 

13) Ди-(2-етилхексил)-адкпат (ДОА), 
технички. Определување на содржината 
на острите (како ДОЛ). Волуметриски ме-
тод JUS Н.В8.460 

14) Ди-(2-етилхексил)-адипат (ДОА), 
технички. Определување на бојата во еди-
ници по Хазен. Колориметриски метод JUS Н.В8.461 

15) Ди-(2-етилхексил)-адипат (ДОА), 
технички. Определување на содржината 
на киселини (како адипинска киселина). 
Волумегриски метод JUS Н.В8.462 

16) Ди-(2-етилхексил)-адипат (ДОА), 
технички. Определување на испарливите 
материи на 150°С JUS Н.В8.463 

17) Адипатни естри, технички. Опре-
делување ка бојата во единиците по Хазен 
по загревање на мострата. Колориметрис-
ки метод JUS Н.В8.464 

18) Адипатни естри, технички. Опре-
делување на остатокот на жареното. Гра-
виметриски метод — — JUS Н.В8.465 

19) Дихобутилфталат (ДИБП), тех-
нички. Определување на содржината на 
ветри (како ДИБП),. Волуметриски метод — JUS Н.В8.466 

20) Диизобутилфталат (ДИБП), тех-
нички. Определување на бојата во едини-
ци по Хазен. Колоримегриски метод JUS Н.В8.467 

21) Диизобутилфталат (ДИБП), тех-
нички. Определување на содржината на 
киселини (како фтална киселина). Волу-
метриски метод JUS Н.В8.468 

i ' 
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22) Диизононилфталат (ДИНП), тех-
нички. Определување на содржината на 
естрите (како ДИ НП). Волуметриски ме-
тод JUS Н.В8.469 

23) Диизононилфталат (ДИНП), тех-
нички. Определување на бојата во едини-
ци по Хазен. Колориметриски метод JUS Н.В8.470 

24) Диизононилфталат (ДИНП), тех-
нички. Определување на содржината на 
киселини (како фтална киселина). Волу-
метриски метод JUSH.B8.471 

25) Диизононилфталат (ДИНП), тех-
нички. Определување на испарливите ма-
терии на 150°С JUS Н.В8.472 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Освен југословенските стандарди JUS Н.В8.456, JUS 

Н.В8.464 и JUS Н.В8.465, чиешто применување не е за-
должително, југословенските стандарди од член 1 на овој 
правилник се задолжителни во целина, а ќе се применува-
ат на естри што ќе се произведат односно увезат од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6067/1 
26 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

138. 
Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 и член 53 од Законот за 

стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), во согласност со сојузниот секретар за внатрешни 
работи и претседателот на Сојузниот комитет за енергети-
ка и индустрија, директорот на Сојузниот завод за стан-
дардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ПОДВИЖНИ ЗА-
ТВОРЕНИ САДОВИ ЗА КОМПРИМИРАНИ, ТЕЧНИ И 

ПОД ПРИТИСОК РАСТВОРЕНИ ГАСОВИ 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за под-

вижни затворени садови за компримирани, течни и под 
притисок растворени гасови („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/80), во член 3 став 2 во точка 3 на крајот точката се 
заменува со точка и запирка и потоа се додаваат нови точ. 
4, 5 и 6, кои гласат: 

„4) заварени челични резервоари за пропан-бутан за 
возила на течен нафтен гас; 

5) заварени бочви за пропан-бутан; 
6) садови што се вградуваат на возила за шински и 

воден сообраќај." 

Член 2 
Во член 13 под ставот 5 се додава нов став 6, кој гла-

си: 
„Дебелината на ѕидовите на садовите што се вграду-

ваат во друмските возила (автомобил-цистерни) се пре-

сметува според прописите за Југословенските стандарди 
за пресметување на обвивката и данокот на стабилните са-
дови под притисок при што пресметковниот притисок е 
еднаков на пробниот притисок, освен за одделни опасни 
материи за кои се определува специјален повисок пресмет-
ковен притисок." 

Член 3 
Во насловот на поглавјето V зборовите: „кај произво-

дителот" се бришат. 

Член 4 
Во член 25 ст. 2 и 3 се бришат. 

Член 5 
Во член 26 точка 3 се менува и гласи: 
„3) секоја петта година - за садовите наменети за по-

лнење со запални јагленоводороди чиј притисок на гасот 
на температура од 70°С не е поголем од 30 bar, со тоа што 
првото испитување и прегледот на садовите да се вршат 
десет години по испитувањето и прегледот на новиот сад 
кај производителот пред неговата прва употреба;". 

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4) секоја петта година - за садовите полнети со запа-

лен или отровен гас кој не ја нагризува внатрешната по-
вршина на садот чија зафатнина не е поголема од 250 лит-
ри и за садовите полнети со гасови кои не се наведени во 
точ. 1 до 3 на овој член." 

Член 6 
Во член 28 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Прегледот и испитувањето на садовите се врши по 

изработката на садовите а пред нанесувањето на по-
вршинска заштита." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-5413/1 
14 ноември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

139. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зација („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), дирек-
торот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПОДВИЖНИ СКАЛИ 

Член 1 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи југословенскиот стандард, кој го носи 
следниот назив и ознака: 

Подвижни скали. Технички прописи и испитување 
JUS M.D2.100, што е донесен со Решението за југословен-
ските стандарди од областа на градежништвото - високо-
градбата („Службен лист на СФРЈ , бр. 28/71). 
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Член 2. 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. t)7-455/1 
28 јануари 1986 година 

Белград 

Директор 
на Сојузнот завод за стан-

дардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

140. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛЕСНОТО-

ПИВИ ТЕШКИ МЕТАЛИ И НИВНИ ЛЕГУРИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за леснотопиви тешки метали и нивни легури 
кои ги имаат следните називи и ознаки: 

1) Леснотопиви тешки метали и ни-
вни легури. Означување на прозиводите JUS С.Е0.002 

2) Леснотопиви тешки метали и ни-
вни легури. Регистар на бројните ознаки и 
на хемискиот состав JUS С.Е0.005 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на ОВОЈ правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на 
леснотопиви тешки метали и нивни легури што ќе се про-
изведат односно увезат од денот на влегувањето на овој 
правилник во сила. 

Член 4 
Со денот на влегувањето на овој правилник во сила 

престанува да важи југословенскиот стандард кој го има 
следниот назив и ознака: 

Легури на леснотопиви тешки мета-
ли. Означување JUS G.E0.002 
донесен со Решението за југословенските стандарди од об-
ласта на обоените метали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
7/63). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 07-6074/1 
26 декември 1985 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

141. 
Врз основа на член 32 став 1, член 81 став 2 и член 84 

став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот 
на Сојузниот комитет за земјоделство, претседателот на 
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална зашти-
та и сојузниот секретар за пазар и општи стопански рабо-
ти, директорот на Сојузниот завод за стандардизација 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЈАЈЦАТА И ПРОИЗВОДИТЕ ОД 

ЈАЈЦА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните ус-

лови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполну-
ваат јајцата и производите од јајца и минималните услови 
за обезбедување и зачувување на нивниот квалитет. 

Условите пропишани со овој правилник мораат да 
бидат исполнети во производството и прометот на јајца и 
на производи од јајца. 

Член 2 
За производите од јајца за кои со овој правилник не 

се пропишани условите во поглед на квалитетот и услови-
те за обезбедување и зачувување на квалитетот, сообразно 
важат условите пропишани со овој правилник за група 
сродни производи. 

За производите од јајца од став 1 на овој член како и 
за производите за кои е тоа со овој правилник изречно 
пропишано, производителот е должен пред почетокот на 
производството да донесе производи гелска спецификаци-
ја. Производителската спецификација освен податоците 
наведени во декларацијата (член 58), мора да содржи кра-
ток опис на технолошката постапка за производство на 
односниот производ, видот и количеството употребени су-
ровини изразено во мерни единици или во проценти, како 
и извештај за извршеното испитување на физичките и хе-
миските карактеристики на производите. 

Во евиденцијата за донесените производителот спе-
цификации за производите од јајца од став 1 на овој член, 
производителот внесува: 

1) евиденциски број на спецификацијата; 
2) назив на производот и трговско име, ако произво-

дот го има; 
3) датум на донесување на производителската специ-

фикација; 
4) датум и наод за извршеното органолептичко, фи-

зичко и хемиско испитување; 
5) датум на почетокот на производството по односна-

та спецификација; 
6) група на која производот и припаѓа. 

Член 3 
Јајцата и производите од јајца што се пуштаат во 

промет мораат да бидат декларирани. 
Ако јајцата и производите од јајца не ги пакува про-

изводителот декларацијата мора, покрај податоците про-
пишани со овој правилник, да ја содржи и фирмата однос-
но називот и седиштето на организацијата на здружен 
труд која производот го пакувала, како и датумот на паку-
вањето. 

Член 4 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, за-

брането е бојосување на производите од јајца и додавање 
на хемиски средства за конзервирање на тие производи. 

Член 5 
Јајцата и производите од јајца што се пуштаат во 

промет мораат да се произведуваат, пакуваат, чуваат и 
транспортираат на начин со кој се обезбедува зачувување 
на нивниот квалитет. 
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Член 6 
Декларацијата за јајца и производи од јајца што се 

увезуваат, освен податоците пропишани со овој правил-
ник, мора да го содржи и името на земјата на потеклото. 

Член 7. 
Јајцата и производите од јајца се произведуваат и 

пуштаат во промет под назив на видот на пернатата живи-
на од која јајцата се по потекло. 

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на ко-
кошкини јајца и на производи од кокошкини јајца. 

Член 8 

1. ЈАЈЦА 
Според квалитетот и начинот на чување, кскошкини-

те јајца во лушпа (во натамошниот текст: јајцата) се пуш-
таат во промет како: 

П јајца од екстра квалитет; 
2) ЈаЈца од прв (I) квалитет; 
3) јајца од втор (II) квалитет; 
4) јајца од трет (III) квалитет. 

Член 9 
Како јајца од extra квалитет, во смисла на овој пра-

вилник, се сметаат исклучиво неоплодените свежи јајца во 
лушпа, што не се миени или механички чистени, а се кла-
сирани и оригинално пакувани првиот ден од денот на со-
бирањето. 

Член 10 
Јајцата од extra квалитет не смеат да бидат оплодени 

и мораат да ги исполнуваат следните услови: 
1) лушпата да има нормална форма, да е чиста, неош-

тетена и да не е миена; 
2) височината на воздушната комора на јајцето, во 

моментот на пакувањето, да е помала од 4 mm и непод-
вижна; 

3) при просветлувањето на јајцето жолчката да се гле-
да како сенка со нејасни контури и при нагло свртување на 
јајцето да е неподвижна или незначително подвижна; 

4) белката да е бистра и компактна; 
5) да нема туѓи материи; 
6) да нема ембрион; 
7) да нема туѓи миризби; 
8) да се пакувани во оригинално поединечно пакува-

ње. 

Член 11 
Како јајца од прв (I) квалитет, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат свежи јајца во лушпа што не се 
миени или механички чистени, а се класирани и пакувани 
првиот ден од денот на собирањето. 

Член 12 
Јајцата од прв (I) квалитет мора да ги исполнуваат 

следните услови: 
1) лушпата да има нормална форма, да е чиста, неош-

тетена и да не е миена; 
2) височината на воздушната комора на јајцето во 

моментот на пакувањето да е помала од 6 mm и непод-
вижна; 

3) при просветлувањето на јајцето жолчката да се гле-
да како сенка со нејасни контури и при нагло свртување на 
јајцето да е неподвижна или незначително подвижна; 

4) белката да е бистра и компактна; 
5) ембрионот да не е видно развиен; 
6) да нема туѓи материи; 
7) да нема туѓи миризби; 
8) да се пакувани во поединечни пакувања. 
Се дозволува најмногу 7% јајца од прв (I) квалитет да 

не ги исполнува условите во поглед на квалитетот, со тоа 
што да ги исполнува условите за квалитет пропишани за 
јајца од втор (И) квалитет. 

Член 13 
Како јајца од втор (II) квалитет, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат неоладени и неконзервирани, 
како и оладени и конзервирани јајца наменети за човечка 
исхрана. 

Член 14 
Јајцата од втор (II) квалитет се пуштаат во промет 

како: 
1) неоладени и неконзервирани јајца од втор (II) ква-

литет ; 
2) оладени јајца од втор (И) квалитет; 
3) конзервирани јајца од втор (II) квалитет. 

Член 15 
Јајцата од втор (II) квалитет мораат да ги исполнува-

ат следните услови: 
1) лушпата да има нормална форма, да е неоштетена, 

евентуално незначително извалкана и незначително де-
формирана; 

2) височината на воздушната комора на јајцето да не 
изнесува повеќе од 9 mm, со тоа што може да биде под-
вижна до половината од должината на јајцето; 

3) жолчката да е видлива, малку сплескана и под-
вижна; 

4) белката да е провидна и компактна; 
5) ембрионот да не е видно развиен; 
6) да нема туѓи материи; 
7) да нема туѓи миризби; 
Се дозволува најмногу 7% јајца од втор (II) квалитет 

да не ги исполнува условите од став 1 на овој член, од што 
најмногу 4% јајца може да биде со напукната лушпа, нај-
многу 1% со дамки од крв и измет (fecesa). 

Член 16 
Под неладени и ^конзервирани јајца од втор (II) ква-

литет, во смисла на овој правилник, се подразбираат јајца 
што не биле подложени на постапка за ладење или конзер-
вирање, со тоа да ги исполнуваат условите пропишани во 
чл. 15 и 19 од овој правилник. 

Член 17 
Како ладени јајца од втор (II) квалитет, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат јајца што се чувани во 
складови (ладилници) при температура од минус 0,5°С до 
плус 2°С. 

Ладените јајца од втор (II) квалитет мораат да ги ис-
полнуваат условите од член 15 на овој правилник. 

Просториите во кои се чуваат ладените јајца мораат 
да бидат чисти и во нив не смеат да се чуваат други видо-
ви суровини или производи. 

Еднаш ладени јајца не смеат да бидат повторно ладе-
ни. 

Член 18 
Како конзервирани јајца од втор (II) квалитет, во 

смисла на овој правилник, се подразбираат јајца чувани во 
соодветна мешаница на гасови или третирани со дозволе-
ни средства (гасена вар Са(ОН)2 и парафинско масло). 

Конзервираните јајца од втор (И) квалитет мораат да 
ги исполнуваат условите од член 15 на овој правилник. 

Површината на лушпата кај конзервираните јајца 
третирани со парафинско масло е слабо сјајна, а површи-
ната на кај конзервираните јајца третирани со гасена вар е 
нерамна и незначително мат (не е сјајна). 

Член 19 
Јајца од прв (I) и јајца од втор (II) квалитет се пушта-

ат во промет класирани според масата во седум (7) класи, 
и тоа: 

класа (SU) 70 g и повеќе од тоа; 
класа (Ѕ) помалку од 70 g до 65 g; 
класа (А) помалку од 65 g до 60 g; 
класа (В) помалку од 60 g до 55 g; 
класа (С) помалку од 55 g до 50 g; 
класа (D) помалку од 50 g до 45 g; 
класа (Е) помалку од 45 g. 

I 
t 4 

I 



Страна 224 - Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 февруари 1986 

При утврдувањето на соодветна класа на јајцата по 
маса, средната вредност на масата мора да биде најмалку 
30 парчиња јајца, со тоа што масата на едно јајце да се на-
оѓа во границите на таа класа. 

Член 20 
Како јајца од трет (III) квалитет, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат: 
1) јајца за преработка; 
2) инкубирани јајца за преработка. 

Член 21 
Јајца за преработка од трет (III) квалитет се јајца 

што имаат видливи напукнатини, слабо извалкана лушпа 
или делумно деформирана лушпа, како и јајца што не ги 
исполнуваат условите за јајца од прв (I) и јајца од втор (II) 
квалитет, но се погодни за потрошувачка во човечката ис-
храна а се наменети за преработка. 

Член 22 
Како инкубирани јајца за преработка од трет (lil) 

квалитет, во смисла на овој правилник, се подразбираат 
јајцата што биле во инкубатор најмногу 24 часа, а мораат 
да ги исполнуваат следните услови: 

1) височината на воздушната комора на јајцето да не 
е поголема од 9 mm; 

2) да не се третирани со антибиотици; 
3) да не се оплодени. 
Инкубираните јајца за преработка можат да се корис-

тат исклучиво за производство на пастеризирани произво-
ди од јајца. 

Член 23 
Задолжително е означувањето на јајцата од прв (I) 

квалитет, како и на неоладените и неконзервираните јајца 
од втор (И) квалитет со ознака на класата по маса. Јајцата 
се означуваат со ставање на жиг врз лушпата, со боја која 
е неизбришлива, постојана на топлина и нетоксична по 
здравјето на луѓето. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на јај-
цата од трет (III) квалитет (јаји* з а преработка и инкуби-
рани јајца за преработка), како и на јаЈцата што индивиду-
алните производители ги произведуваат и непосредно ги 
пуштаат во промет. 

Означувањето на јајцата по маса се врши со голема 
буква или со букви на латиница, со височина од 2 до 3 mm 
во кругот чијшто пречник е најмалку 12 mm. 

Член 24 
Јајцата од extra квалитет мораат да бидат оригинал-

но пакувани. Пакувањата на јајцата од extra квалитет мо-
раат да бидат заштитени со лента со ознака ,,extra", која 
задолжително се симнува четвртиот ден од моментот на 
пакувањето. 

По симнувањето на лентата, пакуваните јајца од ех-
stra квалитет стануваат јајца од прв (I) квалитет. 

Јајца што немаат ознаки на лушпата се сметаат како 
јајца од трет (III) квалитет. 

Член 25 
Пред пуштањето во промет јајцата се пакуваат на со-

одветен начин. 
Како пакување на јајца, во смисла на овој правилник, 

се подразбира: 
1) поединечно пакување; 
2) збирно-транспортно пакување. 
Како поединечно пакување на јајца се смета: 
1) оригинално пакување на јајца; 
2) пакување на јајца; 
3) отворено пакување на јајца. 
Како оригинална пакување на јајца, во смисла на 

овој правилник, се подразбира поединечно пакување во 
кое јајцата се затворени од сите страни. По првото отво-
рање таквото пакување не се смета оригинално пакување. 

Како пакување на јајца, во смисла на овој правилник 
се подразбира поединечно пакување на јајца во кутии од 
различни големини во кои јајцата се заштитени од сите 
страни. 

Како отворено пакување на јајца, во смисла на овој 
правилник, се подразбира поединечно пакување на јајца 
на подлошки на кои тие не се заштитени од сите страни и 
не се задоволени условите за оригинално пакување. 

Како збирно транспортно пакување, во смисла на 
овој правилник, се подразбира пакување на претходно по-
единечни спакувани јајца. 

Амбалажата за пакување на јајца мора да биде чиста, 
отпорна на механички удари и мора да ги штити јајцата 
од надворешни влијанија, со тоа што како амбалажа 
можат да се користат подлошки, картонски кутии, плас-
тични кутии, дрвени сандаци и др. 

Збирното транспортно пакување мора да обезбеди за-
штита на јајцата во транспортот и прометот. 

Член 26 
Декларацијата за оригинално пакување и пакувани 

јајца што се пуштаат во промет содржи: 
1) фирма, односно назив и седиште на производите-

лот; 
2) назнака на видот на пернатата живина од која јај-

цата се по потекло; 
3) ознака на класата на јајцата по маса; 
4) број на спакуваните јајца; 
5) датум на пакувањето и рок на траењето или упот-

ребливо до...". 
Декларацијата за пакувани јајца може да биде отпеча-

тена на амбалажата или на етикетата. 
На отворено пакување на јајца декларацијата за-

должително се истакнува на збирното транспортно паку-
вање односно над секое продажно место. 

Член 27 
Декларацијата за ладени јајца што се пуштаат во 

промет, освен податоците пропишани во член 26 од овој 
правилник, мора да ја содржи и ознаката: „ладени јајца". 

Член 28 
Декларацијата за јајца за преработка што се пуштаат 

во промет, освен податоците пропишани во член 26 од 
оврј правилник, ја содржи и ознаката „јајца за преработ-
ка", а кога се во прашање инкубирани јајца - ознаката: 
„инкубирани јајца за преработка". 

Одредбите на став 1 од овој член не се однесуваат на 
јајца што индивидуалните производители ги произведува-
ат и непосредно ги пуштаат во промет како отворени спа-
кувани јајца. 

Член 29 
Декларацијата за конзервирани јајца што се пуштаат 

во промет, освен податоците пропишани во член 26 на 
овој правилник мора да содржи и ознака: „конзервирани 
јајца". 

Член 30 
Спакуваните јајца мораат до моментот на пуштање-

то во промет да се чуваат и складираат во простории кои 
лесно се чистат и дезинфикуваат, а се заштитени од прете-
рано загревање или ладење, како и од директна сончева 
светлост. 

Член 31 
Ладени јајца се чуваат и се складираат во разладни 

клима-комори кои лесно се чистат и дезинфикуваат и кои 
не содржат туѓа миризба. Во наведените клима-комори не 
смеат истовремено да се чуваат и складираат други видо-
ви намирници. 

Ладените јајца се чуваат во разладните клима-комо-
ри на ладилник, при температура на воздухот од минус 
0,5 °С до плус 2°С. 

Ладените јајца мораат да се складираат на начин со 
кој се обезбедува манипулативен простор за повремено зе-
мање на мостри заради контрола на квалитетот. Пакува-
њата мораат да бидат оддалечени од ѕидовите на комора-
та најмалку 30 cm. 

Пред пуштањето во промет ладените јајца се ставаат 
во клима-комори во кои температурата на воздухот посте-
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пено се подига до собна температура, а бројот на измени-
те на воздухот во текот на 24 h се зголемува над четирипа-
ти за да се избегне оросувањето на јајцата. 

Член 32 
Средствата што се користат за транспорт на јајца, 

мораат да бидат суви, чисти и без туѓа миризба, со тоа 
што ефикасно да ги штитат спакуваните јајца од надво-
решни влијанија, светлост и екстремни промени на темпе-
ратурата. 

2. ПРОИЗВОДИ ОД ЈАЈЦА 
Член 33 

Под производи од јајца, во смисла на овој правилник, 
се подразбираат производи добиени од јајца со кршење на 
лушпата на јајцата и со издвојување на содржината по со-
одветна технолошка постапка (со пастеризација, ладење, 
смрзнување, сушење, варење и др.). 

Член 34 
Производите од јајца се произведуваат само од јајца 

кои во поглед на квалитетот мораат да ги исполнуваат од-
редбите на овој правилник. 

Член 35 
Производите од јајца мораат да се произведуваат, па-

куваат, чуваат и транспортираат на начин со кој се обезбе-
дува зачувување на нивниот квалитет до моментот на по-
трошувачката. 

Член 36 
Како суровина за производство на производи од јајца 

можат да се користат јаЈца од прв (I), втор (II) и трет (III) 
квалитет, и тоа исклучително јајца од ист вид перната 
живина. 

Содржината на јајцата од трет (III) квалитет за пре-
работка мора пред индустриската преработка претходно 
да се пастеризира, ако со овој правилник не е пропишано 
поинаку. 

Ако лушпата од ја јцата е слабо извалкана, тие пред 
кршењето мораат да се измијат, дезинфикуваат и да се 
исушат. 

Член 37 
Производите од јајца мораат да бидат во оригинално 

пакување и да имаат ознака на видот на јајцата односно 
податок за видот на пернатата живина од која се по потек-
ло ако не се произведени од кокошкини јајца. 

Член 38 
Производите од јајца се произведуваат и пуштаат во 

промет како: 
1) течни ладени производи од јајца; 
2) смрзнати производи од јајца; 
3) сушени производи од јајца; 
4) варени производи од јајца; 
5) други производи од јајца. 

а) Течни ладени производи од јајца 

Член 39 
Под течни ладени производи од јајца, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат: течен ладен меланж, теч-
на ладена жолчка и течна ладена белка. 

Член 40 
Течен ладен меланж е пастеризиран и издаден произ-

вод кој се состои од цело јајце без лушпа (белка и жолчка) 
и кој мора да ги исполнува следните услови: 

1) да е фино хомогенизирана течност; 
2) да има жолта боја; 
3) да содржи најмалку 24.0% сува материја; 
4) да содржи најмалку 10,0% масти; 
5) да не содржи туѓи материи; 
6) да нема туѓа миризба. 

Член 41 
Течно ладена жолчка е пастеризиран и оладен произ-

вод кој се состои од издвоена цела жолчка на јајцето, а мо-
ра да ги исполнува следните услови: 

1) да е фино хомогенизирана течност; 
2) да има изразито жолта боја; 
3) да содржи најмалку 43,0% сува материја; 
4) да содржи најмалку 27,0% масти; 
5) да нема туѓи материи; 
6) да нема туѓа миризба. 

Член 42 
Течно ладена белка е пастеризиран и оладен произ-

вод кој се состои од цела белка, а мора да ги исполнува 
следните услови: 

1) да е фино хомогенизирана течност; 
2) да е проѕирна; 
3) да содржи најмалку 10,5% сува материја; 
4) да не содржи туѓи материи; 
5) да нема туѓа миризба. 

б) Смрзнати производи од јајца 

Член 43 
Како смрзнати производи од јајца, во смисла на овој 

правилник, се сметаат: смрзнат меланж, смрзната жолчка, 
смрзната белка и смрзнат непастеризиран меланж. 

Член 44 
Смрзнат меланж е производ кој се состои од цело јај-

це без лушпа (белка и жолчка), кој пред постапката на 
смрзнување е хомогенизиран, пастеризиран и издаден. 
Смрзнувањето на хомогенизираната содржина за смрзнат 
меланж мора да се изврши на температура пониска од ми-
нус 30 °С. 

Смрзнатиот меланж мора да ги исполнува условите 
на квалитетот за течен меланж пропишани во член 40 точ. 
2 до 6 на овој правилник, со тоа што конзистенцијата на 
смрзнатиот меланж мора да биде цврста. 

Член 45 
Смрзната жолчка е производ кој се состои од издвое-

на цела жолчка на јајца, а кој пред постапката на смрзну-
вање е хомогенизиран, пастеризиран и издаден. Смрзнува-
њето на хомогенизираната содржина за смрзната жолчка 
мора да се изврши на температура пониска од минус 30°С. 

Смрзнатата жолчка мора да ги исполнува условите 
за квалитет за течна ладена жолчка, пропишани во член 41 
точ. 2 до 6 од овој правилник, со тоа што конзистенцијата 
на смрзнатата жолчка мора да биде цврста. 

Член 46 
Смрзната белка е производ што се состои од цела 

белка кој пред постапката на смрзнување е хомогенизи-
р а ^ пастеризиран и издаден. Смрзнувањето на хомогени-
зираната содржина за смрзнатата белка мора да се из-
врши на температура пониска од минус 30°С. 

Смрзнатата белка мора да ги исполнува условите за 
квалитет за течна ладена белка, пропишани во член 42 
точ. 3 до 5 на овој правилник, со тоа што смрзнатата бел-
ка мора да има цврста конзистенција и да е непроѕирна. 

Член 47 
Смрзнатиот непастеризиран меланж е производ кој 

се состои од цело јајце без лушпа (белка и жолчка). 
Смрзнувањето на содржината за смрзнатиот непастеризи-
ран меланж мора да се изврши на температура пониска од 
минус 30°С, во рок од четири часа од моментот на одвеју-
вањето на содржината на јајцето од лушпата. 

Смрзнатиот непастеризиран меланж мора да ги ис-
полнува условите за квалитет за течен изладен меланж, 
пропишани во член 40 точ. 2 од 6 на овој правилник, со 
тоа што смрзнатиот непастеризиран меланж мора да има 
цврста компетенција. 

Г 
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Смрзнатиот непастеризиран меланж мора по од-
мрзнувањето, пред понатамошната употреба, задолжител-
но да се изложи на постапка на пастеризација. 

в) Сушени производи од јајца 

Член 48 
Под сушени производи од јајца, во смисла на овој 

правилник, се подразбираат: сушен меланж (јајца во 
прав); сушена жолчка (жолчка во прав) и сушена белка 
(белка во прав). 

Член 49 
Сушен меланж (јајца во прав) е производ кој се сос-

тои од цело јајце без лушпа (белка и жолчка), кој по хомо-
генизацијата и пастеризацијата се излага на постапка на 
сушење, а мора да ги исполнува следните услови: 

1) да е во вид на фино иситнет прав; 
2) да има жолта боја; 
3) да содржи најмногу до 5.,0% вода; 
4) да содржи најмалку 39,0% масти; 
5) да содржи слободни масни киселини, изразен како 

олеинска киселина, да изнесува најмногу 3,5%; 
6) да не содржи туѓи примеси; 
7) да нема туѓа миризба. 

Член 50 
Сушена жолчка (жолчка во прав) е производ кој се 

состои од цела жолчка, која по хомогенизацијата и пасте-
ризацијата се излага на постапка на сушење а мора да ги 
исполнува следните услови. 

1) да е во вид на фино иситнет прав; 
2) да има изразито жолта боја; 
3) да содржи најмалку 56,0% масти; 
4) да не содржи повеќе од 5,0% вода; 
5) да нема туѓа миризба; 
6) да не содржи туѓи примеси; 
7) содржината на слободните масни киселини, изразе-

на како олеинска киселина, да изнесува најмногу 3,5%. 

Член 51 
Сушена белка (белка во прав) е производ кој се сос-

тои од цела белка која по хомогенизацијата и пастериза-
цијата се излага на постапка на сушење, а мора да ги ис-
полнува следните услови: 

1) да е во вид на фино иситнет прав; 
2) да има боја на слонова коска; 
3) да не содржи повеќе од 8% вода; 
4) да не содржи туѓи примеси; 
5) да нема туѓа миризба. 

г) Варени производи од јајца 

Член 52 
Како варени производи од јајца, во смисла на овој 

правилник, се сметаат производите добиени со варење на 
цели јајца (без лушпа) во кои односот на белката и жол-
чката е како во свежите јајца. Варените производи од јајца 
се обликуваат како издолжен валјак и имаат назив: варени 
јајца на метар или „долго јајце". 

Варените производи од јајца можат да се произведу-
ваат само од јајца од прв (I) и втор (II) квалитет. 

Кај варените производи од јајца, жолчката зазема 
централна а белката надворешна положба во издолжен ва-
лјак, кој може да биде со различна должина и дијаметар. 

Варените производи од јајца можат да се наоѓаат и во 
обвивка од полиамидни црева, односно други материјали 
кои се собираат под дејство на топлина. 

Член 53 
Варените производи од јајца (варени јајца на метар) 

мораат да ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат цврста или еластична конзистенција; 
2) однадвор да имаат бела боја односно боја на варе-

на белка; 
3) во централниот дел на издолжениот валјак да се 

наоѓа варената, жолтата содржина на жолчката; 
4) производот да има карактеристичен вкус и мириз-

ба на варено јајце. 

д) Други производи од јајца 

Член 54 
Другите производи од јајца можат да се произведува-

ат само по производигелската спецификација пропишана 
во член 2 на овој правилник. 

Член 55 
Производите од јајца мораат да се пакуваат исклучи-

телно во амбалажа која е сува, чиста и не влијае врз про-
мена на органолептичкиге својства на производот. 

Амбалажата што се користи за пакување на произво-
ди од јајца, мора да има својства што обезбедуваат зачуву-
вање на квалитетот на производите од јајца до моментот 
на отворањето. 

Член 56 
Декларацијата за течни, смрзнати, сушени и варени 

производи од јајца, како и за други производи од јајца, мо-
ра да ги содржи следните л ода гоци: 

1) фирмата, односно називот и седиштето на произ-
водителот; 

2) називот на производителот според видот; 
3) нето масата во килограми; 
4) датумот на производството; 
5) рокот на употребата; 
6) упатство за начинот на чување. 
Етикетата со декларацијата се прицврстува на амба-

лажната единица во која оригинално се пакувани течните, 
смрзнатите или исушените производи во прав, а за варе-
ните јајца на метар - декларацијата се става на оригинал-
ното пакување. 

Член 57 
Течните издадени производи од јајца од член 39 на 

овој правилник, до моментот на пуштањето во промет и 
во прометот, се чуваат во простории во кои е обезбедена 
температура во средишните делови на издадениот течен 
производ од 0°С до плус 2°С. 

Производите од став 1 на овој член се транспортира-
ат со превозни средства во кои е обезбедена температура 
во средишните делови на производот од 0°С до плус 2°С. 

Член 58 
Смрзнатите производи од јајца од член 43 на овој 

правилник до моментот на пуштањето во промет и во 
транспортот и прометот, се чуваат во простории во кои е 
обезбедена температура на производот во средишните де-
лови, пониска од минус 18°С. 

Производите од став 1 на овој член се транспортира-
ат со превозни средства во кои е обезбедена температура 
во средишните делови на смрзнатиот производ, пониска 
од минус 18°С. 

Член 59 
Сушените производи од јајца (производи од јајца во 

прав) од член 48 на овој правилник, до моментот на пуш-
тањето во промет и во прометот, се чуваат во чисти и суви 
простории. 

Сушените производи од јајца од став 1 на овој член 
се транспортираат во чисти превозни средства. 

Член 60 
Варените производи од јајца (варени јајца на метар) 

од член 52 на овој правилник, до моментот на пуштањето 
во промет и во прометот, се чуваат во простории во кои е 
обезбедена температура во средишните делови на варени-
от производ од 0°С до плус 2°С. 

\ 
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Производите од став 1 на овој член се транспортира-
ат со превозни средства во кои, во средишните делови на 
производот е обезбедена температура од 0°С до плус 2°С. 

Член 61 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите на Правилникот за ква-
литетот на млекото и производите од млеко, сирилата и 
млекарските култури, сладоледот и прашокот за сладо-
лед, јајцата и производите од јајца („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/64, 36/64 и 33/70) кои се однесуваат на ут-
врдувањето на квалитетот на јајцата и производите од Јај-
ца. 

Член 62 
Овој правилник влегува во сила по истекот на шест 

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 50-19009/1 
28 декември 1984 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с.р. 

142. 
Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признава-

ње на новосоздадените, одобрување да се воведат во про-
изводство странски и заштита на сорти земјоделски и 
шумски растенија („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/80), 
Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВА-
ЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕН И СТРАНСКА СОРТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА ВО ОГЛЕД-

НО ПОЛЕ И ВО ЛАБОРАТОРИЈА 
1. Со оваа наредба се определува височината на тро-

шоците што подносителот на барањето за признавање на 
новосоздадена сорта, односно за одобрение за воведување 
во поризводството на странска сорта на земјоделски и 
шумски растенија ги поднесува за испитување на сортата 
во огледно поле и во лабораторија. 

2. Височината на трошоците за испитување на сорта-
та во огледно поле и во лабораторија, по култури, однос-
но група култури, годишно изнесува, и тоа за: 

Динари: 
1) озима пченица 143.500 
2) јара и тврда пченица 96.500 
3) други прави жита и тритикали 123.700 
4) пченка и други просолики жита 143.500 
5) шеќерна репка, тутун и маслени так-

ви 161.000 
6) маслен лен 16.500 
7) други индустриски култури (сончог-

лед, соја, афион, чичока и др.) 128.700 
8) крмни култури 123.700 
9) градинарски култури 143.600 

10) овоштарски култури и винова лоза 84.500 
11) овоштарски култури и винова лоза 

до плодоносен^ 42.300 
12) тополи 13.000 
13) врби 13.000 
14) хортикултурни дрвја 65.000 
15) грмушки, полугрмушки и честаци 65.000 
16) едногодишни и двогодишни цвеќиња 65.000 
17) повеќегодишни цвеќиња 65.000 
18) ружи 65.000 
19) луковичести цвеќиња со грутчести 

корења 65.000 
20) режани цвеќиња 65.000 
21) цвеќиња во саксии 65.000 
22) лековити билки 65.000 
23) иглолисници 13.000 

3. Утврдената височина на трошоците за испитување 
на сортата од точка 2 на оваа наредба се применува за се-
идба, односно садење на култури во производствената 
1985/86 година. 

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

Бр. 1394/1 
12 февруари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот комитет 
за земјоделство, 

д-р Милорад Станоевиќ, е. р. 

143. 
Врз основа на член 115 од Законот за девизното рабо-

тење („Службен лист на СФРЈ", бр. 66/85), сојузниот сек-
ретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПЛАЌАЊЕ НА УВО-
ЗОТ НА ОПРЕМА ОД КОНВЕРТИБИЛНОТО ПОД-

РАЧЈЕ ВО 1986 ГОДИНА 
1. Во Упатството за утврдување на правото на плаќа-

ње на увозот на опрема од конвертибилното подрачје во 
1986 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/86) точка 2 се 
менува и гласи: 

„2. Обемот на плаќањето од одредбата под 1 точка 1 
на ова упатство, се пресметува врз основа на податоците 
за вкупно пресметаната амортизација на опремата за 1985 
година што организацијата на здружен труд и ги доставу-
ва на овластената банка од таа точка." 

2. Точка 3 се менува и гласи: 
„3. Обемот на плаќањето од одредбата под 2 на точка 

1 од ова упатство, се пресметува врз основа на податоците 
за вкупниот извоз на конвертибилното подрачје во 1985 
година, пресметан во динарска противвредност по курсот 
по кој е утврдена проекцијата на платниот биланс на Ју-
гославија, согласно со член 35 став 2 од Законот за девиз-
ното работење." 

3. По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи: 
„4. Организациите на здружен труд ќе ги достават 

податоците од точ. 2 и 3 на ова упатство до овластената 
банка, пред утврдувањето на правото на плаќање на уво-
зот на опрема, а најдоцна до 31 октомври 1986 година. 

4. Точките 4 и 5 стануваат точки 5 и 6." 
5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-594/1-2 
11 февруари 1986 година 

Белград 
Сојузен 

секретар за финансии, 
Владо Клеменчич, е. р. 

144. 
Врз основа на точка 19 од Одлуката за враќање на да-

ночните, царинските и другите давачки и за други мерки 
за поттикнување на извозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
73/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕСМЕТКА НА 
ВРАЌАЊЕТО НА ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И 

ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И НА ДРУГИТЕ МЕРКИ ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

1. Организациите на здружен труд и други организа-
ции и заедници (во натамошниот текст: организациите на 
здружен труд), што по извршениот извоз на стоки и услу-
ги ќе остварат право на наплата во смисла на одредбите 
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од точка 3 на Одлуката за враќање на даночните, царин-
ските и другите давачки и за другите мерки за поттикнува-
ње на извозот и ќе ги исполнат другите услови од таа од-
лука, поднесуваат барање за остварување на правото од 
таа одлука на образецот Барање за пресметка на враќање-
то на даночните, царинските и другите давачки и на дру-
гите мерки за поттикнување на извозот, кој е отпечатен 
кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

2. Барањето за исправка на барањето од точка 1 на 
оваа одлука организациите на здружен труд го поднесува-
ат на образецот Барање за исправка на барањето за пре-
сметка на враќањето на даночните, царинските и другите 
давачки и на другите мерки за поттикнување на извозот, 
кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

3. Народната банка на Југославија по потреба ќе из-
даде техничко упатство за пополнување на обрасците од 
точ. 1 и 2 на оваа одлука. 

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

O. бр. 7 
20 февруари 1986 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

145. 
Врз основа на точка 16 од Одлуката за враќање на да-

ночните, царинските и другите давачки и за другите мерки 
ia поттикнување на извозот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
73/85), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ПО КОИ НАРОДНИТЕ БАНКИ 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВ-
ТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЌЕ ГИ ПРОДОЛЖУВААТ 
РОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОЧ-
НИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА 

ДРУГИТЕ МЕРКИ ЈА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
ИЗВОЗОТ 

1. Народната банка на републиката, односно народ-
ната банка на автономната покраина и Воениот сервис во 
составот на Народната банка на Југославија (во натамош-
ниот текст: народна банка) може на организациите на 
здружен труд и на другите организации и заедници кои из-
везле стоки, односно на организациите на здружен труд 
што им дале сопствени услуги на странски лица (во ната-
мошниот текст: организација на здружен труд), на нивно 
барање, да го продолжат рокот за поднесување на барања 
за остварување на правото на враќање предвидено со Од-
луката за враќање на даночните, царинските и другите да-
вачки и за другите мерки за поттикнување на извозот: 

1) ако организациите на здружен труд не можеле во 
пропишаниот рок да прибават определена документација 
заради остварување на правото на враќање на даночните, 
царинските и другите давачки и за другите мерки за по-
ттикнување на извозот, што ќе го докажат со соодветна 
документација; 

2) ако се во прашање случаи предизвикани од виша 
сила (пожар, поплава, земјотрес и ел.); 

3) ако се во прашање причини од кадровска и органи-
зациона природа чија веродостојност е поткрепена со со-
одветна документација (болест, отсуство и ел.), со тоа што 
во тој случај организациите на здружен труд што извезле 
стоки, односно услуги се должни да и поднесат на народ-
ната банка докази дека организацијата на здружен труд за 
чија сметка е извршен извоз на стоки, односно услуги, 
прифаќа пресметката за враќање на даночните, царински-

те и другите давачки и на другите мерки за поттикнување 
на извозот да се изврши во пропишаниот рок. 

2. Ако народната банка утврди дека организацијата 
на здружен труд не ги исполнила условите за остварување 
на правата предвидени со Одлуката за враќање на даноч-
ните, царинските и другите давачки и за другите мерки за 
поттикнување на извозот, ќе постапи во согласност со од-
редбите на точка 17 став 2 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

O. бр. 8 
20 февруари 1986 година 

Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 

заменик-гувернер на 
Народната банка на. 

Југославија, 
д-р Слободан Станоевиќ, е. р. 

146. 
Врз основа на член 34 став 1 точка 1 во врска со член 

11 од Законот за Интересовната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/85), Собранието на Интересовната 
заедница за станбена изградба и управување со становите 
за потребите на работниците и функционерите на сојузни-
те органи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ И БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА СО-
БРАНИЕТО И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ НА СА-
МОУПРАВНАТА КОНТРОЛА НА ИНТЕРЕСОВНАТА 
ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВА-
ЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-

НИ 
1. Собранието на Интересовната заедница за станбе-

на изградба и управување со становите за потребите на ра-
ботниците и функционерите на сојузните органи (во ната-
мошниот текст: Интересовната заедница) го сочинуваат: 

а) делегати на сојузните органи од член 3 став 2 на За-
конот за Интересовната заедница; 

б) делегати на работните заедници на сојузните орга-
ни од член 3 став 3 на Законот за Интересовната заедница; 

в) делегати на општествено-политичките организа-
ции во федерацијата и на нивните работни заедници што 
го здружиле станбениот фонд во Интересовната заедница; 

г) делегати на корисниците на станови. 
2. Собранието на Интересовната заедница (во ната-

мошниот текст: Собранието) има 70 делегати. 
Сојузните органи од точка 1 одредба под а) на оваа 

одлука, односно работните тела што ќе ги овластат тие 
органи, делегираат 14 делегати во Собранието, и тоа: Со-
бранието на СФРЈ - четири делегати, Претседателството 
на СФРЈ - два делегати, Сојузниот извршен совет - осум 
делегати. 

Органите на општествено-политичките организации 
во федерацијата односно работните тела што ќе ги овлас-
тат тие органи делегираат еден делегат. 

Работните заедници на сојузните органи и работните 
заедници на општествено-политичките организации во фе-
дерацијата (во натамошниот текст: работните заедници), 
избираат 38 делегати. 

Корисниците на станови избираат 17 делегати. 
3. Одборот на самоуправната контрола на Интере-

совната заедница (во натамошниот текст: Одборот) има 
седум членови, од кои четири члена избираат работните 
заедници, а три члена корисниците на станови. 

4. Изборот на делегати на работните заедници и на 
корисниците на станови во Собранието и изборот на чле-
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новите на Одборот се врши по изборните единици, на на-
чинот и по постапката што ќе ги утврди Собранието. 

5. Одлука за распишување на избори за делегати на 
Собранието и за членови на Одборот донесува Собрание-
то најдоцна два месеца пред истекот на мандатот на деле-
гатите на Собранието и на членовите на Одборот. 

6. Оваа одлука ја потврдува Сојузниот извршен со-
вет. 

7. Оваа одлука ќе се применува до денот на влегува-
њето во сила на Статутот на Интересовната заедница што 
ќе се донесе врз основа на член 34 точка 1 во врска со член 
11 од Законот за Интересовната заедница за станбена из-
градба и управување со становите за потребите на работ-
ниците и функционерите на сојузните органи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 59/85). 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02/2-374/3-86 
17 февруари 1986 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на Интере-
совната заедница за станбена 
изградба и управување со 
становите за потребите на 
работниците и функционери-
те на сојузните органи, 

Шево Здравко, с.р. 

147. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/82 и 

64/85), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИ ШТО МОЖАТ 

ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ 
1. Во Решението за утврдување на Листата на отрови што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на 

СФРЈ", бр. 59/82 и 7/84) во Листата на отрови, која е саставен дел на тоа решение, се вршат следните измени и дополне-
нија: 

„1) редниот број 440 се брише; 
2) редниот број 441 се брише; 
3) по редниот број 591 се додаваат нови редни броеви, кои гласат: 

1 

592 АЦЕТОНИТРИЛ 
etannitril 

593 АЦЕТОНТИОСЕМИКАРБАЗОН 

594 АЦИФЛУОРФЕН 
(во форма на Na соли) 
5-(2-hlor-alfa, alfa, ^lfa-
-trifluor-p-toliloksi)-2-nitrobenzoeva kiselina 

595 АКРИЛАМИД 
propenamid 

596 АЛФАМЕТРИН 
(I Rcis)S и (I Scis)R 
чифт изомери alfa-cijano-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dih-

lorvinil)-2,2-dimetilciklopropan-karboksilat 
597 АМИЛ АЛКОХОЛ 

pentilalkohol 
598 АМОНИУМ-ФЛУОРИД 

NH4F 
599 АМОНИУМ-ХИДРОГЕН-ФЛУОРИД 

600 АМОНИУМ-СУЛФАТ 
(NH4)2S04 

601 БАКАР (И)-ХЛОРИД 
CuCh 

602 БАКАР (И)-КАРБОНАТ БАЗЕН 
СиСОз • Си(ОН)2 

603 БАРИУМ И СОЛИ 

604 БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ-ХИДРАЗИН 

605 БЕНЗИДИН 
p-diaminodifenil 

606 БЕНЗИЛ-ХЛОРИД 
fenil metil hlorid 

607 БИФЕНОКС 
metil-5-(2?4-dihlor-
fenoksi)-2-nitrobenzoat 

608 БРОМ 
Brz 

+ + 

+ до 25% 

+ + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 

хербицид 
хемиска 
индустрија 

инсектицид 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 

хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 
хемиска 
индустрија 

хербицид 
хемиска 
индустрија 

освен 
бариум 
сулфат 
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„5) национална лична карта на странски државјани". 

Член 4 
Во член 8 се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Извод од Ценовникот на ПТТ услуги мора да би-

де истакнат на видно место во просториите на единицата 
на ПТТ мрежа за корисниците на ПТТ услуги." 

Досегашниот текст на овој член станува став 1 на 
член 8. 

Член 5 
Во член 10 се вршат следните измени и дополненија: 
1) Во став 3 бројот: „2" се заменува со бројот: „1"; 
2) Во став 4 бројот: „90" се заменува со бројот: „70", а 

бројот: „60" се заменува со бројот: „40"; 
3) Во став 5 бројот: „104" се заменува со бројот: „70", 

а бројот: „90" се заменува со бројот: „50"; 
4) Во став 9 по зборовите: „сина боја" се додаваат 

зборовите: „за примачот како странка во постапката", а 
по зборовите: „исти" се додаваат зборовите: „големина и 
•.. ; 

5) Ставот 10 се менува и гласи: 
„(10) Судско писмо и писмо според управната и пре-

кршочната постапка мора, во поглед на масата, да одгова-
ра на условите за обично писмо, а во поглед на димензии-
те за стандардизирано писмо"; 

6) Став 11 се менува и гласи: 
„(11) Стандардизирано писмо е ковертирано писмо 

со форма на правоаголник, чија должина не е помала од 
широчина помножена со 1,4 и кое одговара на следните 
димензии: 

1) Писмо во обично плико: 
а) со најмали димензии од 9 х 14 cm, со толеранција 

од 2 mm; 
б) најголеми димензии од 12 х 23,5 cm, со толеранција 

од 2 mm; 
в) најголема маса од 20 g; 
г) најголема дебелина од 5 mm; 
д) адресата на примачот треба да биде напишана на 

страната на пликото што нема преклоп за затворање и во 
правоаголниот простор кој е на најмало растојание од: 4 
cm од горната ивица на пликото (толеранција 2 mm); 1,5 
cm од долната ивица и на најголема оддалеченост од 14 
cm од бочната десна ивица. 

2) Писмо во плико со провиден дел: 
Димензиите, масата и дебелината на писмото иста 

како и за писмото во обично плико. Провидниот дел треба 
да биде на најмало растојание од: 4 cm од горната ивица 
на пликото (толеранција 2 mm); 1,5 cm од бочната десна 
ивица; 1,5 cin од бочната лева ивица; 1,5 cm од долната 
ивица. Провидниот дел не смее да биде врамен со лента 
или врамен со боја и мора да овозможи лесно читање на 
адресата. 

3) Кај писмата во обично плико и во плико со прови-
ден дел, адресата на испраќачот кога е на предната стра-
на, треба да биде во горниот лев агол. Иа истото место, 
под адресата на испраќачот се ставаат службени ознаки 
или налепница На адресната страна на писмото на-
должно, просторот во форма на правоаголник, височина 4 
cm (толеранција 2 mm) сметајќи од горната ивица и 
должина 7,4 cm, сметајќи од десната ивица, предвиден е за 
франкирање и жигосување. Внатре во овој правоаголен 
простор, поштенските марки или отпечатените на маши-
ната за франкирање се ставаат во горниот десен агол. 

7) По став И се додава нов став 12 кој гласи: 
„(12) Не се смета како стандардизирано писмо писмо-

то што не ги исполнува условите од став 11 на овој член". 
8) По став 12 се додава нов став 13 кој гласи: 
„(13) Писмото што не ги исполнува условите од став 

11 на овој член за стаклар запирано писмо, а масата на тоа 
писмо не е поголема од 250 g, се смета како обично пис-
мо". 

9) По став 13 се додава нов став 14 кој гласи: 
„(14) Писмо чија маса е поголема од 250 g се смета ка-

ко гломазно писмо". 

Член 6 
Во член 12 се вршат следните измени и дополненија: 
I) Став 1 се менува и гласи: 

„(1) Печатени работи се отворена пратка што содржи 
весници и списанија, книги и брошури".; 

2) Се додава нов став 2 КОЈ гласи: 
„(2) Под весници се подразбираат печатени публика-

ции, што излегуваат секојдневно или повремено, во опре-
делено временско растојание во форма на весници, а не се 
укоричени и поврзани".; 

3) Се додава нов став 3 кој гласи: 
„(3) Под списанија се подразбираат укоричени и по-

врзани печатени публикации, што излегуваат во определе-
но временско растојание од најмалку четири пати годиш-
но".; 

4) Се додава нов став 4 кој гласи: 
„(4) Весници и списанија мораат да имаат постојан 

назив, место и датум на излегувањето, име на уредникот, 
назив на издавачот, реден број на изданието и нумерира-
ње на страниците".; 

5) Се додава нов став 5 кој гласи: 
„(5) Книги и брошури се печатени публикации со по-

врзување (тврдо поврзување, броширано-лајмувано, бро-
ширано-шиено со конец, тврдо поврзување во полуплат-
но, полуплатно во броширано поврзување, шиено со кла-
мер (жица) низ превој и шиено со кламер (жица) одозго-
ра".; 

6) Ставот 2 станува став 6 и во првиот ред по зборот: 
„1 kg" наместо запирката се става точка, а останатиот тек-
ст од ова реченица се брише; 

7) Став 3 станува став 7 и истиот не се менува; 
8) Ст. 4, 5, 6 и 7 се бришат; 
9) Став 9 се менува и гласи: 
„(9) Во левиот горен агол на адресната страна од пе-

чатената работа испраќачот е должен да стави ознака „Пе-
чатена работа". Оваа ознака мора да биде ставена и на 
весниците и списанијата, ако не ги испраќа издавачот".; 

10) Ставот 10 се брише; 
11) Ставот 11 станува став 10 и во истиот, по зборови-

те: „печатени работи" се бришат двете точки и се додава 
следниот текст: „отворена сметка (испратница, уплатни-
ца) што се однесува на предметот што се испраќа со тоа 
што сметката мора да биде сведена на своите основни еле-
менти ; 

12) Ст. 12 и 13 се бришат. 

Член 7 
Во член 13 став 3 зборовите: „во левиот долен агол" 

се заменуваат со зборовите: „во десниот горен дел на ад-
ресната страна". 

Член 8 
Во член 16 се вршат следните измени и дополненија: 
1) Став 1 се менува и гласи: 
„(1) Вредносно писмо е затворена книжена пратка со 

означена вредност, која може да содржи предмети од вред-
ност, пари или пишувано соопштение."; 

2) Став 2 се менува и гласи: 
„(2) Вредноста на содржината мора да биде означена 

со бројки и со букви на левиот долен дел од адресната 
страна на вредносното писмо. Означената вредност мора 
да одговара на стварната вредност на содржината на вред-
носното писмо или во дадениот случај, на вредноста на 
содржината за испраќачот".; 

3) Во став 4 бројот: „1,000.000" се заменува со бројот 
„5,000.000", а на крајот на овој став се додава нова речени-
ца, која гласи: „Исто така височината на означената вред-
ност на вредносното писмо не е ограничена кога вреднос-
ните писма се разменуваат помеѓу деловните банки и еди-
ниците на ПТТ мрежа, односно Поштенската штедилница 
и единиците на ПТТ мрежа, а содржат ефективни девизни 
средства".; 

4) Во став 5 во првиот ред, бројот „2" се заменува со 
бројот „1", а бројот „7" се заменува со бројот „10", и се до-
дава нова реченица: „Исто така вредносното писмо може 
да биде со маса до IO kg кога вредносните писма се разме-
нуваат помеѓу деловните банки и единиците на ПТТ 
мрежа, односно Поштенската штедилница и единиците на 
ПТТ мрежа, а содржат ефективни девизни средства".; 

5) Се врши замена на ставовите на овој член така 
што: став 4 станува став 3; став 5 станува став 4; став 3 
станува станува став 5; став 6 го задржува своето место и 
текст. 
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Член 9 
Во член 17 се вршат следните измени и дополненија: 
1) Став 2 се менува и гласи: 
„(2) Вредноста на содржината на пакетот мора да би-

де назначена со бројки на левиот долен дел од адресната 
страна на пакетот. Означената вредност мора да одговара 
на стварната вредност на содржината на пакетот или, во 
дадениот случај, на вредноста на содржината за испраќа-
чот."; 

2) Во став 3 бројот: „1,000.000" се заменува со бројот: 
„5,000.000".; 

3) Во став 4 бројот: „15" се заменува со бројот „10".; 
4) Во став 5 бројот „10" се заменува со бројот „5"; 
5) По став 7 се додава нов став 8 кој гласи: 
„(8) Ако пакетот е гломазен по повеќе основи, гломаз-

носта се зема само по еден основ". 

Член 10 
Во член 18 се вршат следните измени и дополненија: 
1) Во став 3 бројот: „10.000" се заменува со бројот: 

„50.000"; 
2) Во став 4 бројот: „500" се заменува со бројот: 

„5.000" и се додава нова реченица, која гласи: „Ако теле-
графската испратница гласи на „пост-рестант", износот на 
испратницата не може да биде поголем од 50.000 динари"; 

3) Во став 5, во претпоследниот ред во зборот: „пла-
тил" се уфрлуваат зборовите: „и надомест за користење"; 

4) Се додава нов став 6 кој гласи: 
„(6) Испраќачот кој сака да го дозначи испратнички-

от износ со поштенска испратница, должен е да га попол-
ни образецот „Поштенска испратница" според текстот на 
образецот, односно е должен да го пополни образецот „Те-
леграфска испратница", ако сака испратничкиот износ да 
го дозначи со телеграфска испратница. Испишувањето на 
испратничкиот износ на овие обрасци се врши со соодвет-
ните ставки со број и со букви (на пр. 125,50 - стодваест и 
пет и 50/100, кога се работи за износ во делови од динари, 
односно 120,00 - стодваесет динари кога се работи за цели 
динари. Поштенската и телеграфската испратница можат 
ца бидат пополнети со хемиски молив, со мастило, со ма-
шина за пишување, со печативи или со други механички 
средства". 

Член 11 
Во член 19 став 4 на крајот се додава текст кој гласи: 

„Ова барање испраќачот го става означувајќи ја бараната 
/слуга на соодветната потврда за приемот на пратката". 

Член 12 
Во член 20 се вршат следните измени и дополненија: 
1) Во ст. 2 и 3 бројот „2" се заменува со бројот „1". 
2) Во став 5 зборот „достава" се заменува со зборот: 

»врачување". 

Член 13 
Во член 21 се додава нов став 5, кој гласи: 
„(5) Ако доста итен пакет е адресиран за поштенска 

фегратка или на „пост-рестант", таквиот пакет се врачува 
ЈО единицата на ПТТ мрежа, а ако гласи на примач кој се 
mora на поширокото или најширокото подрачје, пакетот 
лу се врачува на примачот на начинот предвиден за врачу-
»ање на поштенски пратки на тие подрачја". 

Член 14 
Во член 22 се вршат следнит измени и дополненија: 
I) Во став I на крајот се додава текст кој гласи: 
„Употребата на други образци „Повратница" што се 

користат при механографска обработка не е дозволена без 
[осебно одобрение од Заедницата на ЈПТТ односно од 
TIT организација, до колку услугата во целост се извршу-
а на нејзината територија". 

) Во став 4 бројот „1.000" се заменува со бројот „5.000". 

Член 15 
Во член 23 став 2 се менува и гласи: 
„(2) Откупниот износ означен на откупната пратка не 

може да биде поголем од 50.000 динари ако откупнината 
се уплатува со поштенска или со телеграфска испратница 
односно од 5,000.000 динари, ако откупнината се уплатува 
со уплатница на СОК во корист на жиро-сметката на 
испраќачот на откупната пратка". 

Член 16 
Во член 25 став 3 се бришат зборовите: „и радио-

активни материи". 

Член 17 
Во член 28 се вршат следните измени и дополненија: 
1) Во став 2 точка 11, се менува и гласи: 
„(11) Лежарина за пратки"; 
2) Во став 2 по точка 13) се додаваат нови точки 14) и 

15), кои гласат: 
„(14) Прием на книжени пратки и исплата ноќе, во не-

дела и во денови на државни празници". 
„(15) Ракување со обично писмо или со поштенска 

картичка за кои не е платена или е недоволно платена по-
штарината". 

Член 18 
Во член 29 се вршат следните измени и дополненија: 
1) Во став 4, во втората реченица, во осмиот ред, се 

бришат зборовите: „и на пакетот", а бројот „5.000" се за-
менува со бројот „10.000". 

2) Во став 5 точка 2) на крајот, наместо точка и запир-
ка се става точка и се додава следниот текст: На пример: 

Јован Јаковлевиќ 
Далматинска 24/II влез 2 стан 20 
18000 Ниш 

или 
Трговска организација „Грмија" 
поштенска прегратка 127 
38001 Приштина 

или 
Драгутин Богдановиќ 
Војна пошта ВЕ II 3558/1 
68002 Ново Место"; 
3) Во став 5 точка 3), втората реченица, се менува и 

гласи: 
„Поштенскиот број мора да се наоѓа лево на 5 до 10 

mm, ако се испишува со рака, односно 2 до 3 mm растоја-
ние ако се испишува со машина, од називот на единицата 
на ПТТ мрежа на која се однесува, со цел да се овозможи 
лесно читање на адреса. Пример: 

Славко Јелиќ 
Илица 20/11 стан 10 В 
41000 Загреб;". 
Последната реченица се брише. 
4) На крајот на став 9 се додава текст, кој гласи: 
„Пратките што се испраќаат во плика со провиден 

дел мораат да бидат опремени така што низ провидниот 
дел да се гледа само адресата на примачот". 

5) Став 11 се менува и гласи: 
„(1) Испраќачот е должен, освен адресата на прима-

чот, да ја означи или испише и својата полна адреса на 
мал пакет и на сите книжени пратки освен на препорача-
ните. Како полна адреса на испраќачот не се смета ознака-
та „пост-рестант."; 

6) Став 12 се менува и гласи: 
„(12) Означувањето или испишувањето на адресата 

на испраќачот на обични и на препорачени пратки не е за-
должително, но е препорачливо". 

7) Во став 14 по зборот: „левиот" се додава зборот: 
„горниот". 

Член 19 
Во член 30 се вршат следните измени и дополненија: 
1) На крајот на став 1 се брише точката и се додаваат 

зборовите: „ниту обвивката од поливинил"; 

I 
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2) По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„(3) Пакетите треба да се пакуваат првенствено во по-

штенска стандардизирана и типизирана амбалажа, а 
можат да бидат пакувани и во друга амбалажа што ги ис-
полнува истите услови и условите од став 2 на член 30 од 
овие општи услови."; 

3) Во став 5 на крајот, се додава нова реченица, која 
гласи: „За затворање на писмоносни пратки не може да се 
употреби хефт-машина."; 

4) Досегашните ст. 3, 4, 5 и 6 стануваат ст. 4, 5, 6 и 7; 
5) Досегашниот став 7 станува став 8; 
6) Се додава нов став 9 кој гласи: 
„(9) Испраќачот е должен секој пакет чија форма се 

дозволува, да се поврзе прекрстено со коноп, чиЈа јачина 
одговара на масата на пакетот.'*; 

7) Се додава нов став 10 кој гласи: 
„(10) Ако амбалажата односно обвивката на писмо-

носната пратка не обезбедува полна сигурност на 
содржината на пратката во преносот, испраќачот е 
должен таква пратка вкрстено да ja поврзе со коноп од со-
одветна јачина."; 

8) Се додава нов став 11 кој гласи: 
„(11) Испраќачот е должен печатените работи за 

странство да ѓи пакува во вреќи, кога печатените работи 
преминуваат 2 kg, а да ги испраќа истиот испраќач на ис-
тиот примач во исто одредиште.". 

Член 20 
Во член 31 се вршат следните измени и дополненија: 
1) Став 1 точка 3) се менува и гласи: 
„(3) Течностите и лесно топливи материи мораат да 

се затворат во потполно непрокисливи садови. Секој сад 
треба да биде ставен во специјална кутија од метал, дрво, 
отпорна пластична материја или цврст бранест картон и 
простор исполнет со стругана, памук или некоја друга 
заштитна материја во количина доволна да je впие течнос-
та во случај на кршење на сад. Капакот на кутијата треба 
да е прицврстен така што да не може лесно да се одвои.". 

2) Во став 1 во точка 4 се додава подточка в) која гла-
си: 

„в) испраќачот кон пакетот со живи животни мора да 
предаде и потврда од надлежниот орган за здравјето на 
животните, односно одобрение дека тие животни се преве-
зуваат како поштенски пратки;"; 

3) Во став 2 се бришат зборовите: „и радиоактивни 
материи". 

Член 21 
Во член 32 се вршат следните измени и дополненија: 
1) се додава нов став 1 кој гласи: 
„(П Печатени работи што содржат само еден приме-

рок од брошура, меник или списание мора да биде запаку-
вано во обвивка или макар со ласица, на која е означена 
адресата на примачот."; 

2) Досегашниот став 1 станува став 2 и гласи: 
„(2) Печатените работи што содржат две или повеќе 

поединечно адресирани примероци на весници и списани-
ја за иста единица на ПТТ мрежа мора да бидат запакува-
ни во врзоп, а врзопоп ставен во обвивка. На обвивката 
или на адресницата мора да биде означен поштенскиот 
број и со крупни масни букви називот на одредишната 
единица на ПТТ мрежа."; 

3) ст. 2, 3, 4, 5, и 6 стануваат ст. 3, 4, 5, 6 и 7. 

Член 22 
Во член 33 се вршат следните измени и дополненија: 
1) во став 1 на крајот, се додава нова реченица која 

гласи: „Вредносното писмо не може да биде запакувано во 
обвивка - плико со провиден дел."; 

2) во став 5 во првата реченица, по зборот: „да се 
употреби" се додаваат зборовите: „оловна пломба".; 

3) во став 6 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„5.000"; 

4) во став 7, на крајот на првата реченица наместо 
точката се става запирка и се додаваат зборовите: „или да 
се пломбира со оловна пломба"; 

5) во став 8 четвртата реченица се менува и гласи: 
„Краиштата на конопот мораат да се провлечат низ ад-

ресницата, а на грбот од адресницата да се пломбира или 
запечати."; 

6) се додава нов став 10 кој гласи: 
„(10) Ако за затворање на вредносното писмо преку 

5.000 динари означена вредност се користи сигурносна по-, 
штенска налепница, испраќачот е должен на таа налепни-
ца да стави отпечаток од печатот, факсимил на потписот 
или на некој друг начин да стави своја заверка преку на-
лепницата, така што тие делови од отпечатокот односно 
потписот да се видливи на налепницата и обвивката. Ис-
тата заверка испраќачот е должен даја стави и на вреднос-
ното писмо, на страната на која се наоѓа залепена сигур-
носната поштенска налепница." 

Член 23 
Во член 34 се вршат следните измени и дополненија: 
1) во став 1 бројот „1.000" се заменува со бројот 

„5.000" а бројот „5.000" се заменува со бројот „10.000"; 
2) во став 2 бројот „5.000" се заменува со бројот 

„10.000"; 
3) во став 3 се брише последната реченица. 

Член 24 
Во член 35 се вршат следните измени и дополненија: 
1) во став 4 во првиот ред, се брише зборот: „е". 
2) став 5 се менува и гласи: 
„(5) Начинот и постапката на приемот на пратки од 

воените пошти односно воени експедиции, ги утврдуваат 
спогодбено надлежните воени органи и ПТТ организа-
ции."; 

3) По став 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„(6) Одделни корисници на поштенските услуги, што 

за своите потреби изработуваат плика и амбалажа за по-
штенските пратки, пред изработката на овие плика и ам-
балажа, се должни да прибават од ПТТ организација на 
која ќе ги предаваат пратките, согласност во поглед на 
формата и димензиите на пликата и амбалажата и распо-
ред на податоците на адресната страна на пликото и ам-
балжата, предвидени во овие општи услови."; 

Член 25 
Во член 36 на крајот на став (2) се додава текст кој 

гласи: 
„Обичните пратки, на кои со машина за фразирање 

е втиснат неточен датум на машинскиот жиг, контролната 
пошта не ги прима. Со исклучок можат да се примаат 
обични пратки ако помеѓу датумот отпечатен со машина 
за франкирање и датумот на приемот на пратката не се 
покажува разлика поголема од три дена. Приемот на овие 
пратки може да го одобри управителот на поштата или од 
него овластениот работник. Во тој случај контролната по-
шта става отпечаток на поштенскиот жиг со датумот на 
приемот на пратката. 

Член 26 
Во член 37 се вршат следните измени и дополненија: 
1) во став 7 во петтиот ред, по зборовите: „единица 

на ПТТ мрежа", се додаваат зборовите: „маса (за пратки 
преку 20 g)", а по зборот: „услуга" се брише точката и се 
додаваат зборовите: „и поштарина"; 

2) на крајот на став 9 се додава следниот текст: 
„Исто така тие се должни: 
1) налепниците да ги трошат по редниот број; 
2) препорачаните пратки да ги запишуваат во прием-

ната книга по редоследот на приемните броеви и во опре-
делена колона на приемните книги да ги запишуваат ни-
вните броеви; 

3) точно да ја измерат секоја пратка и утврдената ма-
са над 20 g даја запишат на определено место на приемна-
та книга; 

4) врз основа на Ценовникот на ПТТ организации да 
го утврдат износот на поштарината за секоја пратка и да 
го запишат на определено место на приемната книга. 

3) по став 12 се додава нов став 13 кој гласи: 
„(13) ПТТ организација може на одделни корисници 

да им одобри употреба на пропишаната налепница, која 
по механографски пат е отпечатена на самото плико ил* 
на адресницата. Начинот и условите на користењето нг 
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овие налепници се утврдуваат спогодбено помеѓу ПТТ ор-
ганизации и одделен корисник. 

Член 27 
Во член 38 по став 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„(6) ПТТ организација може на одделни корисници 

да им одобри употреба на пропишаната налепница, која 
по механографски пат е отисната на самото плико или ад-
ресница. Начинот и условите на користењето на овие на-
лепници се утврдуваат спогодбено помеѓу ПТТ организа-
ции и одделни корисници". 

Досегашниот став 6 станува став 7. 

Член 28 
Во член 39 се вршат следните измени и дополненија: 
1) во став 1 бројот „1.000" се заменува со бројот: 

„5.000 . 
2) став 3 се менува и гласи: 
„(3) Приемот на пакети на единиците на ПТТ мрежа 

се потврдува со издавање на потврда за прием на пакетот 
во која го запишува бројот на пакетот, масата и износот 
на поштарината и тоа го заверува со отпечаток на по-
штенскиот жиг". 

3) во став 4 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„5.000" а во претпоследниот ред, по зборот: „предаде" се 
брише постојниот текст, а наместо тоа се додава текстот: 
„пополнета спроводница што е дел од образецот „Прие-
мен лист со спроводник". Исто така се додава следната 
реченица: „Приемниот лист со спроводницата можат да 
ги печатат самите корисници во согласност на ПТТ орга-
низации."; 

4) во став 6 точка 2, на крајот се брише точката и за-
пирката и се додаваат зборовите: „и нивната означена 
вредност". 

5) се додава нов став 13 кој гласи; 
„(13) ПТТ организација може на одделни корисници 

да им одобри употреба на пропишаните налепницу што 
по механографски пат е отпечатена на самиот пакет или 
на адресницата. Начинот и условите на користењето на 
овие налепници се утврдуваат спогодбено помеѓу ПТТ ор-
ганизации и одделни корисници.". 

Член 29 
Во член 40 во став 4 се додава нова реченица, која 

гласи: 
„Потврдувањето на приемот на овие испратници се 

врши на начинот предвиден во член 37 став 7 од овие оп-
шти услови". 

Член 30 
По член 40 се додаваат чл. 41 и 42 кои гласат: 
„Поштенските услуги ноќе, во недела и во денови на 

фжавни празници. 

Член 41 
Под поштенски услуги што кај одделни единици на 

ТТТ мрежа се вршат ноќе, во недела и во денови на 
фжавни празници, се подразбира вршење на прием на 
:нижени пратки и уплати и исплати на парични износи во 
бремето од 21,00 часот до 07,00 часот, а во недела и во де-
шви на државни празници во времето од 07,00 часот до 
11,00 часот. 

Забрзана пошта 

Член 42 
Забрзана пошта е услуга со која на корисниците им се 

[ава висок квалитет во поглед на брзината и сигурноста 
ia преносот врз основа на можностите испраќачот да им 
спраќа пратки на примачите во определени места на под-
рачјето на СФРЈ, за кое оваа служба е организирана. 
Службата на забрзана пошта може да се врши врз основа 
а посебен договор со испраќачот.". 

Член 31 
Член 41 станува член 43, и во него се менува насловот 

ака што да гласи: „Прием на пратки што подлежат на де-
изна и царинска контрола". 

Член 32 
Член 42 станува член 44, и во него се вршат следните 

измени и дополненија: 
1) во став 7 наместо зборовите: „пакет" се става збо-

рот: „пратка"; 
2) По став И се додава нов став 12 кој гласи: 
„(12) Единицата на ПТТ мрежа е должна на барање 

од филателистот да ги жигосува југословенските поштен-
ски марки, што се во оптек, со поштенски жиг и тогаш ко-
га тие не се налепени на пратката. За жигосувањето не 
смее да се употребува единствено поштенскиот жиг со оз-
нака на оној ден кога марките стварно се поднесени на 
жигосување.". 

Член 33 
Член 43 станува член 45, а член 44 станува член 46, и 

истиот се менува и гласи: 

„Ослободување од плаќање поштарина. 

Член 46 
Од плаќање поштарина се ослободени пратките на 

секограма" 

Член 34 
Член 45 станува член 47, а во став 1 зборот: „ПТТ ра-

ботници" се заменуваат со зборот: „луѓе". 

Член 35 
Член 46 станува член 48 и во него се вршат следните 

измени и дополненија: 
1) по став 7 се додава нов став 8 кој гласи: 
„(8) Кога испраќачот поднесува било кое барање од 

став 1 на овој член, а барањето заради извршување треба 
да се испати на друга единица на ПТТ мрежа, испраќачот 
плаќа и поштарина за препорачано писмо од прва стапка 
на маса."; 

2) досегашниот став 8 станува став 9. 

Член 36 
Досегашниот член 47 станува член 49, и во него се 

вршат следните измени и дополненија: 
1) во став 2 на крајот се брише точката и се додаваат 

следните зборови: „со доказ на својот идентитет"; 
2) во став 4 зборот: „пратка" се заменува со зборот: 

„пратки"; 
3) по став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„(5) по исклучок, за пратките од член 27 став 3 точка 

4 рокот на важењето на барањето не може да биде подолг 
од една година."; 

4) став 5 станува став 6. 

Член 37 
Досегашниот член 48 станува член 50, и во него се 

вршат следните измени и дополненија: 
1) во став 3 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 

„5.000". 
2) по став 7 се додава нов став 8 кој гласи: 
„(8) Во случај на престанување на постоењето на 

правното лице, пратките му се врачуваат на она правно 
лице во чиј состав влегло правното лице што престанало 
да постои, што се докажува со решение на надлежниот ор-
ган."; 

3) ст. 9, IO, l i , 12, 13, 14, 15, 16 стануваат ст. IO, l i , 12, 
13, 14, 15, 16 и 17. 

4) во новиот став 17 бројот: „1.000" се заменува со 
бројот: „5.000". 

Член 38 
Досегашниот член 49 станува член 51, член 50 стану-

ва член 52, а член 51 станува 53 и во него се вршат следна-
та измена: 

Во став 2 точка 4) бројот: „2" се заменува со бројот: 
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Член 39 
Досегашниот член 52 станува член 54 и во него се 

врши следната измена: Во став 5 по зборот: „мора" се 
брише зборот: „со". 

Член 40 
Досегашните чл. 53, 54, 55 и 56 стануваат чл. 55, 56, 57 

И 58. 

Член 41 
Досегашниот член 57 станува член 59 и истиот се ме-

нува и гласи: 
„Достава и испорака на судски писма и писма според уп-

равната и прекршочната постапка" 

Член 59 
(1) Судско писмо и писмо според управната и пре-

кршочната постапка во плико со бела боја со повратница, 
му се врачува, по правило, лично на примачот. 

(2) Ако примачот на писмото од став 1 на овој член 
не се затекне во станот, писмото му се врачува на еден од 
возрасните членови на неговото домаќинство, за кои ра-
ботникот на единицата на ПТТ мрежа знае или утврди де-
ка припаѓа на домаќинството ка примачот. 

(3) Ако ниеден од возрасните членови на домаќин-
ството на примачот не се затекне во станот, или примачот 
го нема, писмото од став I на овој член му се врачува на 
настојникот на зградата, соседот, потстанарот, состана-
рот или на куќната помошничка, ако тие лица се согласат 
да го примат писмото. 

(4) Ако доставувањето на писмата од став 1 на овој 
член се врши во деловната просторија на примачот, а при-
мачот тука не се затекне, писмото од став 1 на овој член 
му се врачува на лицето што кај него работи или на сосоп-
ственикот на дуќанот ако се согласи да го прими писмото. 

(5) Ако доставувањето на писмата од став 1 на овој 
член се врши на местото каде што примачот работи, а ли-
цето на кое писмото е адресирано тука не се затекне, пис-
мото му се врачува на лицето што работи на исто место, 
ако тоа се согласи да го прими писмото. 

(6) Писмото од став 1 на овој член упатено на адво-
кат му се врачува, во негово отсуство, на работникот во 
адвокатската канцеларија. 

(7) Ако примачот, возрасниот член на неговото дома-
ќинство или работникот во адвокатската канцеларија од-
бие да го прими писмото од став 1 на овој член или одбие 
да го потврди приемот на писмото, работникот на едини-
цата на ПТТ мрежа е должен на грбот од повратницата во 
просторот за запишување на забелешката да забележи кој 
го одбил приемот на писмото, односно да го потврди при-
емот на писмото, да ги означи датумот и причината за од-
бивање, како и да стави свој потпис, а писмото да го оста-
ви во станот или деловната просторија на примачот, од-
носно во просторијата каде што примачот работи или во 
адвокатската канцеларија, ако писмото му е упатено на 
адвокат. 

(8) Ако работникот на единицата на ПТТ мрежа не го 
затектне ни примачот ни лицето на кои писмото може да 
им се врачи, во смисла на ст. 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член или 
ако лицата од ст. 3, 4 и 5 на овој член не се согласат да го 
примат писмото му остава на примачот извештај за при-
стигање на пратката со известување каде и кога пратката 
може да ја подигне и до кој рок. Ако примачот не го поди-
гне писмото во оставениот рок, единицата на ПТТ мрежа 
ќе му го врати писмото на испраќачот. 

(9) Судско писмо и писмо според управната и пре-
кршочната постапка во плико со сина боја со повратница, 
во првиот обид на доставата, му се врачува лично на при-
мачот, односно на работникот во адвокатската канцелари-
ја, ако писмото гласи на адвокат. Ако примачот не се за-
текне во станот, својата деловна просторија, адвокатската 
канцеларија, односно на местото каде што работи, работ-
никот на единицата на ПТТ мрежа е должен на примачот 
да му остави Извештај за пристигање на пратката кај ли-
цата од ст. 2, 3, 4 и 5 од овој член, или извештајот да го ос-
тави на било кој начин на кој се остава Извештајот за при-
стигање на пратката, ако не се затекне ниедно од тие лица, 
со известување дека заради прием на писмото да биде во 

определен ден и час во својот стан, деловна просторија, 
адвокатска канцеларија односно на местото каде што ра-
боти. 

(10) Ако ни при вториот обид на достава на писмото 
од став 9 на овој член примачот не се затекне во закажано-
то време во станот, својата деловна просторија, адвокат-
ската канцеларија односно на местото каде што работи, 
работникот на единицата на ПТТ мрежа е должен во тој 
случај да постапи на начинот предвиден во ст. 2,3,4, 5,6, 7 
и 8 на овој член. 

(11) На воените лица, на работниците на милицијата 
и на лицата кои во адресата, како поблиска ознака, имаат 
назив на организацијата во која работат врачувањето на 
писмото од став 1 на овој член се врши преку нивната ко-
манда, органот или организацијата во која се вработени 
односно преку ополномоштеното или овластеното лице 
на тие организации. 

(12) Ако примачот, возрасниот член на неговото до-
маќинство или работникот во адвокатската канцеларија 
одбие да го прими писмото во плико со сина боја или од-
бие да го потврди приемот на писмото, работникот на 
единицата на ПТТ мрежа ќе постапи на начинот предви-
ден во став 7 на овој член. 

(13) Доставување на судски писма и на писма според 
управната и прекршочната постапка, во плика со бела или 
со сина боја што се адресирани на правни лица - државни 
органи, организации на здружен труд и други општестве-
ни или граѓански правни лица, се врши со предавање на 
писмата на лицето овластено за примање на писма или на 
работникот што ќе се затекне во канцеларијата односно 
деловната просторија, односно на ополномоштеникот на 
тоа правно лице, што ќе го потврди приемот на писмото 
на повратницата и во испорачаната исправа. 

(14) Ако писмото во плико со бела или со сина боја зг 
физичко лице има во адресата, како поблиска ознака, на 
зив на интернат, завод, санаториум, лекувалиште, болни 
ца и ел., во која тоа лице се наоѓа во времето на врачува 
њето, и ако работникот на единицата на ПТТ мрежа н< 
може да дојде непосредно до примачот, писмото се врачу 
ва на тој начин што на ополномоштеникот на односнатг 
организација или установа му се предава Извештај за при 
стигање на пратката заедно со повратница, заради врачу 
вање на примачот, а писмото му се врачува лично на при 
мачот кога тој ќе јави во единицата на ПТТ мрежа и коп 
ќе се врати повратницата или на лицето што ќе је донео 
повратницата на која потписот на примачот е заверен oj 
страна на организацијата или установата. 

(15) Ако примачот на писмото во плико со бела ИЛЈ 
со сина боја на кого повратницата му е врачена на начи 
нот од став 14 на овој член, не го подигне писмото во ро 
кот пропишан со Законот за ПТТ услуги, единицата н; 
ПТТ мрежа е должна писмото да му го врати на испраќа 
чот како неврачливо, а на писмото да стави забелешка з 
причината за враќањето што ја заверува работникот н 
единицата на П1Т мрежа со својот потпис и со отпечако 
на поштенскиот жиг. 

(16) Ако писмото гласи на примач од поширокото i 
најширокото подрачје на единицата на ПТТ мрежа, з 
примачите што примаат пратки преку збирни сандачињ 
врачување се врши на следниот начин: 

- во првиот обид за врачување, во збирното санда* 
се остава Извештај за пристигање на пратката, согласи 
со став 9 на овој член; 

- во вториот обид за врачување, ако примачот не п< 
стапи по Извештајот за пристигање на пратаката, пиеме 
то се уфрла во збирното сандаче, а повратницата се враѕ 
со ознака дека писмото е врачено со уфрлање во збирно! 
сандаче; 

(17) Ако писмото гласи за примачот во поитро! 
ИЛИ најширокото подрачје на единицата на ПТТ мрежа i 
кое достава на пратки се врши преку работниците на ед 
ницата на ПТТ мрежа, писмото му се врачува на примаче 
преку повереникот на поштенското собиралиште, со по 
пие на примачот на повратницата. 

(18) Кога работникот на единицата на ПТТ мрел 
при доставувањето на писмото, не го затекне примачот, 
од лицата на кои тоа писмо би можело да им се врачи в 
смисла на ст. 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член или на друг начи 
дознае дека примачот ќе биде отсутен повеќе од пет ден 
писмото ќе му се врати на испраќачот како неврачливо е 
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означување каде примачот се наоѓа и времето на неговото 
враќање. 

(19) Приемот на судско писмо и писмо според управ-
ната и прекршочната постапка во плико со бела или со си-
на боја примачот го потврдува со својот потпис на по-
вратницата и на доставната односно на испорачната ис-
права. Ако примачот односно лицето на кое писмото, 
може да му се врачи за примачот во смисла на одредбите 
од овој член е неписмено или не е во состојба да се потпи-
ше, работникот на единицата на ПТТ мрежа на повратни-
цата ќе го испише неговото име и презиме и датумот на 
приемот на начинот предвиден во став 20 на овој член, со 
назначување зошто примачот не го ставил својот потпис. 

(20) Примачот на писмата со повратница со бела или 
со сина 6oja, односно лицето на кое писмото може да му 
се врачи за примачот во смисла на одредбите од овој член, 
при потврдувањето на приемот ги испишува на повратни-
цата денот и месецот со букви, а годината со бројки. Ако 
примачот, по потпишувањето на повратницата, одбие да 
го испише денот, месецот и годината на приемот, датумот 
на приемот на пратката ќе ја испише работникот на еди-
ницата на ПТТ мрежа на начинот предвиден во овој став, 
а во просторот за запишување на забелешката, на грбот 
од повратницата ќе ја забележи причината за одбивањето. 

(21) Во сите случаи во кои на примачот на судско пис-
мо и на писмо според управната и прекршочната постапка 
му се остави Извештај за пристигање на пратката, работ-
никот на единицата на ПТТ мрежа става за тоа соодветна 
забелешка на грбот од повратницата на писмото. 

(22) Кога со одредбите на овој член писмото му е вра-
чено на друго лице наместо на примачот на повратницата 
ќе се назначи односот на тоа лице и примачот (на пример: 
брат, сопруга, сосед и ел.). 

(23) Судско писмо и писмо според управната и пре-
кршочната постапка со бела или со сина боја не смее да 
му се врачи на лице што со забелешка на испраќачот е ис-
клучено од прием (на пример: „наместо на примачот да не 
му се врачи на Н.Н."). 

Член 42 
Досегашниот член 58 станува член 60 и во него се 

вршат следните измени и дополненија: 
1) насловот на членот се менува и гласи: „Поднесува-

ње на увид на испратница и издавање на фотокопија"; 
2) во став 1 се бришат зборовите: „нејзината фотоко-

пија", а наместо нив се ставаат зборовите: „издавање на 
фотокопија". 

Член 43 
Досегашниот член 59 станува член 61 а член 60 стану-

ва член 62 и во него се вршат следните измени и дополне-
нија: 

1) насловот на член 62 се менува и гласи: „Плаќање 
на лежарина". 

2) став 1 се менува и гласи: 
„(1) Примачот на пакет и писмоноша пратка со маса 

поголема од 500 грама е должен да плати лежарина, ако 
овие пратки по оставањето на извештајот за пристигање-
то не ги презел од единицата на ПТТ мрежа и тоа:". 

3) во став 1 точка 1 по зборот: „подрачје" се додаваат 
зборовите: „или преку поштенска прегратка". 

4) во став 1 точка 1,2 и 3 во став 2 во првата реченица 
зборот „пакет" се заменува со зборот „пратка". 

Член 44 
Досегашниот чл. 61, 62, 63, 64, 65, бб и 67 стануваат 

чл. 63,64,65, бб, 67,68 и 69 а по член 68 се додава нов член 
70 кој гласи: 

„Промена на височината на означената вредност на по-
штенските пратки и износот на уплатите и исплатите 

Член 70 
Се овластува Одборот на Собранието на Заедницата 

на ЈПТТ за поштенски сообраќај по потреба да може да 
врши промена на височината на означените вредности, ут-
врдени со овие општи услови на поштенските пратки и из-
носите на уплатите и исплатите преку испратница во сог-

ласност со движењето на цените на стоките и услугите, а 
по постапката предвидена за донесување на самоуправни 
општи акти на ниво на Заедницата на ЈПТТ." 

III. ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ 

Член 45 
Член 68 станува член 71, а член 69 станува член 72 и 

истиот се менува и гласи: 

„Телеграфски соопштенија 

Член 72 
(1) Под телеграфски соопштенија се подразбираат те-

леграми, радиотелеграми, фото-телеграми, факсимил-те-
леграми, телекс-соопштенија и телетекс-соопштенија. 

(2) Телеграма е пишувано соопштение што се прене-
сува со посредство на едицата на ПТТ мрежа. 

(3) Радиотелеграма е пишувано соопштение што се 
прима на испраќање во нашата земја, а гласи за југосло-
венска подвижна станица или соопштение што потекнува 
од југословенска подвижна станица, а гласи за примач во 
Југославија. 

(4) Фото-телеграма е телеграфско соопштение во вид 
на слика, цртеж, планови, стенограми, пишувани соопште-
нија и ел. што ќ се предава на единицата на ПТТ мрежа 
Koja поседува фото-телеграфски уреди, заради пренос на 
тие уреди. 

(5) Факсимил-телеграма е телеграфско соопштение 
во вид на ракопис, цртеж, планови, стенограму графико-
ни и сл. што fi се предава на единицата на ПТТ мрежа која 
поседува факсимил-уреди заради пренос со тие уреди. 

(6) Телекс-соопштение е телеграфско соопштение 
што меѓусебно го разменуваат телекс претплатници. 

(7) Телетекс-соопштение е телефонско соопштение 
што меѓусебно го разменуваат телетекс претплатниците 
со нивните претплатнички телетекс уреди. 

Член 46 
Член 70 станува член 73 и во него во точка а) помеѓу 

зборот „живот" и зборот „имот" наместо сврзникот „и" се 
става сврзникот „или". 

Член 47 
Член 71 станува член 74 и во него, во став 3 помеѓу 

зборот „живот" и зборот „имот" наместо сврзникот „и" се 
става сврзникот „или". 

Член 48 
Чл. 72,73,74,75,76 и 77 стануваат чл. 75,76,77,78,79 

и 80. 

Член 49 
Член 78 станува член 81 кој се менува и гласи: 

„Посебни телеграфски услуги 

Член 81 
(1) Под посебни телеграфски услуги се подразбираат 

такви услуги кога испраќачот при предавањето на теле-
грамата бара посебен начин на пренос и врачување на i е* 
леграмата. 

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

1) телеграмата да се пренесе и да се врачи итно (UR-
GENT). 

2) телеграмата да се пренесе и врачи со платен одго-
вор (RPx). 

3) во текот на преносот да се врши срамнување на те-
леграмата (TC). 

4) телеграмата да му се достави на примачот по посе-
бен носител (ХРх). 

5) телеграмата да му се достави на примачот со по-
штенската достава (СО ПОШТА). 

6) телеграмата да му се врачи во определен ден (ДА 
МУ СЕ ВРАЧИ). 

I 
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7) телеграмата да му се соопшти на примачот по те* 
лефон (TFx). 

8) телеграмата да му се предаде на примачот по те-
лепринтер (TLXx). 

9) телеграмата да се врачи на луксузен образец 
(TLXx). 

(3) Испраќачот на поморска радио-телеграма што 
гласи за југословенски брод на море (правец копно-море) 
може да користи само посебна услуга телеграмата до коп-
нената станица да се пренесе и да се врачи итно (UR-
GENT). 

(4) Испраќачот на испратничка телеграма може да ги 
користи следните услуги: 

1) испратничката тлеграма да се пренесе итно; 
2) со исплатата на испратничкиот износ да се врачи и 

купон за одговор; 
3) во текот на преносот да се изврши срамнување на 

испратничката телеграма; 
4) соопштението што го содржи испратничката теле-

грама да се врачи на луксузен образец; 
5) во согласност со член 51 став 8 на Општите услови 

на примачот по посебен носител да му се врачи извештај 
за пристигање на испратничка телеграма или да му се ис-
плати испратничкиот износ; 

6) во согласност со член 51 став 8 на Општите услови 
на примачот да му се врачи извештај за пристигање на ис-
пратничката телеграма или да му се исплати испратнич-
киот износ со поштенската достава. 

(5) Секоја посебна услуга од овој член има соодветна 
ознака што се наплатува според правилата за броење на 
зборовите. 

(6) Испраќачот кој сака да користи една или повеќе 
услуги од овој член, должен е тоа до го побара при преда-
вањето на телеграмата. Посебна услуга што се однесува 
на доставување на телеграми по посебен носител е за-
должителна за сите телеграми што треба да му се доста-
ват на примачот во широкото или најширокото подрачје 
на единицата на ПТТ мрежа, доколку, испраќачот не ба-
рал телеграмата да му се достави на примачот со поштен-
ската достава. 

(7) За услугите од овој член испраќачот плаќа посебна 
цена. 

Член 50 
Член 79 станува член 82, и во него став 2 се менува и 

гласи: 
„(2) Како итна телеграма може да се предаде секоја 

телеграма со исклучок на телеграмата што се врачува со 
поштенската достава. За телерграмата која гласи за широ-
кото или најширокото подрачје на единицата на ПТТ 
мрежа итноста се однесува само на преносот на телегра-
мата до одредишната единица на ПТТ мрежа. Телеграми-
те што се врачуваат со поштенската достава не можат да 
се примаат како итни телеграми. Кај поморските радио-
-телеграми кои гласат за бродови итноста се однесува са-
мо на преносот на телеграмата до копнената (крајбрежна-
та) станица." 

Член 51 
Член 80 станува член 83, а член 81 станува член 84. 

Член 82 се брише. 

Член 83 се брише. 

Член 84 се брише. 

Член 52 

Член 53 

Член 54 

Член 55 
Член 85 останува член 85 и во него во став 2 по зборо-

вите „и износот за посебен носител" се става точка, а оста-
натиот дел од реченицата се брише. 

Член 56 
Член 86 останува член 86 кој се менува и гласи: 

„Телеграми што се врачуваат со поштенската доста* 
ва" 

Член 86 
Телеграмата што се врачува со поштенската достава 

е телеграма која на посебно барање од испраќачот му се 
врачува на примачот на начинот предвиден за врачување 
на поштенски пратки." 

Член 87 се брише. 

Член 88 се брише. 

Член 57 

Член 58 

Член 59 
Член 89 станува член 87. 

Член 60 
Член 90 станува член 88 и во него се додаваат ст. 2 и 3 

кои гласат: 
„(2) Ако телеграмата не може да се соопшти во рокот 

од два часа, се испраќа по доставувач со првата наредна 
достава заради врачување. 

(3) Телеграмата соопштена по телефон му се доставу-
ва на примачот како обично писмо." 

Член 61 
Член 91 станува член 89 и во него се додаваат ст. 2 и 3 

кои гласат: 
„(2) Ако телеграмата не може да се предаде по телеп-

ринтер во рокот од два часа се испраќа по доставувач со 
наредната достава заради врачување. 

(3) Телеграма предадена по телепринтер му се испра-
ќа на примачот како обично писмо доколку ПТТ организа-
ција и примачот не се спогодат па таквата телеграма да не 
се доставува". 

Член 62 
Член 92 станува член 90 и во него се вршат следните 

измени и дополненија: 
1) во став 2 точка 4 се менува и гласи: 
„4) телеграмата да се врачи по пошта"; 
2) во став 2 се бришат точ. 5, 7 и 8; 
3) во став 2 точка 9 станува точка 5. 

Член 63 
Член 93 станува член 91 и во него се вршат следните 

измени и дополненија: 
1) по точка 6 став 2 се додава нова точка 7 која гласи: 
„7) да му се соопштат податоците за адресата на ис-

праќачот од појдовната телеграма."; 
2) по досегашниот став 2 се додаваат ст. 3 и 4 кои гла-

сат: 
„(3) Барањето за проверка на точноста на содржина-

та на примената телеграма примачот може да го поднесе 
до единицата на ПТТ мрежа која телеграмата ја врачила а 
по исклучок на било која друга единица на ПТТ мрежа. 

(4) Примачот мора да биде известен за резултатот од 
проверката на точноста на содржината на примената те-
леграма во рок кој не може да биде подолг од двократно 
предвидениот рок предвиден за пренос на телеграмата чи-
ја содржина се проверува, сметајќи го овој рок по истекол 
на два часа од часот на поднесувањето на барањето за 
проверка на точноста на содржината на примената телег 
рама"; 

3) Сегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 64 
Член 94 станува член 92, а член 95 станува член 93 i 

во него се вршат следните измени и дополненија: 
1) на крајот на став 1 се додава нова реченица кој: 

гласи: 
„Адресата мора да содржи најмалку два збора од KOV 

првиот го означува примачот, а вториот називот на одре 
дишниот телеграф."; 
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2) по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„(2) Ако телеграмата содржи честитки или изјава на 

сочувство, во адресата на телеграма, по исклучок, не мора 
да стои името на лицето на кое му се врачува телеграмата, 
туку може да се наведе само презимето на семејството."; 

3) досегашниот став 2 станува став 3, а став 3 станува 
став 4 и во него наместо зборовите: „Список на телеграфи-
те и телефоните" се ставаат зборовите: „Список на едини-
ците на ПТТ мрежа". 

Член 65 
Член 96 станува член 94 и во него се вршат следните 

измени и дополненија: 
1) во став 1 точка 9) се брише зборот: „поморски". 
2) став 8 се менува и гласи: 
„(8) „Poste-restante" односно „telegraphe-restante" е ад-

реса што овозможува врачување на телеграма на шалте-
рите на поштите, односно во просторијата во која се нао-
ѓа телеграфот на определена единица на ПТТ мрежа. Так-
вите адреси мораат да содржат име и презиме на прима-
чот или презиме и почетната буква на името на примачот, 
потоа зборовите: „poste-restante" или „telegraphe-restante" 
и назив на одредишната единица на ПТТ мрежа. Телегра-
мите со „poste-restante" односно „telegraphe-restante" со 
адреса се чуваат во одредишната единица на ПТТ мрежа и 
му се врачуваат на примачот во поштата односно во те-
леграфот, во рок од 30 дена од денот на пристигањето". 

3) во став 11 се брише зборот: „поморскиот.". 

Член бб 
Член 97 станува член 95, а член 98 станува член 96 и 

во него досегашниот став 2 се менува и новиот гласи: 
„(2) Телеграма на отворен слог исто така може да 

содржи: 
1) броеви пишувани со букви или групи составени од 

букви или броеви, или од броеви, букви и знаци под услов 
тие броеви, групи или знаци да немаат тајно или догово-
рено значење. 

2) имиња на лицата или скратени адреси." 

Член 67 
Член 99 станува член 97 и во него на крајот на став 1 

по зборот: „значење" се брише запирката и наместо неа се 
става точка, а се бришат зборовите: „со тоа што должина-
та на таквата група да не преминува 20 писмена и знаци". 

Член 68 
Чл. 100, 101 и 102 стануваат чл. 98, 99 и 100. 

Член 69 
Член 103 станува член 101 и во став 3 од овој член се 

>ришат точ. 2 и 3 а точка 4 станува точка 2. 

Член 70 
Член 104 станува член 102, кој се менува и гласи: 

„Постапка со забранети телеграфски соопштенија 

Член 102 
(1) Забрането е предавањето и преносот на телеграф-

ки соопштенија чија содржина е насочена против наро-
от и државата, човечноста и меѓународното право, живо-
ст и телото, достоинството на личноста и моралот, честа 
угледот и општата сигурност на луѓето и имотот. 

(2) Ако ПТТ работник основано се посомнева дека е 
редадена телеграма со недозволено соопштение, телегра-
м а ќе му ја достави на надлежниот орган за внатрешни 
аботи или на јавниот обвинител." 

Член 71 
Член 105 станува член 103 и во него се вршат следни-

: измени и дополненија: 
I) став 1 се менува и гласи: 
„(1) Телеграмите може да се предаваат заради испра-

ше на секоја единица на ПТТ мрежа која на корисниците 

4 

им дава телеграфски услуги преку поштенските собира-
лишта и преку пошторазнесувачите на поширокото и нај-
широкото подрачје на единицата на ПТТ мрежа."; 

2) во став 3 се брише зборот: „поморски", а по збо-
рот: „мрежа" се додаваат зборовите: „што на корисници-
те им дава телеграфски услуги."; 

3) по став 9 се додава нов став 10 кој гласи: 
„(10) Телеграмите мораат да бидат напишани во сог-

ласност со правописните правила на јазикот на кој се на-
пишани. Зборовите што се споени противно на правопис-
ните правила меѓусебно се одвојуваат со вертикална 
црта"; 

4) досегашниот став 10 станува став И. 

Член 72 
Член 106 станува член 104 кој се менува и гласи: 
„Броење на зборовите во телеграмата 

Член 104 
(1) Се што испраќачот напишал во телеграмата се за-

сметува во бројот на зборовите, согласно со одредбите на 
овој член. 

(2) При броењето на зборовите треба да се разликува 
бројот на стварните зборови и бројот на зборовите за на-
плата. 

(3) Како стварен збор се смета секој одвоено напишан 
збор без оглед на бројот на писмената што тој ги има, се-
која посебно напишана буква, број или знак односно секо-
ја посебно напишана група, составена од букви, броеви и 
знаци. 

(4) Бројот на зборови за наплата се утврдува со при-
мена на правилата за броење на зборовите од овој член. 

(5) Службениот дел на телеграмата не се засметува во 
бројот на стварните и наплатените зборови. 

(6) Не се бројат и не влегуваат во бројот на зборовите 
цртичките што само служат за раздвојување на зборовите 
или групите во телеграмата. 

(7) Знаците на наводници („") се бројат, левиот како 
две писмена и десниот како две писмена. 

(8) Платените ознаки се сметаат и наплатуваат. 
(9) Зборовите, групите на знаци, писмената или изра-

зите се бројат и наплатуваат како еден збор ако немаат по-
веќе од 10 писмена. 

(10) Ако зборовите, групите знаци, писмената или из-
разите имаат повеќе од 10 писмена, се бројат и наплатува-
ат онолку зборови колку што пати содржат 10 писмена, 
повеќе еден збор за остаток. 

(11) Римските броеви се наплатуваат и испраќаат ка-
ко арапски броеви. Кога испраќачот изречно бара еден 
број да се испрати како римски број, должен е пред однос-
ниот број напишан со арапска цифра да ја стави ознаката: 
„RIM". Во тој случај ознаката „RIM" се смета како посе-
бен збор. 

(12) Називот на одредишниот телеграф, што е соста-
вен од два или повеќе зборови задолжително се спојува во 
еден збор. Називот се смета како еден вистински збор, а 
бројот според правилата за броење на зборови. Ако пред 
или по називот на одредишниот телеграф е напишан по-
штенскиот број, овој број се става помеѓу загради, се спо-
јува со називот на одредишниот телеграф, се смета и се ис-
праќа како еден вистински збор, а се брои спрема правила-
та за броење на зборови. 

(13) Називот на копнената станица, ако е составен од 
повеќе зборови, се спојува и се испраќа како еден вистин-
ски збор, а се брои и се наплатува според правилата за 
броење на зборовите. 

(14) Заверка на содржината и потписите, онаква каква 
што испраќачот ја барал да се испрати, влегува во бројот 
на вистинските и наплатените зборови. 

Член 73 
Член 107 станува член 105 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) став 3 се брише. 
2) став 4 се менува и гласи: 
„(4) Кредитната карта ги содржи следните податоци: 
1) број на кредитната карта и назив на ПТТ организа-

ција што ја издала картата; 
2) назив и адреса на корисникот на кредитната карта; 

А 
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3) презиме и име на лицето што е овластено да ги ко-
ристи телеграфско-телефонските услуги врз основа на кре-
дитната карта и негов своерачен потпис; 

4) 6poj на телефонот на претплатникот што требала 
се задолжи за извршените услуги - ако фактурирање се 
врши врз основа на телефонските сметки што се изоста-
вуваат во определени временски растојанија; 

5) рокот на важењето на кредитната карта." 

Член 74 
Член 108 станува член 106 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) став 2 се менува и гласи: 
„(2) Потврдата за приемот на телеграмата ги содржи 

следните податоци: 
1) број на телеграмата и број на зборови во телегра-

мата; 
2) скратен назив на посебната услуга, ако ја има; 
3) час и минута на прием на телеграмата; 
4) наплатен износ на цената за телеграма."; 
2) во став 3 наместо зборовите: „Приемна книга" од-

носно образец „Приемен лист" се ставаат зборовите: 
„Приемна книга (лист)"; 

3) по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„(4) Сите телеграми што на шалтерот се примаат на 

кредит мораат да се предаваат по приемна книга."; 
4) ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6. 

Член 75 
Чл. 109, 110 и l i l стануваат чл. 107, 108 и 109. 

Член 76 
Член 112 станува член 110 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) по став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„(3) Примачот на телеграмата и ПТТ организација 

можат да се договорат телеграмата да се врачува и на 
друг начин, освен врачувањата што се предвидени со став 
2 на овој член", 

2) ст. од 3 до 16 стануваат ст. 4 до 17. 
3) новиот став 11 се менува и гласи: 
„(11) Ако посредникот одбие даја прими телеграмата 

единицата на ПТТ мрежа телеграмата ќе му ја достави на 
примачите на начинот предвиден со Законот за ПТТ услу-
ги и со Општите услови, ако пристапот до примачот е до-
зволен. Во спротивно, телеграмата ќе му се одјави на по-
јдовниот телеграф со забелешка: „Посредникот го одбил 
приемот."; 

4) во новиот став 17 наместо зборовите: „работникот 
на единицата на ПТТ мрежа" се ставаат зборовите: „ПТТ 
работник". 

5) по став 17 се додава нов став 18 кој гласи: 
„(18) Кога примачот, кому му е прописно оставен из-

вештај за пристигање на телеграмата, истата не ја подигне 
во рок од 48 часови од враќањето на доставувачот во еди-
ницата на ПТТ мрежа, појдовниот телеграф се известува 
за причината за неврачување на телеграми."; 

6) ст. 17 и 18 стануваат ст. 19 и 20; 
7) став 19 станува став 21 и истиот се менува и гласи: 
„(21) Ако телеграмата не може да се врачи од било 

која причина или ако примачот го одбие приемот на те-
леграмата, единицата на ПТТ мрежа по телеграфски пат 
го известува испраќачот за невозможноста за врачување 
на телеграмата. Телеграмата со ова известување мора да 
се испрати во рок од два часа од часот на враќањето во 
единицата на ПТТ мрежа на доставувачот што ја конста-
тирал невозможноста за врачување на телеграмата, однос-
но во рокот од два часа по протекот на времето за подига-
ње на телеграмата."; 

8) по став 21 се додаваат нови ставови кои гласат: 
(22) Примачите на телеграми иа кои телеграмите км 

се соопштуваат по телефон, а кои располагаат со повеќе 
главни телефонски приклучоци (телефони) се должни да 
го определат и да и го соопштат на месната единица на 
ПТТ мрежа бројот на телефоните на кои телеграмите се 
соопштуваат. 

(23) Примачите на телеграми на кои повеќе телегра-
ми им се соопштуваат преку телефон треба да им опреде-

лат погодно лице кое е во можност да ги прима телегра-
мите, за да не дојде до евентуално изопачување на телег-
рамите. 

(24) Кога телеграмата на примачот ќе му се соопшти 
по телефон, лицето што телеграмата ја примило е должно 
на ПТТ работник да му го соопшти своето презиме како 
потврда за прием на телеграмата." 

Член 77 
Член 113 станува член l i l и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) во став 3 се брише зборот „поморска"; 
2) во став 4 се додава нова точка 2 која гласи: 
„2) ноќно време (време од 20,01 до 07,00 часот наред-

ниот ден) кај единиците на ПТТ мрежа што имаат допол-
ноќно и непрекинато работно време со исклучок за: телег-
рамите што се однесуваат на безбедноста на човечки 
животи или имотот од поголем обем, шифрирани телегра-
ми испратени на државни органи, на дипломатски и на 
други овластени претставници на други држави во Југо-
славија и итни телеграми"; 

3) Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4). 

Член 78 
Член 114 станува член 112 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) во став 1 точка 1) помеѓу зборовите: „живот" и 

„имот" сврзникот „и" се заменува со сврзникот „или"; 
2) во став 1 се брише трчка 3). 

Член 79 
Член 115 станува член 113 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) став 1 се менува и гласи: 
„(1) Правното лице или поединец што ќе стане телег-

рафски претплатник, во смисла на одредбата од став 1 
член 56 од Законот за ПТТ услуги, може да има повеќе 
терминални телеграфски уреди."; 

2) став 2 се менува и гласи: 
„(2) Претплатникот на еден главен претплатнички те-

леграфски уред или на еден спореден претплатнички те-
леграфски уред може да биде само едно лќце."; 

3) во став 3 на почетокот и на крајот на ставот, намес-
то зборот: „телепринтер" се ставаат зборовите: „терми-
нални телеграфски уреди". 

Член 80 
Член 116 станува член 114 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) во став 1 наместо зборот: „телепринтер" се ставаат 

зборовите: „терминалниот телеграфски уред". 
2) по ставот 2 се додаваат нови ст. 3,4 и 5 кои гласат 
„(3) Телеграфскиот претплатнички уред мора, по пра 

вило да биде приклучен на телеграфската централа m 
место на чие подрачје уредот се наоѓа. Ако во местото ве 
кое треба да се инсталира телеграфскиот претплатничк* 
уред не постои телеграфска централа за јавен сообраќај 
уредот може да се приклучи на најблиската телеграфов 
централа за јавен сообраќај. Во оправдани случаи ПТТ ор 
ганизација на барање од претплатникот може да дозвол! 
приклучување на претплатничкиот телеграфски уред ш 
друга телеграфска централа, а не на централата на место 
то во кое се наоѓа уредот." 

(4) ПТТ организација е должна претплатничките те 
леграфски уреди приклучени на централата на друго мео 
то да ги приклучи на поблиската новоизградена централа 
односно на новоизградената централа во тоа место, ког; 
за тоа ќе се создадат потребни технички услови. 

(5) За претплатиичките телеграфски уреди приклучи 
ни на централа во друго место се наплатува посебен изно 
предвиден со ценовникот." 

Член 81 
Член 117 станува член 115 и во него се вршат следи* 

те измени и дополненија: 
I) став 1 се менува и гласи: 
„(1) Претила ганските телеграфски уреди се наоѓаа 

во просторија или згради i а што ги користи телеграфски© 

А 
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претплатник. Претплатничките телеграфски инсталации 
почнуваат од претплатничкиот уред, а се завршуваат на 
местото на кое претплатничкиот воведен вод или воведе-
ниот кабел се приклучува на месната телефонска мрежа."; 

2) почетокот на став 2 се менува и гласи: 
„(2) Претплатничката инсталација за приклучување 

на претплатнички телеграфски уред ја изработува подно-
сителот на барањето."; 

3) став 3 се брише. 

Член 82 
Член 118 станува член 116 и истиот се менува и гла-

си: 
„Претплатнички телеграфски уред 

Член 116 
(1) Главниот претплатнички телепринтер е телеприн-

тер кој е инсталиран кај телекс претплатникот и непосред-
но е врзан на телеграфската централа на ПТТ организаци-
ја. Секој главен претплатнички телепринтер има свој по-
викувачки број и одзивник. 

(2) Споредниот претплатнички телепринтер е телеп-
ринтерот кој е приклучен на телеграфската централа на 
ПГТ организација преку главниот претплатнички телеп-
ринтер или преку претплатничката телекс централа на ко-
ја е врзан. Споредниот телепринтер е инсталиран во згра-
дата во која се наоѓа главниот претплатнички телеприн-
тер или претплатничка централа. Тој може да биде инста-
лиран и во друга зграда, под услов зградата да се наоѓа во 
кругот на истата организација на здружен труд, болница-
та, касарната или ел. Споредниот телепринтер нема свој 
повикувачки број. Корисникот на споредниот телеприн-
тер истовремено е и претплатник на главниот претплат-
нички телепринтер и не може да биде некое друго правно 
лице или поединец. 

(3) Претплатничката централа е централа инсталира-
на кај претплатникот која е сопственост на претплатни-
кот. Таа централа мора да биде врзана за телеграфската 
централа на ПТТ организација со определен број водови, 
спрема ПТТ технички услови. На претплатнички'^ цен-
трали можат да се вклучуваат само телепринтери на ко-
рисниците на претплатничката централа, со тоа што сите 
вклучени телепринтери се сметаат како споредни телеп-
ринтери. 

(4) Збирен приклучок (РВХ) е уред кој овозможува 
»река со поголем број одделни главни претплатнички те-
1епринтери да се воспоставува со бирање само на еден 
фетплатнички повикувачки број. 

(5) Претплатничкиот телетекс терминал е телетекс 
ерминал инсталиран кај телетекс претплатникот и непо-
желно врзан за централата за јавен сообраќај. Секој прет-
[латнички телетекс терминал има повикувачки број и 
[дентификација (одзивник)." 

Член 83 
Член 119 станува член 117 и во него се вршат следни-

е измени и дополненија: 
1) во став 4 втората реченица се менува и гласи: 

Одзивникот се состои од повикувачки број, скратен назив 
а телекс претплатникот и ознака на државата (JU)."; 

2) во став 6 помеѓу зборовите: „службен попис" и збо-
овите: „претплатник" се брише зборот: „телеграфски", а 
аместо него се ставаат зборовите: „телекс и телетекст 

Член 84 
По член 119 кој станува член 117 се додава нов член 

18 кој гласи: 

„Повикувачки број на телетекс терминал 

Член 118 
(1) Секој главен телетекс терминал при вклучување-

о, добива свој повикувачки број, што го определува над-
ежната ПТТ организација. 

(2) ПТТ организација може да го измени повикувач-
о т број на претплатничкиот телетекс терминал без со-
ч н о с т на телетекс претплатникот, ако тоа го бараат по-
реби од техничка природа. Во тој случај ПТТ организа-

ција е должна за тоа да го извести претплатникот најмал-
ку 30 дена пред извршената измена соопштувајќи му го 
новиот повикувачки број. 

(3) Телетекс преплатникот може од оправдани причи-
ни да бара измена на повикувачкиот број на својот уред, 
со тоа што надлежната ПТТ организација таа измена да ја 
изврши ако постојат технички можности. 

(4) Секој претплатнички телетекс терминал мора да 
има единствена идентификација (одзивник). Идентифика-
цијата се состои од: повикувачкиот број на земјата, нацио-
налниот повикувачки број на телетекс терминалот допол-
нителни информации (ако ги има) и мнемонички скрате« 
ници што го означуваат претплатникот со кој е воспоста-
вена врската. 

Мнемоничките скратеници имаат најмалку три бук-
ви. 

(5) Идентификацијата на претплатничкиот терминал 
не може да има повеќе од 24 знака, сметајќи ги тука и зна-
ците за раздвојување на одделни делови од идентификаци-
јата. 

(6) Телетекс претплатниците се внесуваат во имени-
кот на телеграфските претплатници. Во именикот се вне-
сува: називот односно името на претплатникот, адресата 
на претплатникот и идентификацијата на телетекс терми-
налот без повикувачки број на земјата." 

4. 

Член 85 
Член 120 станува член 119 и во него се бришат ст. 3 и 

Член 86 
Член 121 станува член 120 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) став I се менува и гласи: 
„(1) Телеграфските претплатници можат писмено да 

бараат нивните телегртафски уреди, на нивни трошок да 
се преселат или преместат, а ПТТ организација ќе изврши 
селење или преместување во рокот и границите на технич-
ките можности. Барањето се поднесува најмалку 15 дена 
пред рокот што претплатникот ќе го определи за селење 
односно преместување а ПТТ организација е должна ис-
клучување на уредот да изврши на денот што е означен во 
барањето."; 

2) во став 3 по зборовите: „или зградата која" се до-
даваат зборовите: „се наоѓа во заграден или незаграден 
простор кој". 

Член 87 
Член 122 станува член 121 а член 123 станува член 122 

и во него по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„(2) Кога телеграфскиот претплатник сам ги одржува 

уредите и водовите, што се негова сопственост, должен е 
одржувањето да го врши согласно со важечките ПТТ тех-
нички услови." 

Член 88 
Чл. 124, 125 и 126 стануваат чл. 123, 124 и 125. 

Член 89 
Член 127 станува член 126 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) став 3 се брише и се врши пренумерација на ставо-

вите. 
2) Досегашниот став 5 кој станува став 4 се менува и 

гласи: 
„(4) Како еден закупен меѓумесен телеграфски вод се 

смета телеграфски вод кој по барање на корисникот се вос-
поставува помеѓу две места. Кога за воспоставување на 
меѓумесен закупен вод се користат и водовите на месната 
мрежа, во цената на закупот се засметуваат и износите на 
цените за тие водови". 

Член 90 
По новиот член 126 се додава нов член 127 кој гласи: 

„Известување за броевите на претплатниците теле-
принтерн и разни известувања за телекс сообраќајот 

I 
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Член 127 
(1) Известување за броевите на претплатничкиот те-

лепринтер е посебна услуга со која, на барање од корисни-
ците определена телеграфска централа дава известувања 
за повикувачкиот број и за одзивникот на претплатнички-
от телепринтер. 

(2) Телеграфската централа може да дава известува-
ња за полниот назив односно името, местото и адресата 
на телекс претплатникот на чиј телепринтер му припаѓа 
определен одзивник. 

(3) Телеграфските централи можат да даваат и други 
известувања за телекс сообраќајот, како што се повикувач-
ките броеви на земјите, цените на услугите во телекс сооб-
раќајот и слично. 

(4) Услугите од ст. 1, 2 и 3 од овој член ги даваат те-
леграфските централи што за тоа имаат можности. Овие 
услуги може да ги дава и службата за телефонски известу-
вања ако ПТТ организација така одлучи. 

(5) Повикувачките броеви на кои се даваат известува-
њата се објавуваат во Именикот на телекс претплатници-
те, односно телефонскиот именик. 

(6) За броевите на претплатничките телепринтери 
кои на барање од претплатниците и пб одобрение на ПТТ 
организација, не се внесени во Именикот на телекс прет-
платниците не се даваат известувања. 

(7) Со еден повик може да се бара само едно повику-
вање од ст. 1, 2 и 3 на овој член. 

(8) Корисникот кој бара известување во своето бара-
ње треба да наведе: назив на местото во кое се наоѓа прет-
платникот, назив односно име на претплатникот, евенту-
ално и адреса на претплатникот чиј број се бара. Ако се 
бара известување за тоа на чиј претплатнички телеприн-
тер му припаѓа определен одзивник, корисникот треба да 
го наведе полниот одзвиник. 

(9) За услугите од ст. 1,2 и 3 на овој член корисниците 
плаќаат цена, што е пропишана со Ценовникот на ПТТ ус-
луги". 

Член 91 
По новиот член 127 се додаваат нови членови од 128 

до 137 кои гласат: 
„Известување за траењето на телекс врски (CDА) 

Член 128 
(1) Известување за траењето на телекс врската е по-

себна услуга на телеграфскиот сообраќај, со која на телекс 
претплатникот му се овозможува при раскинување на 
врската, автоматски да добие известување за траењето на 
воспоставената врска. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја даваат теле-
графските централи кои за тоа имаат можности. 

(3) Телекс претплатникот што сака да користи услуга 
од став 1 на овој член и се обраќа на ПТТ организација со 
писмено барање. Во барањето го наведува својот полн на-
зив или име и презиме, повикувачки број на својот прет-
платнички телепринтер и изјава дека сака да биде извес-
тен за траењето на врските што ќе бидат воспоставени од 
неговиот претплатнички телепринтер. 

(4) За услугите од став 1 на овој член претплатниците 
плаќаат цена што е пропишана со ценовникот на ПТТ ус-
луги. 

Скратено бирање 

Член 129 
(1) Скратено бирање е посебна услуга со која му се 

овозможува на телекс претплатникот при воспоставување-
то на телекс врската да користи за повикување повикувач-
ки КОД што има помалку знаци отколку што има полни-
от повикувачки број на повиканиот претплатнички теле-
принтер. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја даваат теле-
графските централи што за тоа имаат можности. 

(3) Телекс претплатникот што сака да ја користи оваа 
услуга и се обраќа на ПТТ организација со писмено бара-
ње. Во барањето го наведува полниот назив или името и 
презимето, повикувачкиот број на својот претплатнички 
телепринтер, изјава дека сака услуга на скретено бирање и 

список на повикувачките броеви и припаѓачките скратени 
кодови на претплатничките телепринтери што сака да ги 
повика со скратено бирање. 

(4) Телекс претплатникот што сака да го измени или 
прошири списокот на скратените броеви, ја применува по-
стапката од став 3 на овој член. 

(5) Услугата од став 1 на овој член претплатникот ја 
остварува со посебна постапка при воспоставувањето на 
врската. 

(6) За услугата од став 1 на овој член претплатниците 
ја плаќаат цената што е пропишана со ценовникот на ПТТ 
услуги. 

Директно повикување 

Член 130 
(1) Директно повикување е услуга со која на телекс 

претплатникот му се овозможува без бирање на повику-
вачкиот број да воспостави телекс врска. На овој начин 
може да се воспостави врска само со еден претплатнички 
телепринтер или со еден од телепринтерите од групата 
претплатнички телепринтери со ист повукувачки број. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја даваат телег-
рафските централи што за тоа имаат можности. 

(3) Телекс претплатникот што сака да ја користи уо 
лугата од став 1 на овој член ќ се обраќа на ПТТ органима 
ција со писмено барање. Во барањето ги наведува: својо! 
полн назив или име и презиме, повикувачкиот број на сво 
јот претплатнички телепринтер и изЈава дека сака да ко 
ристи услуга на директно бирање, повикувачкиот број нг 
претплатничкиот телепринтер или групата телепринтер! 
што имаат ист повикувачки број, со кој сака да се воспос 
тави врска без бирање на повикувачкиот број. 

(4) Услугата од став 1 на овој член се остварува со по 
себна постапка при воспоставувањето на врската. 

(5) За услугата од став 1 на овој член претплатниците 
ја плаќаат цената што е пропишана со Ценовникот и; 
ПТТ услуги. 

Повеќе адресно повикување (циркуларна врска) 

Член 131 
(1) Повеќе адресното повикување е услуга со која н 

телекс претплатникот што повикува му се овозможува д 
воспостави истовремена автоматска телекс врска со пове 
ќе повикани претплатнички телепринтери, со бирање н 
нивните повикувачки броеви. Оваа услуга се користи в 
случаите кога претплатникот кој воспоставува врска сак 
истовремено да ја испрати истата порака на поголем бре 
повикани претплатнички телепринтери. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја даваат теле] 
рафските централи што за тоа имаат можности. 

(3) Телекс претплатникот што сака да ја користи ова 
услуга и се обраќа на ПТТ организација со писмено бар! 
ње. Во барањето ги наведува: својот полн назив или име 
презиме повикувачкиот број на својот претплатнички т 
лепринтер и изјава дека сака услуга на повеќе адресно ти 
викување и повикувачките броеви на претплатничките т 
лепринтери во земјата со кои сака да воспоставува ист« 
времена автоматска (Циркуларна телекс) врска. 

(4) Услугата од став 1 на овој член се остварува со п 
себна постапка при воспоставувањето на врската. 

(5) За услугата од став 1 на овој член се плаќа цена-] 
што е предвидена со Ценовникот на ПТТ услуги. 

Конференциска врска 

Член 132 
(1) Конференциската врска е услуга со која на теле 

претплатникот што повикува му е овозможено истовре& 
но да воспостави автоматска телекс врска со два или 
повеќе повикани телепринтери. Кај оваа врска повику! 
чот може да му упати посебно соопштение на било кој i 
учесниците во конференциската врска, како и на било i 
од учесниците во врската да му овозможи да му испра 
соопштение. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја даваат тел 
графските централи што за тоа имаат можности. 

i 
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(3) Телекс претплатникот што сака да ја користи оваа 
услуга и се обраќа на ПТТ организација со писмено бара-
ње. Во барањето ги наведува: својот полн назив или име и 
презиме, повикувачкиот број на својот претпланички те-
лепринтер, изјава дека сака да користи услуга на конфе-
ренциски врски и повикувачките броеви на претплатнич-
ките телепринтери со кои сака да се воспостави конферен-
циска врска. Покрај тоа го наведува и начинот на кој сака 
да се воспостави врската. 

(4) Телекс претплатникот кој сака да се измени или 
дополни листата на броевите со кои сака воспоставување 
на конференциска врска ја применува постапката од став 3 
на ОВОЈ член. 

(5) Услугата од став 1 на овој член се остварува со по-
себна постапка при воспоставувањето на врската. 

(6) За услугите од ст. 1 и 4 на овој член се плаќа посеб-
на цена предвидена со ценовникот на ПТТ услуги. 

Дополнително испраќање на порака 

Член 133 
. (1) Дополнително испраќање на порака е услуга со 

Koja на телекс претплатникот му е овозможено пораката 
да и ја испрати на телеграфката централа. Телеграфската 
централа ја прифаќа и ја памти пораката што врз основа 
на примениот повикувачки број на повиканиот претплат-
нички телепринтер понатаму ја испраќа на саканото одре-
диште односно на саканиот претплатнички телепринтер. 
Пораката од централата може да биде испратена веднаш 
штом за тоа ќе се укажат можности или во точно опреде-
лено време. На пораката може да и се даде повисок прио-
ритет. 

(2) По испраќањето на пораката централата автомат-
ски му испраќа на претплатничкиот телепринтер потврда 
за испраќањето, а во случај испраќањето да не успеало, 
централата го известува телекс претплатникот за неус-
пешното испраќање. 

(3) Услугата од став 1 на овој член ја даваат теле-
графските централи што за тоа имаат можности. 

(4) Телекс претплатникот што сака да ја користи ус-
гсугата А се обраќа на ПТТ организација со писмено бара-
ле. Во барањето ги наведува: својот полн назив или име и 
1резиме, повикувачкиот број на својот претплатнички те-
тепринтер и изЈава дека сака да користи услуга на допол-
Јително испраќање на порака. 

(5) За услугата од став 1 на овој член се плаќа цена 
гредвидена со Ценовникот за ПТТ услуги. 

Чекање на врска 

Член 134 
(1) Чекањето на врска е услуга со која на телекс прет-

[латникот му е овозможено без повторно бирање на пови-
аниот претплатнички телепринтер во случај на задушу-
ање на сноповите (NC) или зафатеност на повиканиот 
ретплатнички телепринтер, повикување автоматски да 
рши до воспоставувањето на врската. При секој повто-
ен обид централата со соодветни печатени сигнали го из-
естува претплатникот што повикува. По потреба обидот 
а воспоставување на врска се обновува повеќе пати. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја даваат теле-
рафските централи што за тоа имаат можности. 

(3) Претплатникот кој сака да ја користи оваа услуга 
се обраќа на ПТТ организација со писмено барање. Во 

орањето го наведува својот полн назив или име и прези-
е, повикувачкиот број на својот претплатнички теле-
ринтер и изјава дека ja сака услугата чекање на врска. 

(4) За услугата од став 1 на овој член се наплатува по-
5бна цена предвидена со Ценовникот на ПТТ услуги. 

звестување за промена на статусот на повиканиот прет-
платнички телепринтер 

Член 135 
(1) Известувањето за промена на статусот на повика-

а т претплатнички телепринтер е посебна услуга со која 
i телекс претплатникот му е овозможено сите претплат-
е н што го бираат неговиот повикувачки број или стари-

от повикувачки број ако е променет да бидат автоматски 
известени за новиот статус на неговиот претплатнички те-
лепринтер, како што е известување за промена на повику-
вачкиот број, привремено исклучување, дефект и слично. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја даваат теле-
графските централи што за тоа имаат можности. 

(3) Претплатникот што ја сака оваа услуга се обраќа 
со писмено барање до ПТТ организација. Во барањето го 
наведува својот полн назив или име и презиме, повикувач-
киот број на својот претплатнички телепринтер, изјава де-
ка сака да користи услуга на известување за промената на 
статусот и текст на пораката што треба да им се испрати 
на телекс претплатниците што ќе го бираат неговиот по-
викувачки број. 

(4) За услугата од став 1 на овој член ќе се плаќа по-
себна цена предвидена со Ценовникот на ПТТ услуги. 

Давање податоци за воспоставените врски 

Член 136 
(1) Давањето податоци за воспоставените врски е ус-

луга со која на телекс претплатникот му се овозможува 
кон сметката за користење на телекс услугите да добие 
податоци за сите воспоставени врски за временски период 
за кој се однесува сметката. Податоците за секоја врска 
содржат: датум и време на воспоставувањето на врската 
траењето на врската, бројот на повиканиот претплатнич-
ки телеприитер спецификација на користените услуги и 
цена за врската. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја даваат теле-
графските централи кои за тоа имаат можности. 

(3) Телекс претплатникот што сака да ја користи оваа 
услуга к се обраќа на ПТТ организација со писмено бара-
ње. Во барањето го наведува својот полн назив или име и 
презиме повикувачкиот број на својот претплатнички те-
лепринтер и изјава дека сака услуга на давање податоци за 
воспоставените телекс врски. 

(4) За услугата од став 1 на овој член се плаќа посебна 
цена предвидена со Ценовникот на ПТТ услуги. 

Складирање на дојдовните пораки 

Член 137 
(1) Складирањето на упатните пораки е услуга со која 

на телекс претплатникот му е овозможено централата да 
ги прима и памти пораките упатени на неговиот претплат-
нички телепринтер кога овој е зафатен или е во дефект, па 
дополнително да му се испрати на телекс претплатникот 
кога неговиот претплатнички телепринтер ќе се ослободи 
или дефектот ќе се отстрани. 

(2) Услугата од став 1 на овој член ја даваат теле-
графските централи кои за тоа имаат можности. 

(3) Телекс претплатникот што сака да ја користи оваа 
услуга & се обраќа на ПТТ организација со посебно бара-
ње. Во барањето ги наведува полниот назив или име и пре-
зиме, повикувачкиот број на својот претплатнички теле-
принтер и изјава дека сака услуга на складирање на до-
јдовните пораки. 

(4) За услугата од став 1 на овој член се плаќа посебна 
цена предвидена со Ценовникот на ПТТ услуги." 

Член 92 
Член 128 станува член 138 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) став 3 се менува и гласи: 
„(3) Плаќање на телеграфските услуги може да биде: 

однапред (пред извршувањето на услугата) веднаш по из-
вршената услуга или дополнително - по фактура"; 

2) став 5 се менува и гласи: 
„(5) За услугите во врска со приемот на телеграма од 

испраќачот преку телефон или телепринтер се наплатува 
износот предвиден со Ценовникот на ПТТ услуги. 

3) по став 6 се додава нов став 7 кој гласи: 
„(7) Цената на факсимил телеграма се утврдува врз 

основа на фиксните трошоци за прием и врачување на те-
леграми и променливите трошоци за пренос на факсимил 
телеграмата. Трошоците за пренос зависат од површина-
та на факсимил телеграмата што се пренесува и од одда-
леченоста до одредиште^"; 
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4} ст. 7 и 8 стануваат ст. 8 и 9. 
5) по став 9 се додава нов став 10 кој гласи: 
„(10) Износот на цените за телетекс врските во месни-

от сообраќај се определува според временското траење на 
врската, а во меѓумесниот сообраќај според временското 
траење на врската и меѓусебната оддалеченост на центра-
лите."; 

6) став 10 станува став 11 и кој се менува и гласи: 
„(11) Телеграфскиот претплатник и го плаќа износот 

на цената за телекс врската или телетекс врската на онаа 
ПТТ организација ЧИЈ е тој претплатник."; 

7) по став И се додаваат нови ст. 12 и 13 кои гласат: 
„(12) Во случај на засновање на претплатнички однос 

претплата са наплатува почнувајќи од денот кога прет-
платничките телеграфски уреди се приклучени на ПТТ 
мрежа". 

(13) Во случај на престанување на претплатничќиот 
однос претплатата се наплатува до денот до кој претплат-
ничките телеграфски уреди се приклучени на ПТТ 
мрежа."; 

8) досегашните ст. IO и l i стануваат ст. 14 и 15. 

Член 93 
Член 129 станува член 139 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) пред став 1 се додаваат нови ст. 1 и 2 кои гласат: 
„(1) Ако испраќачот или друго овластено лице смета 

дека телеграмата не му е врачена на примачот, дека е вра-
чена со изопачена содржина, дека телеграмата е врачена 
со задоцнување или дека не е извршена бараната посебна 
услуга, може на ПТТ организација да поднесе писмена 
рекламација во рок од три месеци од денот на предавање-
то на телеграмата. 

(2) Рекламацијата од став 1 на овој член се поднесува 
на единицата на ПТТ мрежа на која телеграмата и е пре-
дадена а по исклучок и на било која друга единица на ПТТ 
мрежа."; 

2) сегашниот став 1 станува став 3 кој се менува и 
гласи: 

„(3) Ако испраќачот или друго овластено лице подне-
сува рекламација поради неврачување, задоцнување изо-
пачување или неизвршување на посебната услуга, кон рек-
ламацијата поднесува на увид една од следните исправи."; 

3) ст. 2, 3, 4, 5 и 6 ставуваат ст. 4, 5, 6, 7 и 8. 
4) по став 8 се додава нов став 9 кој гласи: 
„(9) Ако испраќачот или друго овластено лице не 

поднесе рекламација од став 1 на овој член во предвидени-
от рок, ги губи правата што му припаѓаат според закон-
ските одредби во случај на загубување на телеграмата, 
изопачување на содржината на телеграмата и врачување 
на телеграмата." 

Член 94 
Член 130 станува член 140 и во став 5 од овој член на 

крајот се бришат зборовите: „приемот на барањето" и на-
место нив се ставаат зборовите: „утврдувањето на оправ-
даноста на барањето". 

Член 95 
Член 131 станува член 141 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) во став 5 се брише точка 2); 
2) во став 5 точка 3 станува 2), а точка 4) станува точ-

ка 3) која се менува и гласи: 
„3) во случај на престанување на претплатничкиот 

однос на претплатникот му се враќа претплатата за онол-
ку дена колку што не го користел претплатничкиот теле-
принтер."; 

3) во став 5 точка 5) станува точка 4). 

Член 96 
Член 132 станува член 142 а член 133 станува член 143 

и во него став 3 се менува, така што да гласи: 
„(3) Во полуавтоматскиот телефонски сообраќај ПТТ 

работник на појдовната централа со бирање воспоставува 
врска на повикувачот со повиканиот број на телефонот. 
Воспоставуваното на врската може да биде веднаш по при-

емот на пријавата на разговорот односно директно или со 
чекање односно дополнително. 

При директно воспоставување на врска ПТТ работ-
ник не прекинувајќи ја врската со повикувачот што го при-
јавува разговорот веднаш ја воспоставува врската со по-
виканиот. При дополнително воспоставување на врската 
ПТТ работникот по приемот на пријавата на разговор ја 
прекинува врската со повикучавот а врската за разговор ја 
воспоставува дополнително бирајќи го бројот на повика-
ниот и повикувачот." 

Член 97 
Член 134 станува член 144 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) во став 1 точка 5) се додава нова точка 6) која гла-

си: 
„6) телефакс преноси"; 
2) досегашните точ. 6, 7 и 8 стануваат точ. 7, 8 и 9. 

Член 98 
Член 135 станува член 145 а член 136 станува члер 

146. 

Член 99 
Член 137 станува член 147, и во него се вршат следни 

те измени и дополненија: 
1) во став 1 наместо зборовите: „живот и имот" е 

ставаат зборовите: „живот или имот". 
2) на крајот на став 1 се додава нова реченица кој 

гласи :„Овие разговори се вршат со државните органи ши 
со службите за давање помош (противпожарна служб 
здравствена служба и ел.) заради барање помош или зарѕ 
ди известување за настаните што се однесуваат на безбех 
носта на човечките животи или имотот од поголем обем". 

Член 100 
Член 138 станува член 148, а член 139 станува чле 

149. 

Член 101 
Член 140 станува член 150 и во став 2 од овој чле! 

помеѓу зборовите: „кои се" и зборовите: „како такви" е 
додаваат зборовите: „со цел за регулирање на ПТТ соо( 
раќај". 

Член 102 
Член 149 станува член 151 и во него се вршат следи] 

те измени и дополненија: 
1) во став 2 помеѓу зборовите: „Телефото-уреди" 

зборовите: „уреди за пренос на податоци" се додаваат зб 
ровите: „факсимил уреди". На крајот на овој став, наме 
то точката се става запирка и се додаваат зборовите: „< 
тоа што преку овие водови да немаат право на влегува« 
во јавна ТТ мрежа."; 

2) став 5 се менува и гласи: 
„(5) Како еден меѓумесен телефонски вод се смета; 

еден или повеќе телефонски водови кои по барање на к 
рисникот се воспоставуваат помеѓу две места. Кога за ве 
поставување на меѓумесен телефонски вод се користат 
водови на месната мрежа во цената на закупот се засмет 
ваат и износите на цената за тие водови."; 

3) по став 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„(6) Закупниот вод ќе се смета како единствен вод е 

мо ако ни на една делница од кои водот е составен не 
приклучен на апарат или уред на кој корисникот има пр 
стап. Ако на закупниот вод е приклучен апарат или ур 
или водот се одгранува, водот заради наплата на цена 
ќе биде поделен на повеќе отсечоци од кои секој оддел 
отсечок се смета како закупен вод."; 

5) став 7 (досегашниот став 6) се менува и гласи: 
„(7) Цената за закупените телефонски водови се ] 

врдува со ценовникот на ПТТ организација на која v 
поднесено барањето за закуп."; 

6) став 12 (досегашниот став И) се менува и гла< 
„(12) Закуп на телефонски вод за време пократко 

30 дена се пресметува на тој начин што за секој ден зак 
се наплатува 1/30 од закупот." 

t 
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Член 103 
Член 142 станува член 152 во став 3 на овој член поче-

токот на третата реченица се менува и гласи: „Во исклучи-
телно итни случаи...". 

Член 104 
По новиот член 152 се додава нов член 153 кој гласи: 

„Телефакс преноси 

Член 153 
(1) Телефакс пренос е услуга во меѓународниот теле-

фонски сообраќај која се врши ако за тоа постојат технич-
;и можности и соодветни средства за пренос и ако тоа го 
(озволува сообраќајот. Со таа услуга со посредство на 
ITT мрежа, се врши пренос на цртежи со рака пишувани 
документи, планови, пиктограми и ел. помеѓу претплат-
е в т е факсимил уреди што не им припаѓаат на ПТТ ор-
динации, или помеѓу тие факсимил уреди или на факси-
шл уредите на ПТТ организации. 

(2) Претплатничкиот факсимил уред е вклучен во те-
ефонската мрежа за јавен сообраќај. Претплатничките 
дноси во врска со телефакс преносите се регулираат на 
стиот начин како и претплатнички^* односи во телефон-
шот сообраќај. 

(3) За потребите на телефакс преносот може да се ле-
ата именик на телефакс претплатници. Овој именик 
оже да се печати како посебен именик или во рамките на 
елефонскиот именик. Именикот на телефакс претплатен-
ите по правило содржи: 

1) презиме и име, односно назив на претплатникот; 
2) адреса на претплатникот; 
3) повикувачки број на претплатничкиот факсимил 

>ед; 
4) на која група уреди и припаѓа крајниот факсимил 

>ед (група 1, група 2 или група 3) што ја користи прет-
ттникот и ознаката „автоматик" или „мануелен". 

Член 105 
Член 143 станува член 154 а член 144 станува член 

5. 

Член 106 
Член 145 станува член 156 и во него се вршат следни-

измени и дополненија: 
1) во став 1 помеѓу зборовите „месниот и меѓумесни-

" и зборот: „телефонскиот" се додаваат зборовите: „ма-
слен и полуавтоматски"; 

2) во став 2 во точка 5 се бришат зборовите: „многу 
на"; 

3).во став 2 по точка 5 се додаваат нови точ. 6, 7, 8, 9, 
и 11 кои гласат: 

„6) скратено бирање"; 
7) вклучување на бројачот на тарифните импулси кај 

1ефонскиот претплатник; 
8) давање податоци за воспоставените врски; 
9) пренасочување на дојдовните повикувања; 
10) директно повикување; 
11) конференциска врска."; 
4) во став 3 точка 1 на крајот се бришат зборовите: „и 

)д-брод". 

Член 107 
Член 146 станува член 157 и во него се вршат следни-

азмени и дополненија: 
1) по став 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„(6) Ако повиканото лице го одбие приемот на месна-

гелефонска покана или изјави дека не сака да го изврши 
говорот со корисникот што поканата ја предал или ако 
ната телефонска покана од други причини не може да 
(рачи за тоа надлежната телефонска централа по теле-
[ го известува корисникот што поканата ја предал со-
нувајќи му ја причината за ^врачувањето"; 

2) досегашниот став 6 станува став 7, а став 7 станува 
i 8, кој се менува и гласи: 

„(8) Меѓумесната телефонска покана може да се пре-
даде за потесното, поширокото или најширокото подрачје 
на единицата на ПТТ мрежа"; 

3) досегашниот став 8 станува став 9 и на крајот на 
истиот наместо точка се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „доколку изречно не барал поканата да му се вра-
чи со редовната поштенска достава"; 

4) досегашните ст. 9 и 10 стануваат ст. 10 и 11; 
5) досегашниот став И станува став 12 и во него по 

зборовите: „Ако повикувачот предава..." се додава зборот: 
„меѓумесен"; 

6) досегашниот став 12 станува став 13; 
7) досегашниот став 13 станува став 14 и во него по 

зборовите: „Време за разговор, закажано" се додава збо-
рот: „меѓумесниот"; 

8) досегашниот став 14 станува став 15 и во него по 
зборовите: „час за разговор да назначи во", се додава збо-
рот: „меѓумесната"; 

9) досегашниот став 15 станува став 16, ставот 16 ста-
нува став 17, кој се менува и гласи: 

„(17) Преносот и врачунавањето на обичните, однос-
но итни телефонски покани се врши на начинот и во роко-
вите што се предвидени за врачунавање на обична, однос-
но итна телеграма. Цената на поканата е рамна на мини-
мална цена за обична односно итна телеграма"; 

10) досегашниот став 17 станува став 18, а досегашни-
от став 18 станува став 19 и во него по зборот: „Разговор" 
се додава зборот: „меѓумесниот". 

Член 108 
Член 147 станува член 158 и во истиот се вршат след-

ните измени и дополненија: 
1) во став 3 по зборовите: „не се внесени во телефон-

скиот именик" се бришат зборовите: „како и за броевите 
на претплатничките телефони што служат исклучиво за 
пренос на податоци"; 

2) по став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
„(4) Ако претплатничкиот телефон е означен за пре-

нос на податоци на корисникот задолжително му се сооп-
штува дека односниот претплатнички телефон служи за 
пренос на податоци." 

Член 109 
Член 148 станува член 159, а член 149 станува член 

160. 

Члер НО 
Член 150 станува член 161, кој се менува и гласи: 

„Итен телефонски разговор 

Член 161 
(1) Итен телефонски разговор е разговор за кој врска 

се воспоставува најдоцна во рок од еден час од моментот 
на поднесувањето на пријавата за разговорот. Ако врската 
не може да се воспостави во тој рок, повикувачот може да 
се откаже од разговорот или да остане при пријавата на 
разговорот, со тоа што повторниот рок од еден час почну-
ва да тече од моментот на известувањето на измената. 

(2) За итни разговори се врши наплата на цената за 
обичен разговор зголемена за износот пропишан со ценов-
никот." 

Член l i l 
По новиот член 161 се додаваат нови чл. 162 до 166 

кои гласат: 
„Скратено бирање 

Член 162 
(1) Скратено бирање е посебна услуга со која му се 

овозможува на телефонскиот претплатник при воспоста-
вувањето телефонска врска да го користи за повикување 
повикувачкиот КОД што има помалку знаци отколку што 
има полниот повикувачки број на повиканиот претплат-
нички телефон. 

(2) Услугата од став I на овој член je даваат телефон-
ските централи што за тоа имаат можности. 
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(3) Телефонскиот претплатник кој сака да ја користи 
оваа услуга и се обраќа на ПТТ организација со писмено 
барање. Во барањето го наведува полниот назив, односно 
името и презимето, повикувачкиот број на својот прет-
платнички телефон, изјава дека сака услуга на скратено 
бирање и список на повикувачките броеви и на припаѓач-
ките скратени кодови на претплатничките телефони што 
сака да ги повикува со скратено бирање. 

(4) Измени или дополненија на списокот на броевите 
што скратено се бираат се врши на начинот и по постапка-
та од став 3 на овој член. 

Вклучување на помошен бројач на тарифни импулси кај те-
лефонскиот претплатник 

Член 163 
(1) Користењето на помошен бројач на тарифните 

импулси кај претплатникот е посебна телефонска услуга 
со која на претплатникот му се овозможува преку својот 
бројач на тарифни импулси што се приклучува на авто-
матски телефонски апарат или на друг телефонски уред, 
да го следи регистрирањето на тарифните импулси за из-
вршените разговори. Помошниот бројач на тарифни им-
пулси им служи на претплатниците за увид во остварени-
от број импулси и не може да служи како доказ за вкупни-
от број на остварени импулси. 

(2) Услугите од став 1 ги даваат телефонските центра-
ли што за тоа имаат технички можности и слободни уреди 
за праќање на тарифни импулси на претплатникот. 

(3) Телефонскиот претплатник што сака да ја користи 
оваа услуга и се обраќа на ПТТ организација со писмено 
барање. Во барањето го наведува својот полн назив однос-
но име и презиме, повикувачкиот број на својот претплат-
нички телефон, изјава дека ја сака оваа услуга и дека ќе ги 
поднесува трошоците за набавка и вградување на бројач 
на тарифните импулси. 

Давање податоци за воспоставените врски 

Член 164 
(1) Давање податоци за воспоставените врски е услу-

га со која на телефонскиот претплатник му се овозможува 
кон сметката за користењето на телефонските услуги да 
добие податоци за сите воспоставени појдовни врски за 
временски период на кој се однесува сметката. Покрај спе-
цификацијата на користените услуги за секоја воспоставе-
на појдовна врска се даваат податоци за повиканиот број 
на претплатничкиот телефон, воспоставувањето и траење-
то на врската бројот на остварените тарифни импулси и 
ел. 

(2) Услугата од став 1 ја даваат централите што за 
тоа имаат можност. 

(3) Телефонскиот претплатник кој сака да ја користи 
оваа услуга и се обраќа на ПТТ организација со писмено 
барање. Во барањето го наведува својот полн назив однос-
но име и презиме, повикувачкиот број на својот претплат-
нички телефон и изјава дека сака услуга на давање подато-
ци за воспоставените телефонски врски. 

Пренасочување на телефонски повикувања 

Член 165 
(1) Пренасочувањето на доаѓачките повикувања е по-

себна услуга со која на телефонскиот претплатник му се 
овозможува на негово барање наоѓачките повикувања во 
случај на неговата отсутност или други причини да се пре-
насочат на другиот број на телефон или служба на отсут-
ни претплатници или на поединечни или групен автомат-
ски одзивник. 

(2) Услугата од став 1 ја вршат оние телефонски цен-
трали што за тоа имаат можности. 

(3) Телефонскиот претплатник кој сака да ја користи 
оваа услуга и се обраќа на ПТТ организација со писмено 
барање. Во барањето се наведува полниот назив односно 
име и презиме, повикувачкиот број на својот претплатнич-

ки телефон, изјава дека сака услуга на пренасочување на 
доаѓачките повикувања на друг број телефон, или служба 
на отсутни претплатници или поединечен или групен ав-
томатски одзивник. 

Конференциска врска 

Член 166 
(1) Конференциската врска е посебна услуга која се 

состои во воспоставување истовремена телефонска врска 
помеѓу три или повеќе претплатнички телефони. 

(2) Услугата од став 1 ја даваат телефонските центра-
ли што за тоа имаат можности. 

(3) Телефонскиот претплатник кој сака да ја користи 
оваа услуга и се обраќа на ПТТ организација со писмено 
барање. Во барањето го наведува својот полн назив или 
име и презиме, повикувачкиот број на својот претплатнич-
ки телефон, изјава дека сака да користи услуга на конфе-
ренциска врска и повикувачките броеви на претплатнички-
те телефони со кои сака да воспоставува конференциска 
врска. Покрај тоа го наведува и начинот на кој сака да м> 
се воспоставуваат врски. 

(4) Телефонскиот претплатник кој сака да ја измени 
или дополни листата на броевите со кои сака воспоставу 
вање на конференциски врски ја применува постапката од 
став 3 на овој член." 

Член 112 
Член 151 станува член 167 и во став 2 на крајот HI 

точката 3) се бришат точката и запирката и се додаваа-
зборовите: „(будење и ел.)". 

Член 113 
Член 152 станува член 168, а член 153 станува чле! 

169 и во него во став 2 по зборовите: „кои за тоа имаа 
можности" се додаваат зборовите: „било мануелно или SLE 
тематски". 

Член 114 
Член 154 станува член 170 и во него се вршат следи* 

те измени и дополненија: 
1) називот на членот се дополнува со зборовите: „(63 

дење и ел.)". 
2) наместо ст. 3 и 4 се додаваат нови ст. 3, 4, 5 и 6, 

став 5 станува став 7. 
(3) Телефонскиот претплатник може на својот тел< 

фон да бара едно повикување во определено време на и* 
тот или наредниот ден при што го наведува бројот на св< 
јот телефон и време во кое треба да се повика. 

(4) Телефонскиот претплатник може од својот тел 
фон да бара повеќе едноподруго повикување во текот к 
еден месец, со тоа што повикувањето може да биде сек« 
ден или секој работен ден во исто време. 

(5) Телефонскиот претплатник може да бара повик 
вање во определено време за подолг временски период i 
кој случај претплатникот поднесува писмено барање. Б 
рањето за оваа услуга се смета како временски неогран 
чено и трае се до писмениот отказ, кој се поднесува 8 де! 
однапред. 

(6) Во барањето за повикување од ст. 4 и 5 на ов 
член претплатникот е должен по телефон односно писм 
но да i достави на ПТТ организација податоци за името 
презимето односно називот на претплатникот, бројот i 
телефонот и времето во кое треба да се повика."; 

3) по новиот став 7 се додаваат нови ст. 8 и 9 кои гл 
сат: 

„(8) Претплатникот што барал месечно повикува! 
или повикување за подолг временски период може една 
во текот на месецот и тоа 24 часа однапред, да бара да i 
се промени времето на повикувањето. 

(9) Повикувањето на претплатникот во определе 
време може да се врши и со уред за автоматско повику] 
ње во оние телефонски централи што располагаат со i 
ков уред." 

Член 115 
Член 155 станува член 171, а член 156 станува чл 

172 и во него во став 3 се бришат точ. 1, 2 и 3. 
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Член 116 
Чл. 157, 158 и 159 стануваат чл. 173, 174 и 175. 

Член 117 
Член 160 станува член 176 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) Се бришат ст. 2 и 4. 
2) Досегашните ст. 3 и 5 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 118 
Член 161 станува член 177 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) во став 2 првата реченица, се менува и гласи: „Во 

полуавтоматскиот телефонски сообраќај со директно вос-
поставување на врски доколку врска не може да се воспос-
тави со повиканиот претплатнички телефон повикувачот 
може:"; 

2) во став 3 првата реченица се менува и гласи: „со 
полуавтоматскиот телефонски сообраќај со дополнително 
воспоставување на врски и во мануелниот телефонски со-
обраќај повикувачот може пред да се воспостави врската 
со повиканиот телефон:"; 

3) во став 3 точка 3 се менува и гласи: 
„3) обичен разговор да се претовори во итен и обрат-

но". 
Член 119 

Чл. 162, 163 и 164 стануваат чл. 178, 179 и 180. 

Член 120 
Член 165 станува член 181 кој се менува и гласи: 
„Прекинување на телефонскиот разговор 

Член 181 
(1) Започнатите телефонски разговори можат да се 

фекинат само заради вршење на разговори за опасност 
ши други разговори од Јавен интерес. Во други случаи за-
шчнатиот разговор може да се прекине само со претходна 
»гласност на лицето чиј телефонски разговор треба да се 
фекине. 

(2) Ако ПТТ работник прими најавување на телефон-
он разговор за говорник чиј разговор е во тек, а најавени-
от разговор не е разговор за опасност - или друг разговор 
>д Јавен интерес, ПТТ работник е должен за тоа да го из-
лети повиканиот говорник кој одлучува дали ќе го преки-
ie започнатиот разговор." 

Член 121 
Член 166 станува член 182 и во него на крајот на став 

се додава нова реченица која гласи: „Ако повикувачот не 
i спушти слушалката а слушалката ја спуши повиканиот, 
реката се прекинува по истекот на временската контрола 
o време од 1 до 2 минути". 

Член 122 
Член 167 станува член 183 и во него се вршат следни-

е измени и дополненија: 
1) по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„(2) Кога телефонската говорница со посредување е 

премена со кабински посредник со бројачи на импулсите 
кога повикувачот сам воспоставува врска, цена за из-

мената услуга се наплатува според броЈот на остварени-
5 импулси."; 

2) сг. 2 до 9 стануваат ст. 3 до 10. 

Член 123 
Член 168 станува член 184 и во него се вршат следни-

! измени и дополненија: 
1) став 3 се менува и гласи: 
„(3) Автоматска телефонска говорница е опремена со 

фичен телефонски апарат, кој овозможува воспоставува-
е на врска во месниот, меѓумесниот и меѓународниот со-
браќај. На секоја автоматска телефонска говорница се на-
а натписот: „ТЕЛЕФОН", а под натписот со ситни бук-
[ се испишува за кој сообраќај говорницата се користи."; 

2) став 5 се менува и гласи: 
„(5) Со паричните телефонски апарати ракува самос-

тојно корисникот (повикувачот). Тие се поставуваат во 
просториите на единиците на ПТТ мрежа и на други при-
годни места (улици, аули, железнички и автобуски стани-
ци, аеродроми и ел.) и служат како автоматски телефонски 
говорници. 

3) во став 8 на крајот на првата реченица, зборовите: 
„и покажувачите на цените" се заменуваат со зборовите: 
„покажувачките на цените или бројачите на тарифни им-
пулси."; 

4) став 12 се менува и гласи: 
„(12) Ако повикувачот што врши разговор сака сам 

да воспостави врска ПТТ работник му ја проследува 
врската во кабината и корисникот по добивањето на зна-
кот за бирање од централата врши бирање според упат-
ство што му го дава ПТТ работник." 

Член 124 
Член 169 станува член 185 и во него став 3 се менува 

и гласи: 
„(3) Претплатникот на еден главен претлатнички те-

лефон или на некој друг претплатнички телефонски уред 
може да биде само едно лице." 

Член 125 
во член 170 кој станува член 186 се вршат следните 

измени и дополненија: 
1) во став 4 втората реченица се менува и гласи: „Ако 

во местото во кое треба да се инсталира телефонскиот 
уред не постои телефонска централа за јавен сообраќај 
или постои мануелна, односно автоматска месна центра-
ла, тој уред може да се приклучи на централата на нај-
блиската месна телефонска мрежа."; 

2) во став 6 во првата реченица помеѓу зборовите: 
„други места" и зборовите: „се наплатува" се додаваат 
зборовите: „на барање од корисникот (претплатникот)." 

Член 126 
Член 171 станува член 187 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) во став 1 помеѓу зборовите: „раководејќи се" и збо-

рот: „територијални" се додаваат зборовите: „по прави-
ло"; 

2) став 4 се менува и гласи: 
„(4) Поширокиот месен реон е дел од подрачјето на 

месната телефонска мрежа надвор од границите на потес-
ниот месен реон и го опфаќа подрачјето односно единица-
та на ПТТ мрежа, на кое не постои друга телефонска цен-
трала или која не припаѓа на подрачјето на друга месна 
телефонска мрежа."; 

3) во став 6 зборовите: „специјални" се заменува со 
зборот: „функционални", а зборот: „установа" со зборот: 
„органи"; 

4) во став 9 првата реченица се менува и гласи: „прет-
платнички телефонски уреди се наоѓаат во просториите 
или зградата или земјиштето што го користи телефонски-
от претплатник. Претплатничките телефонски инстала-
ции почнуваат од претплатничкиот телефонски уред а се 
завршуваат на местото на кое претплатничкиот уводен 
вод или уводниот кабел се приклучува на месната теле-
фонска мрежа."; 

5) став 10 се менува и гласи: 
„(10) Пред изградбата или измената на претплетнич-

киот телефонски уред или инсталација, претплатникот е 
должен да прибави согласност од ПТТ организација. Из-
градбата или измената на телефонскиот уред или ннстала-
иција мора да се врши во согласност со важечките ПТТ 
технички услови.'* 

Член 127 
Член 172 станува член 188 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) во став 11 втората реченица се менува и гласи: 

„Паричниот апарат може да биде за месен, меѓумесен и 
меѓународен сообраќај и се поставува во просториите на 
претплатникот."; 
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2) став 19 се менува и гласи: 
„(10) Помошниот бројач на тарифните импулси кај 

телефонскиот претплатник е уред што се приклучува на 
автоматски телефонски апарат или друг телефонски уред. 
Тој служи на претплатниците за увид во остварениот број 
импулси и не може да служи како доказ за вкупниот број 
остварени импулси." 

Член 128 
Член 173 станува член 189, а член 174 станува член 

190 и во него се вршат следните измени и дополненија: 
1) во став 1 последната реченица, која почнува со збо-

ровите: „Телефонската претплата е..." се издвојува во по-
себен став 2; 

2) досегашниот став 2 се брише. 

Член 129 
Член 175 станува член 191 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) став 1 се менува и гласи: 
„(1) Телефонските претплатници можат да бараат 

писмено нивните телефонски уреди на нивни трошок да се 
преселат или преместат, а ПТТ организација ќе изврши се-
лење или преместување во рокот и границите на технички-
те можности. Барањето се поднесува најмалку 15 дена 
пред рокот што претплатниког ќе то определи за селење 
или премесување. ПТТ организама е должна исклучување 
да изврши назначениот ден, доколку постојат технички 
можности да се изврши селење. 

2) став 6 се менува и гласи: 
„(6) По поднесувањето на барање за селење претплат-

никот не може да располага со телфонскиот приклучок." 

Член 130 
Член 176 станува член 192 и во него по став 3 се дода-

ва нов став 4 кој гласи: 
„(4) Барањето за промена во називот на претплатни-

кот се поднесува најдоцна во рок од три месеци од денот 
на настанатата промена." 

Член 131 
Член 177 станува член 193 и во него по став 2 се дода-

ва нов став 3 кој гласи: * 
„(3) Во случај кога телефонскиот претплатник сам ги 

одржува уредите и водовите што се негова сопственост 
должен е одржувањето да го врши согласно со важечките 
ПТТ технички услови." 

Член 132 
Чл. 178, 179 и 180 стануваат чл. 194, 195 и 196. 

Член 133 
Член 181 станува член 197 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) став 3 се менува и гласи: 
„(3) На барање од телефонскиот претплатник во теле-

фонскиот именик не се внесуваат броевите на телефоните 
што служат за пренос на податоци по комутирана теле-
фонска мрежа."; 

2) по став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„(5) Претплатнички^ телефони што служат за пре-

нос на податоци, а се наоѓаат во телефонскиот именик, за-
должително се обележуваат на посебен начин." 

Член 134 
Член 182 станува член 198 и во него се вршат следни-

те измени и дополненија: 
1) став 2 се менува и гласи: 
„(2) Плаќањето на телефонските услуги може да биде 

однапред (пред извршената услуга) веднаш по извршена-
та услуга или дополнително по фактура." 

2) став 3 се заменува со нови ст. 3,4, 5 и 6 кои гласат: 
„(3) Износот на цената за месните телефонски разго-

вори се определува според временското траење на разго-
ворите. 

(4) Износот на цените за меѓумесни телефонски раз-
говори во автоматскиот сообраќај и полуавтоматскиот со-
обраќај со директно воспоставување на врски на долги 
растојанија се определува врз основа на должината на 
траењето на разговорот и зоналната оддалеченост. Изно-
сот на цената за меѓумесни телефонски разговори во авто-
матскиот и полуавтомагскиот телефонски сообраќај со 
директно воспоставување на врска на пократки растојани-
ја се определува во зависност од траењето на разговорот и 
од тоа дали разговорот се врши помеѓу централи на исто 
јазловно подрачје или се врши помеѓу централи на разни 
јазловни подрачја на иста мрежна група. 

(5) Износот на цената за меѓумесните телефонски раз-
говори во полуавтоматскиот сообраќај со дополнително 
воспоставување врски, покрај тоа што зависи од елемен-
тите од став 4 на овој член зависи и од итноста. 

(6) Износот на цената за меѓумесните телефонски раз-
говори во мануелниот сообраќај се определува врз основа 
на должината на траењето на разговорот, зоналната одда-
леченост и итноста." 

3) постојниот став 4 станува став 7 кој се менува и 
гласи: 

„(7) Во случај на престанување на претплатничкиот 
однос претплатата се наплатува од денот кога претплат-
ничкиот телефонски уред се приклучи на ПТТ мрежа." 

4) постојниот став 6 се брише; 
5) досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 9 и IO. 

Член 135 
Член 183 станува 199, а член 184 станува член 200 и ве 

него се вршат следните измени и дополненија: 
1) во став 1 точка 3 се менува и гласи: 
„3) За време на мирување на претплатничкиот однос 

телефонскиот претплатник не плаќа претплата. Платена 
та претплата му се пресметува и враќа за онолку дена зг 
колку што платил претплата, а не го користел претплат 
ничкиот телефон."; 

2) во став 3 на крајот на претпоследната реченица с< 
брише точка и се додаваат зборовите: „за деновите во KOI 
бројачот не функционирал". На крајот на став 3 се додава 
ат следните зборови: „За другите денови кога бројачот 
функционирал наплатата се врши според покажаните им 
пулен". 

Член 136 
Член 185 станува член 201, кој се менува и гласи: 

„Поим на услуги на пренос на податоци" 

Член 201 
Под услуги на пренос на податоци се подразбираа 

услуги што овозможуваат размена на податоци со помо1 
на уред за пренос на податоци што се приклучени на ПТ 
мрежа (определени делови од телефонската мрежа ил 
друга посебна телекомуникациона мрежа на ПТТ орган] 
зации)". 

Член 137 
Член 186 станува член 202, кој се менува и гласи: 

„Видови услуги за пренос на податоци 

Член 202 
(1) При преносот на податоци постојат следните в 

дови услуги: 
1) пренос на податоци по телеграфската мрежа 

пренос на податоци; 
2) пренос на податоци по комутирана телефоне 

мрежа; 
3) пренос на податоци по мрежа за пренос на подат 

ци со комутација на водови; 
4) пренос на податоци по мрежа за пренос на подат 

ци со комутација на пакети; 
5) пренос на податоци по закупени водови; 
6) специјални мерења и испитувања за барање на » 

рисникот. 
(2) Услугите од став 1 на овој член ги даваат ПТТ е 

ганизации што за тоа имаат можности." 
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Член 138 
Член 187 станува член 203, кој се менува и гласи: 
„Пренос на податоци по телеграфска мрежа за пренос 

на податоци 

Член 203 
(1) Асинхрониот пренос на податоци со брзина до ЗОО 

b/sek. се врши преку комутираната телеграфска мрежа за 
пренос на податоци. При преносот на податоците по ко-
мутирана телеграфска мрежа за пренос на податоци за-
должително се дава услугата „затворена група корисни-
ци". 

(2) ПТТ организации што за тоа имаат можности 
можат да даваат и посебни услуги, како на пример: 

- директно повикување; 
- идентификација на повикувачкиот претплатник; 
- скратено бирање." 

Член 139 
Член 188 станува член 204 кој се менува и гласи: 
Пренос на податоци по комутирана телефонска 

дрежа 
Член 204 

(1) Комутираната телефонска мрежа се користи за 
[ренос на податоци така што претплатничкиот уред за 
[ренос на податоци по воспоставувањето на врската што 
воспоставена заради пренос на податоци, се приклучува 

[аместо главниот претплатнички телефон. 
(2) Ако не постои техничка можност за приклучување 

а новиот главен претплатнички телефон, со спогодбата 
а корисниците и на ПТТ организација еден од постојните 
давни претплатнички телефони може да се користи за 
ренос на податоци во комутирана телефонска мрежа." 

Член 140 
По новиот член 204 се додаваат нови чл. 205 и 206 кои 

1асат: 
„Пренос на податоци по мрежа за пренос на податоци 

) комутација на водови 

Член 205 
(1) По мрежа за пренос на податоци со комутација на 

>довите се врши синхрон пренос на податоци. 
(2) ПТТ организации, што за тоа имаат можности, 

ожат при преносот на податоци по мрежата за пренос на 
>датоци со комутација на водови да им даваат на корис-
тите посебни услуги, како на пример: 

- директно повикување; 
- затворена група на корисници; 
- затворена група на корисници со делумна забрана 

i сообраќајот; 
- скратено бирање; 
- повеќеадресно повикување (повикување на повеќе 

реси). 
„Пренос на податоци по мрежа за пренос на податоци 

комутација на пакети 

Член 206 
(1) Под услуги за пренос на податоци по мрежа за 

енос на податоци со комутација на пакети се подразби-
насочување на податоците со строго определени блоко-
со определена должина на контролиран формат. 

(2) Во сообраќајот на пренос на податоци по мрежата 
пренос на податоци со комутација на пакети постојат 
шиите основни услуги: 

1) стварна (виртуела) врска и 
2) постојан стварен вод (перманентен виртуелен вод). 
(3) ПТТ организации, што за тоа имаат можности, 

жат во мрежата за пренос на податоци со комутација на 
сети да им даваат на корисниците посебни услуги, како 
пример: 

1) ретрансмисија на пакети; 
2) блокирање на дојдовните (и заминувачките) пови-

ања; 
3) затворена група корисници; 

4) директно повикување; 
5) задолжување на повикувачкиот корисник; 
6) скратено бирање." 

Член 141 
Член 189 станува член 207 кој се менува и гласи: 
„Закуп на водови и уреди за пренос на податоци 

Член 207 
(1) Закуп на вод за пренос на податоци и услуга со ко-

ја на корисникот му се става на располагање вод за пренос 
на податоци. Како вод за пренос на податоци се подразби-
ра вод завршен на обата краишта - со уред за пренос на 
податоци или на едниот крај со уред за пренос на подато-
ци, а на другиот крај со уред за разгранување, односно со 
друг сличен уред. 

(2) ПТТ организација дава во закуп водови за пренос 
на податоци само ако тие не се потребни за уредно фунци-
онирање на ПТТ сообраќај. 

(3) За пренос на податоци можат да се дадат во закуп: 
1) месни водови; 
2) меѓумесни телефонски водови; 
3) широкопојасни водови. 
(4) На закупен вод за пренос на податоци можат да се 

приклучат само уреди што ги атестирала Заедницата на 
ЈПТТ. 

(5) Закупениот вод за пренос на податоци може да се 
користи само во рамките на системот за врските на корис-
никот што го закупил водот. Целта на користењето на во-
дот и начинот на користењето на водот се регулира со до-
говор за закуп. 

(6) Потребите на корисникот преку закупен вод за 
пренос на податоци да се вклучи во мрежата на другите 
иматели на системи се регулира со посебна спогодба по-
меѓу корисникот и ПТТ организација. 

(7) Барањето за закуп на вод се поднесува во писмена 
форма и тоа: 

1) за закуп на месен вод - на ПТТ организација на чи-
ја територија се наоѓа тој вод; 

2) за закуп на меѓумесен вод - на една од ПТТ органи-
зации на чија територија се завршува тој вод; 

(8) Барањето за закуп треба да содржи: 
1) назив и адреса на подносителот; 
2) адреса на приклучни точки (место, улица и број на 

зградата, кат и назив на корисникот, ако истиот не е како 
во точка 1); 

3) вид врска (месна, меѓумесна, широкопојасна); 
4) начин на приклучување (2-жична, 4 жична); 

# 5) начин на користење на водот (брзина на пренос, 
6poj и распоред на уредите за податоците - терминалите и 
др.); 

6) податоци за уредите што се приклучуваат (марки и 
тип на уредот и ел.); 

7) датум на почеток на закупот; 
8) траење на закупот." 

Член 142 
Чл. 190, 191, 192 и 193 стануваат чл. 208, 209, 210 и 

211. 
Член 143 

Член 194 станува член 212 кој се менува и гласи: 

„Засновање на претплатничкиот однос 

Член 212 
(1) Правно лице или поединец што ги исполнува ус-

ловите предвидени со член 80 од Законот за ПТГ услуги и 
со овие Општи услови, поднесува писмено барање до ПТТ 
организација на чие подрачје треба да се изврши приклу-
чување на уредот за пренос на податоци. 

(2) Барањето за засновање на претплатнички однос 
треба особено да содржи: 

1) назив и адреса на подносителот на барањето; 
2) адреси на приклучните точки (место, улица и број 

на зградата) апарат и назив на корисникот, ако истиот не 
е како во точка 1); 

3) податоци за уредите што се приклучуваат (марка и 
тип на уредот и ел.); 
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4) брзина на преносот на податоците. 
(3) Претплатникот ги остварува своите права и обвр-

ски кај ПТТ организација со која е заснован претплатнич-
киот однос." 

216. 

Член 144 

Чл. 195, 196, 197 и 198 стануваат чл. 213, 214, 215 и 

Член 145 Член 199 станува член 217 кој се менува и гласи: 

„Влегување во сила на измените и дополненијата на Оп-
штите услови 

Член 217 
Самоуправната спогодба за измени и дополненија на 

Самоуправната спогодба за Општите услови за вршење на 
поштенските, телеграфските и телефонските услуги влегу-
ва во сила 30 дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Заедница на Југословенските ПТТ 

Бр. 011-1337/2-85 
1 октомври 1985 година 

Белград 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Титоград, 

Веселин Поповиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Дубровник, 

Карло Шобер, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Осиек, 

Никола Чокл»ат, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Сплит, 

Драго Димитровим с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Вараждин, 

Петар Шантек, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Загреб, 

Анте Сукњаиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Бјеловар, 

Милорад Буха, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Карловац, 

Ивица Вукелић, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Пула, 

Јосип Радоловиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Риека, 

Марко Павковић с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Славонски Брод, 

Владимир Спаиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Шибеник, 

Крешимир Чипчић, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Задар, 

Бенито Делорко, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Скопје, 

Сандре Шикалевски, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Блеград, 

Ранко Радоичић с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Крагуевац, 

Вучиќ Лабудовић, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Крушевац, 

Слободан Радоњиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Светозарево, 

Гордана Добричиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
„Нови Сад", Нови Сад, 
Братислав Ломовић, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
„Јужен Банат", Панчево, 

Јован Чечовиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
„Сомбор", Сомбор, 
Антун Ковач, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Приштина, 

Зеќир Роба], с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Чачак, 

Драгиша Милиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Кралево, 

Драгољуб Митиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Ниш, 

Милка Силаев, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
Титово Ужице, 

Арсеније Спасиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
„Северна Бачка", Суботица, 

Јосип Олах, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќај 
„Северен Банат", Кикинда, 

Влајко Пејаков, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќа 
„Срем", Сремска Митровица, 

Никола Крстиќ, с.р. 

За Работната организација на ПТТ сообраќа 
„Зрењанин", Зрењанин, 

Стеван Михаилови^ с.р. 

За работните организации на ПТТ сообраќа 
„Бања Лука" од Бања Лука, „Бихаќ" од Bi 
хаќ, „Брчко" од Брчко, „Добој" од Добо 
„Горажде" од Горажде, „Јајце" од Јајц 
„Ливно" од Ливно, „Мостар" од Моста) 
„Приедор" од Приедор, „Сарајево" од Сара 
во, „Требиње" од Требиње, „Тузла" од Тузл 
и „Зеница" од Зеница - сложените организ; 
цин на здружен труд ПТТ сообраќај на Боси 

и Херцеговина-Сараево, 
Борис Ивиќ, с.р. 
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За работните организации на ПТТ сообраќај: 
Цеље, Копер, Крањ, Љубљана, Марибор, 
Мурска Собота, Нова Горица, Ново Место и 
Трбовље - здружените организации на Сло-

венија-Љуољана, 
Милош Митиќ, с.р. 

149, 
Врз основа на член 5 став I од Законот за ПТТ услуги 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 24/74) и член бб од Самоу-
правната спогодба за здружување на организациите на 
здружен труд на ПТТ сообраќај во Заедницата на ЈПТТ 
(„ПТТ весник", бр. 18/83), а по претходно прибавено мис-
лење од Стопанската комора на Југославија, Собранието 
на Заедницата на Југословенските ПТТ, на своето 79. засе-
дание од 28 февруари 1985 година, ги утврди следните 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ПОШТЕНСКИТЕ, ТЕЛЕ-

ГРАФСКИТЕ И ТЕЛЕФОНСКИТЕ УСЛУГИ 
Во Номенклатурата на поштенските, телеграфските и 

телефонските услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/76) 
се вршат следните измени и дополненија: 

2.1. Поштенски сообраќај 

1) Точка 2.1.1.1. се менува и гласи: 
„2.1.1.1. Обично писмо 

I стапка до 20 g 
II стапка преку 20 g до 100 g 
III стапка преку 100 g до 250 g 
IV стапка преку 250 g до 500 g 
V стапка преку 500 g до 1000 g" 

2) Во точка 2.1.1.2. зборот: „распон" се брише, а зборот: 
„тежина" се заменува со зборот „маса". 

3) Точка 2.1.1.3. се менува и гласи: 
„2.1.1.3 Гломазно писмо: 

4) Кон точка 2.1.3. се додава текст кој гласи: 
I стапка до 20 g 
II стапка преку 20 g до 100 g 
III стапка преку 100 g до 250 g 
IV стапка преку 250 g до 500 g 
V стапка преку 500 g до 1000 g 

5) Точка 2.1.3.1. се брише. 
6) Точка 2.1.3.2. станува точка 2.1.3.1. 
7) Точка 2.1.5. се менува и гласи: 

„2.1.5. Мали пакети 
Распон на масата: 
I стапка до 100 g 
II стапка преку 100 g до 250 g 
III стапка преку 250 g до 500 g 
IV стапка преку 500 g до 1000 g 

8) Точка 2.1.6. се менува и гласи: 
„2.1.6. Препорачано ракување со писмоноша 

пратка 
9) Точка 2.1.7. се менува и гласи: 

„2.1.7. Вредносно писмо 
Распонот на масата е ист како за писмото 
од точка 2.1.1.1. 
Скали на вредностите: 
I стапка - до 500 динари означена 

вредност 
II стапка - преку 500 до 1.000 динари 

означена вредност 
III стапка - преку 1.000 до 2.000 означе-

на вредност 
IV стапка - преку 2.000 до 10.000 озна-

чена вредност - стапка на 
вредност по 2.000 динари 

V стапка- преку 10.000динари означе-
на вредност - стапка на 
вредност е по 10.000 дина-
ри 

.0) Се додава нова точка 2.1.7.1. која гласи: 
„2.1.7.1. Ракување со вредносно писмо 

11) Во точка 2.1.8. зборот: „тежина" се заменува со збо-
рот: „маса", а останатиот текст во оваа точка се менува и 
гласи: 

до I kg 
од I kg до 3 kg 
од 3 kg до 5 kg 
од 5 kg до IO kg 

Скалата на вредностите е иста како за 
вредносно писмо од точка 2.1.7. 

Зони на стварна оддалеченост: 
I зона - кога приемната и одредишна-

та пошта се на подрачје на 
ист поштенски центар без ог-
лед на оддалеченоста 
кога приемната и одредишна-
та пошта се на подрачја на 
различни поштенски центри 
помеѓу кои превозниот пат не 
преминува 100 km 
кога приемната и одредишна-
та пошта се на подрачја на 
различни поштенски центри 
помеѓу кои превозниот пат 
изнесува од 101 до 200 km 
кога приемната. и одредишна-
та пошта се на подрачја на 
различни поштенски центри 
помеѓу кои превозниот пат 
изнесува од 201 до 400 km 
кога приемната и одредишна-
та пошта се на подрачја на 
различни поштенски центри 
помеѓу кои превозниот пат 
изнесува од 401 до 600 km 
кога приемната и одредишна-
та пошта се на подрачјата на 
различни поштенски центри 
помеѓу кои превозниот пат 
изнесува преку 600 km 

12) Се додава нова точка 2.1.8.1. која гласи: 
„2.1.8.1. Стандардизиран пакет" 

13) Точка 2.1.9.1. се менува и гласи: 
„2.1.9.1. Поштенска испратница 

Скали на вредности 
I - до 500 динари 
II - преку 500 динари до 1000 динари 
III - преку 1.000 динари скалата на 

вредност ја сочинуваат секои 1.000 
динари односно дел од 1.000 дина-
ри." 

14) По точка 2.1.9.2. се додава нова точка 2.1.9.2.1. која 
гласи: 
„2.1.9.2.1. Телеграфска дознака на пари" 

15) Точка 2.1.10.3. се менува и гласи: 
„2.1.10.3. Повратница 
2.1.10.3.1. Повратница за судско писмо и писмо 

според управната и прекршочната по-
стапка 

„2.1.10.3.2. Повратница за други книжени пратки" 
16) Точка 2.1.10.4. се менува и гласи: 

„2.1.10.4. Ракување со откупна пратка" 
17) Точка 2.1.10.5. се менува и гласи: 

„2.1.10.5. Ракување со издвоен пакет" 
18) Точка 2.1.11.1.2. се менува и гласи: 

„2.1.11.1.2. Враќање на пратка: 
2.1.11.1.2.1. пред испраќањето 
2.1.11.1.2.2. по испраќањето" 

19) Точка 2.1.11.2.1. се менува и гласи: 
„2.1.11.2.1. Достава на „пост-рестант" пратки 

20) Точка 2.1.11.3. станува точка 2.1.11.2.3. 
21) Точ. 2.1.11.3.1. и 2.1.11.3.2. - се бришат. 
22) Точка 2.1.11.3.3. се менува во точка 2.1.11.2.4. 
23) Точка 2.1.11.3.4. се менува во точка 2.1.11.2.5. 
24) Точка 2.1.11.3.5. се менува во точка 2.1.11.2.6. 
25) Точка 2.1.11.4 се менува во точка 2.1.11.2.7. 
26) Точка 2.1.12.3. се менува и гласи: 

„2.1.12.3. Пренос на гломазен пакет" 
27) По точка 2.1.12.4. се додаваат нови точки, кои гласат: 

„2.1.12.4.1. Еднократни полномошна 

Il зона -

III зона-

IV зона -

V зона -

VI зона -
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2.1.12.4.2. Постојани полномошна" 
28) Точка 2.1.12.5. се менува и гласи: 

„2.1.12.5. Поднесување на увид исплатена испрат-
ница" 

29) По точка 2.1.12.5. се додава нова точка, која гласи: 
„2.1.12.5.1. Издавање на фотокопија на исплатена 

поштенска испратница" 
30) Точка 2.1.12.6. се менува и гласи: 

„2.1.12.6. Издавање на заверен препис на манипу-
лативна исправа" 

31) По точка 2.1.12.6. се додава нова точка, која гласи: 
„2.1.12.6.1. Издавање на фотокопија на манипула-

тивна исправа" 
32) Точка 2.1.12.10. се менува и гласи: 

„2.1.12.10. Лежарина за пратки: 
2.1.12.10.1. за пакет 
2.1.12.10.2. за писмоносна пратка преку 500 g" 

33) По точка 2.1.12.14. се додава нова точка, која гласи: 
„2.1.12.15. Преглед на поштенски пратки заради си-

гурност и заштита" 
34) По точка 2.1.12.15. се додаваат нови точки, кои гла-

сат: 
„2.1.12.16. Прием на книжени пратки и исплата на 

парични износи ноќе, во недела и во де-
нови на државни празници 

2.1.12.17. Ракување со обично писмо или со допис-
ница за кои не е платена или е недоволно 
платена поштарина 

2.1.12.18. Забрзана пошта 
2.1.12.19. Враќање на пратка на приемна пошта: 
2.1.12.19.1 пакети 
2.1.12.19.2. откупни писмоносни пратки" 

35) Во точка 2.1.13. на крајот, се додаваат зборовите: „за 
СОК" 

36) Точка 2.1.13.3. се брише 
37) Точка 2.1.13.4. станува точка 2.1.13.3. 
38) Точка 2.1.13.5. станува точка 2.1.13.4. 
39) Точка 2.1.13.6. станува точка 2.1.13.5. 
40) Точка 2.1.13.7. станува точка 2.1.13.6. 
41) Точка 2.1.13.8. станува точка 2.1.13.7. 
42) Точка 2.1.14. се брише 
43) Точка 2.1.15. со сите потточки, заклучно со точка 

2.1.16. се брише 

И. ТЕЛЕГРАФСКИ СООБРАЌАЈ 

44) Во точка 2.2.1.1. наместо сврзникот „и" се става 
сврзникот „или" 

45) Во точка 2.2.1.5. се брише ознаката „(MDT)" 
46) Точка 2.2.1.7. се менува и гласи: 

„2.2.1.7. Платено известување на барање од ко-
рисникот (СТ)" 

47) Точка 2.2.1.8. се менува и гласи: 
„2.2.1.8. Одговор на платено известување (RST)" 

48) Точ. 2.2.2.4.; 2.2.2.5.; 2.2.2.6. и 2.2.2.7. се бришат 
49) Точ. 2.2.2.8. станува точка 2.2.2.4. 
50) Точка 2.2.2.9. станува точка 2.2.2.5. истата се менува и 

гласи: 
„2.2.2.5. Телеграма што се врачува со поштенска 

достава (ПО ПОШТА)" 
51) Точ. 2.2.2.10 и 2.2.2.11 се бришат. 
52) Точка 2.2.2.12. станува точка 2.2.2.6. 
53) Точка 2.2.2.13. станува точка 2.2.2.7. 
54) Точка 2.2.2.14. станува точка 2.2.2.8. 
55) Точка 2.2.2.15. станува точка 2.2.2.9 
56) По точка 2.2.3.2.8. се додава нова точка, која гласи: 

„2.2.3.2.9. Соопштување на адресата, на испраќа-
чот" 

57) Точка 2.2.4.2. се менува и гласи: 
"2.2.4.2. Издавање на заверен препис на телегра-

ма" 
58) По точка. 2.2.4.13. се додаваат нови точки, кои гла-

сат: 
„2..2.4.14. Врачување на телеграми со „пост-рес-

тант" адреса 
2.2.4.15. Врачување на телеграми со „телеграф-

-рестант адреса" 
59) Точките 2.2.5.1.2., 2.2.5.2. и 2.2.5.2.1. се менуваат и гла-

сат: 
"2.2 5.1.2. Крајбрежна цена по посебен ценовник 

2.2.5.2, Посебни услуги со поморски радио-те-
леграми (правец копно-брод) 

2.2.5.2.1. Итна радио-телеграма" 
60) Досегашната точка 2.2.5.2.1. станува точка 2.2.5.2.2. и 

гласи: 
"2.2.5.2.2. Поморска радио-телеграма со платен од-

говор (RP х)" 
61) Досегашната точка 2.2.5.2.2. станува точка 2.2.5.2.3. и 

гласи: 
"2.2.5.2.3. Поморска радио-телеграма со срамнува-

ње (ТС)" 
62) Точ. 2.2.5.2.3., 2.2.5.2.4., 2.2.5.2.5., 2.2.5.2.6. и 2.2.5.2.8. се 

бришат. 
63) Точка 2.2.5.2.7. станува точка 2.2.5.2.4. 
64) Точка 2.2.5.3. се менува и гласи: 

"2.2.5.3 Посебни услуги со поморските радио-те-
леграми (правец брод-копно) 

65) Точка 2.2.5.3.2. се менува и гласи: 
"2.2.5.3.2. Телеграми што се врачуваат со поштен-

ската достава (ПО ПОШТА)" 
66) Точка 2.2.5.3.3. се менува и гласи: 

"2.2.5.3.3. Поморски радио-телеграми што се вра-
чуваат во определен ден (ДА СЕ ВРА-
ЧАТ х)" 

67) Точка 2.2.5.3.4. се брише 
68) Точка 2.2.5.3.5. станува точка 2.2.5.3.4. 
69) Точка 2.2.5.3.6. станува точка 2.2.5.3.5. 
70) Точка 2.2.5.3.7. станува точка 2.2.5.3.6. 
71) Точка 2.2.6.4.3. се менува и гласи: 

„2.2.6.4.3. Фото-телеграма со барање од испраќачот 
на примачот да му се врачи негатив на 
филмот наместо позитивот (ФИЛМ)" 

72) По точка 2.2.6.5.5. се додаваат нови точки, кои гла-
сат: 
"2.2.7. Факсимил телеграми 
2.2.7.1. Прием на факсимил телеграми без оглед 

на видот на услугата и оддалеченоста 
(основна цена) 

2.2.7.2. Испраќање на факсимил телеграми 
2.2.7.3. Посебни услуги со факсимил телеграми 
2.2.7.3.1. Итна факсимил телеграма (УРГЕНТ) 
2.2.7.3.2. Факсимил телеграма со платен одговор 

(RP х) 
2.2.7.3.3. Факсимил телеграма што се врачува по 

посебен носител (ХР х) 
2.2.7.3.4. Факсимил телеграма што се врачува со 

поштенска достава (ПО ПОШТА) 
2.2.7.3.5. Факсимил телеграма што се врачува во 

' определен ден (ДА СЕ ВРАЧИ х)" 
73) Точка 2.2.7. станува точка 2.2.8. 
74) Точка 2.2.7.1. станува точка 2.2.8.1. 
75) Точка 2.2.7.1.1. станува точка 2.2.8.1.1. 
76) Точка 2.2.7.1.2. станува точка 2.2.8.1.2. 
77) Точка 2.2.7.1.3. станува точка 2.2.8.1.3. 
78) Точка 2.2.7.1.4. станува точка 2.2.8.1.4. 
79) Точка 2.2.7.1.5. станува точка 2.2.8.1.5. 
80) Точка 2.2.7.1.6. станува точка 2.2.8.1.6. 
81) Точка 2.2.7.1.7. станува точка 2.2.8.1.7. 
82) Точка 2.2.7.1.8. станува точка 2.2.8.1.8. 
83) Точка 2.2.7.2. станува точка 2.2.8.2. 
84) Точка 2.2.7.2.1. станува точка 2.2.8.2.1. 
85) Точка 2.2.7.3. станува точка 2.2.8.3. 
86) Точка 2.2.7.3.1. станува точка 2.2.8.3.1. 
87) Точка 2.2.7.3.2. станува точка 2.2.8.3.2. 
88) Точка 2.2.7.3.3. станува точка 2.2.8.3.3. 
89) Точка 2.2.7.3.4. станува точка 2.2.8.3.4. 
90) Точка 2.2.7.4. станува точка 2.2.8.4. 
91) Точка 2.2.7.4.1. се менува и гласи: 

"2.2.8.4.1. Остварување на меѓумесна телекс врска 
(време на траењето на врската спрема зо-
напната оддалеченост) во период на ин-
тензивен сообраќај: 
I зона - до 100 km воздушна оддале-

ченост - 15 секунди 
И зона - од 100 до 200 km воздушна 

оддалеченост - 12 секунди 
III зона - од 200 до 400 км воздушна 

оддалеченост - 7 секунди 
IV зона - преку 400 km воздушна одда 

леченост - 5 секунди 
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Kaj: 

I зона -

И зона -

III зона -

IV зона -

92) По нова точка 2.2.8.4.1. се додава нова точка 2.2.8.4.2. 
која гласи: 
"2.2.8.4.2. Остварување на меѓумесна телекс врска 

(време на траењето спрема зоналната од-
далеченост) во периодот на слаб сообра-

до IGO km воздушна оддале-
ченост - 30 секунди 
од 100 до 200 km воздушна 
оддалеченост - 24 секунди 
од 200 до 400 km воздушна 
оддалеченост - 14 секунди 
преку 400 km воздушна одда-
леченост - 10 секунди" 

93) Точка 2.2.7.5. станува точка 2.2.8.5. 
94) Точка 2.2.7.5.1. станува точка 2.2.8.5.1. 
95) Точка 2.2.7.5.2. станува точка 2.2.8.5.2. 
96) Точка 2.2.7.5.3. станува нова точка 2.2.8.5.3. и истата 

се менува и гласи: 
"2.2.8.5.3. Употреба на телепринтер од телекс каби-

на" 
97) Точка 2.2.7.5.4. станува точка 2.2.8.5.4. 
98) Точка 2.2.7.6. станува точка 2.2.8.6. 
99) Точка 2.2.7.6.1. станува точка 2.2.8.6.1. 
00) Точка 2.2.7.6.2. станува точка 2.2.8.6.2. 
01) Точка 2.2.7.6.3. станува точка 2.2.8.6.3. 
02) Точка 2.2.7.6.4. станува точка 2.2.8.6.4. 
03) По точка 2.2.8.6.4. се додаваат нови точки, кои гла-

сат: 
"2.2.8.6.5. Известување за траење на врската 
2.2.8.6.6. Скратено бирање 
2.2.8.6.7. Директно повикување 
2.2.8.6.8. Повеќеадресно повикување (циркуларна 

врска) 
2.2.8.6.9. Конференциска врска 
2.2.8.6.10. Дополнително испраќање на порака 
2.2.8.6.11. Чекање на врска 
2.2.8.6.12. Известување за промена на статусот на 

повиканиот претплатник 
2.2.8.6.13 Давање податоци за воспоставените вр-

ски 
2.2.8.6.14 Складирање на дојдовни пораки" 

)4) Точка 2.2.7.7. станува точка 2.2.8.7. 
)5) Точка 2.2.7.7.1. станува точка 2.2.8.7.1. 
>6) Точка 2.2.7.7.2. станува точка 2.2.8.7.2. 
)7) Точка 2.2.7.7.3. станува точка 2.2.8.7.3. 
>8) Точка 2.2.7.7.4. станува точка 2.2.8.7.4. 
>9) По точка 2.2.8.7.4. се додаваат нови точки, кои гла-

сат: 
"2.2.8.7.5. Повторно вклучување на исклучен теле-

принтер (поради ненавремено плаќање 
на сметка) 

2.2.8.7.6. Ндомест за користење на меѓумесни те-
леграфски водови за врска на далечни те-
леграфски претплатници" 

0) По точка 2.2.8.7.6. се додаваат нови точки кои гласат: 
"2.2.9. Телетекс сообраќај 
2.2.9.1. Претплатнички телетекс уреди 
2.2.9.1.1. Воспоставување на главен претплатнич-

ки телетекс уред 
2.2.9.1.2. Воспоставување на спореден претплат-

нички телетекс уред 
2.2.9.1.3 Селење на телетекс терминал и на други 

претплатнички телетекс уреди 
2.2.9.1.4. Преместување на телетекс терминали и 

па други претплатнички телетекс уреди 
2.2.9.1.5. Привремено демонтирање на претплат-

нички телетекс уреди 
2.2.9.1.6. Промена во називот на телетекс прет-

платникот 
2.2.9.2. Месна телетекс врска 
2.2.9.3. Телетекс претплата 
2.2.9.3.1. Претплата на главен телетекс приклучок 
2.2.9.3.2. Претплата на спореден телетекс приклу-

чок 
2.2.9.4. Меѓумесен телетекс сообраќај 
2.2.9.4.1. Остварување на меѓумесна телетекс 

врска спрема зоналната оддалеченост во 
период на интензивен сообраќај: 

2.2.9.5. 
2.2.9.6. 

111) Точка 2.2. 
112) Точка 2.2. 
113) Точка 2.2.1 
114) Точка 2.2Ј 
115) По точка 

I зона - до 100 km воздушна оддале-
ченост 

И зона - од 100 до 200 km воздушна 
оддалеченост 

III зона -од 200 до 400 km воздушна 
оддалеченост 

IV зона - преку 400 km воздушна одда-
леченост 

2.2.9.4.2. Остварување на меѓумесна телетекс 
врска спрема зоналната оддалеченост во 
период на слаб сообраќај: 
I зона -до 100 km воздушна оддале-

ченост 
II зона - од 100 до 200 km воздушна 

оддалеченост 
III зона -од 200 до 400 km воздушна 

оддалеченост 
IV зона - преку 400 km воздушна одда-

леченост 
Посебни услуги во телетекс сообраќај 
Други услуги во телетекс сообраќај 

8. станува точка 2.2.10 
8.1. станува точка 2.2.10.1. 
8.1.1. станува точка 2.2.10.1.1. 
8.1.2. станува точка 2.2.10.1.2. 
2.2.10.1.2. се додаваат нови точки, кои гла-

сат: 
"2.2.10.1.2.1. Закуп на меѓумесен телеграфски вод со 

брзина од 59 Бода 
2.2.10.1.2.2. Закуп на меѓумесен телеграфски вод со 

брзина од 100 Бода 
2.2.10.1.2.3. Закуп на меѓумесен телеграфски вод со 

брзина од 200 Бода 
2.2.10.1.2.4. Закуп на меѓумесен телеграфски вод со 

брзина од преку 200 Бода 
116) Точка 2.2.8.1.3. се брише. 
117) Точка 2.2.8.1.4. станува точка 2.2.10.1.3. 
118) Точка 2.2.8.2. станува точка 2.2.10.2. 
119) Точка 2.2.8.2.1. станува точка 2.2.10.2.1. 
120) Точка 2.2.8.2.2. станува точка 2.2.10.2.2. 
121) Точка 2.2.8.2.3. станува точка 2.2.10.2.3. 
122) Точка 2.2.8.2.4. станува точка 2.2.10.2.4. 
123) Точка 2.2.8.2.5. станува точка 2.2.10.2.5. 
124) Точка 2.2.8.2.6. станува точка 2.2.10.2.6. 
125) Точка 2.2.9. станува точка 2.2.11. 
126) Точка 2.2.9.1. станува точка 2.2.11.1. 
127) Точка 2.2.9.2. станува точка 2.2.11.2. 
128) Точка 2.2.9.3. станува точка 2.2.11.3. 
129) Точка 2.2.9.3.1. станува точка 2.2.11.3.1. 
130) Точка 2.2.9.3.2. станува точка 2.2.11.3.2. 

2.3. Телефонски сообраќај 

131) Точка 2.3.1.1.1. се менува и гласи: 
„2.3.1.1.1. Телефонски разговори од претплатнички 

телефони - 1 импулсен интервал" 
132) Точка 2.3.1.1.2. се менува и гласи: 

„2.3.1.1.2. Телефонски разговори од автоматски те-
лефонски говорници - 1 импулсен интер-
вал" 

133) По точка 2.3.1.2.2. се додаваат нови точки, кои гла-
сат: 
„2.3.1.2.2.1. Известувања за броеви на претплатнички 

телефони на исто транзитно подрачје 
2.3.1.2.2.2. Известувања за броеви на претплатнички 

телефони на друго транзитно подрачје 
2.3.1.2.3. Скратено бирање 
2.3.1.2.4. Вклучување на помошен бројач на тариф-

ни импулси кај телефонскиот претплат-
ник 

2.3.1.2.5. Давање податоци за воспоставените вр-
ски 

2.3.1.2.6. Пренасочување на дојдовните повикува-
ња 

2.3.1.2.7. Конференциска врска" 
134) По точка 2.3.1,3.2. се додаваат нови точки, кои гла-

сат: 
„2.3.1.3.2.1. Автоматски уреди 
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2.3.1.3.2.2. 

135) По точка 
„2.3.5.1.1. 

2.3.5.1.2. 

136) Точка 2.3 
„2.3.6.1. 

137) Точка 2.3 
„2.3.6.1.1. 

138) Точка 2.3 
„2.3.6.1.2. 

139) Точка 2.3 
„2.3.6.1.3 

Од страна на ПТТ работници - мануел-
но" 

2.3.5.1. се додаваат нови точки, кои гласат: 
Закуп на месни телефонски водови за раз-
мена на телефонски соопштенија 
Закуп на месни телефонски водови за си-
мултана размена на телефонски, теле-
графски, телефакс и телефото соопштени-
ја и пренос на податоци" 

6.1. се менува и гласи: 
Меѓумесни телефонски разговори од 
претплатнички телефони и автоматски 
меѓумесни говорници" 

,6.1.1. се менува и гласи: 
Телефонски разговори помеѓу централи 
од исто јазлово подрачје - во период на 
интензивен сообраќај 1 импулсен интер-
вал трае 15 секунди; во период на слаб 
сообраќај 1 импулсен интервал трае 30 
секунди" 

.6.1.2. се менува и гласи: 
Телефонски разговори помеѓу централи 
на разни јазлови подрачја на иста 
мрежна група - во период на интензивен 
сообраќај 1 импулсен интервал трае 12 
секунди; во период на слаб сообраќај 1 
импулсен интервал трае 24 секунди" 

.6.1.3. се менува и гласи: 
Телефонски разговори помеѓу централи 
на разни мрежни групи спрема зоните на 
оддалеченоста. .Зоните се сметаат спрема 
воздушната оддалеченост на главните 
централи на мрежните групи на кои им 
припаѓаат централите помеѓу кои се 
врши разговорот и тоа: 
I зона - до 100 km 

Во период на интензивен со-
обраќај 1 импулсен интервал 
трае 10 секунди. 
Во период на слаб сообраќај 
I импулсен интервал трае 20 
секунди 

И зона - преку 100 до 200 km 
Во период на интензивен со-
обраќај 1 импулсен интервал 
трае 8 секунди. 
Во период на слаб сообраќај 
1 импулсен интервал трае 16 
секунди 

III зона - преку 200 до 400 km 
Во период на интензивен со-
обраќај I им пул сен интерва-
ла трае 6 секунди. 
Во период на слаб сообраќај 
1 импулсен интервал трае 12 
секунди 

IV зона - преку 400 km 
Во период на интензивен со-
обраќај 1 импулсен интервал 
трае 5 секунди. 
Во период на слаб сообраќај 
1 импулсен интервал трае 10 
секунди" 

140) По точка 
„2.3.6.1.5. 

141) По точка 
„2.2.6.2.4. 

142) Точка 2.3 j 
143) Точка 2.3j 
144) Точка 2.3.« 
145) По точка 

„2.3.7.2. 
2.3.7.3. 
2.3.7.4. 

2.3.6.1.4. се додава нова точка, која гласи: 
Почетниот импулсен интервал во месни-
от и меѓумесниот автоматски и полуав-
томатски сообраќај со директно воспота-
вување на врска зависи од техничките 
можности на централата" 

2.3.6.2.3. се додава нова точка која гласи: 
Телефонски покани кои се врачуваат со 
поштенската достава (ПО ПОШТА)" 

,6.2.4. станува точка 2.3.6.2,5. 
,6,2.5. станува точка 2.3.6.2.6. 
4.2.6. се брише. 
2.3.7.1. се додаваат нови точки, кои гласат: 

Одбиена врска од страна на повикувачот 
Одбиена врска од страна на повиканиот 
Известување на цената и траењето на по-
единечно извршен разговор" 

146) Точка 2.3.7.2. станува точка 2.3.7.5. 
147) Точка 2.3.7.2.1. станува точка 2.3.7.5.1. 
148) Точка 2.3.7.2.2. станува точка 2.3.7.5.2. 
149) Точка 2.3.7.2.3. станува точка 2.3.7.5.3. 
150) По точка 2.3.7.5.3. се додава нова точка, која гласи: 

„2.3.7.5.4. Телефонски покани што се врачуваат со 
поштенска достава (ПО ПОШТА)" 

151) Точка 2.3.7.2.4. станува точка 2.3.7.5.5. 
152) Точка 2.3.7.2.5. станува точка 2.3.7.5.6. 
153) Точка 2.3.7.2.6. се брише. 
154) Точка 2.3.7.3. станува точка 2.3.7.6. 
155) Точка 2.3.7.3.1. станува точка 2.3.7.6.1. 
156) Точка 2.3.9.2. се менува и гласи: 

„2.3.9.2. Радиофонски и телевизиски преноси пс 
музички водови" 

157) По точка 2.3.10. се додава нова точка, која гласи: 
„2.3.11. Телефакс преноси" 

158) Точка 2.3.11. станува точка 2.3.12. 
159) Точка 2.3.11.1. станува точка 2.3.12.1. 
160) Точка 2.3.11.2. станува точка 2.3.12.2. 
161) Точка 2.3.11.3. станува точка 2.3.12.3. 
162) Точка 2.3.11.4. станува точка 2.3.12.4. 
163) Точка 2.3.11.5. станува точка 2.3.12.5. 
164) Точка 2.3.12. станува точка 2.3.13. 
165) Точка 2.3.12.1. станува точка 2.3.13.1. 
166) Точка 2.3.12.2. станува точка 2.3.13.2. 
167) Точка 2.3.12.3. станува точка 2.3.13.3. 
168) Точка 2.3.12.4. станува точка 2.3.13.4. 
169) Точка 2.3.12.5. станува точка 2.3.13.5. 
170) Точка 2.3.12.6. станува точка 2.3.13.6. 
171) Точка 2.3.13. станува точка 2.3.14. 
172) Точка 2.3.13.1. се менува и гласи: 

„2.3.14.1. Засновање на претплатнички однос и во 
поставување на главен претплатнички т 
лефон" 

173) Точка 2.3,13.2. станува точка 2.3.14.2. 
174) Точка 2.3.13.3. станува точка 2.3.14.3. 
175) Точка 2.3.13.5. станува точка 2.3.14.5. 
176) Точка 2.3.13.6. станува точка 2.3.14.6. 
177) Точка 2.3.13.7. станува точка 2.3.14.7. 
178) Точка 2.3.13.7.1. станува точка 2.3.14.7.1. 
179) Точка 2.3.13.7.2. станува точка 2.3.14.7.2. 
180) Точка 2.3.13.7.3. станува точка 2.3.14.7.3. 
181) Точка 2.3.13.7.4. станува точка 2.3.14.7.4. 
182) Точка 2.3.13.7.5. станува точка 2.3.14.7.5. 
183) Точка 2.3.13.8. станува точка 2.3.14.8. 
184) Точка 2.3.13.8.1. станува точка 2.3.14.8.1. 
185) Точка 2.3.13.8.2. станува точка 2.3.14.8.2. 
186) Точка 2.3.13.8.3. станува точка 2.3.14.8.3. 
187) Точка 2.3.13.9. станува точка 2.3.14.9. 
188) Точка 2.3.13.9.1. станува точка 2.3.14.9.1. 
189) Точка 2.3.13.9.2. станува точка 2.3.14.9.2. 
190) Точка 2.3.13.9.3. станува точка 2.3.14.9.3. 
191) Точка 2.3.13.10. станува точка 2.3.14.10. 
192) Точка 2.3.13.11. станува точка 2.3.14.11. 
193) Точка 2.3.13.12. станува точка 2.3.14.12. 
194) Точка 2.3.13.13. станува точка 2.3.14.13. 
195) Точка 2.3.14. станува точка 2.3.15. 
196) Точка 2.3.14.1. станува точка 2.3.15.1. 
197) Точка 2.3.14.2. станува точка 2.3.15.2. 
198) Точка 2.3.14.3. станува точка 2.3.15.3. 
199) Точка 2.3.14.4. станува точка 2.3.15.4. 
200) Точка 2.3.14.4.1. станува точка 2.3.15.4.1 
201) Точка 2.3.14.4.2. станува точка 2.3.15.4.2. 
202) Точка 2.3.14.5. станува точка 2.3.15.5. 
203) Точка 2.3.14.6. станува точка 2.3.15.6. 
204) Точка 2.3.15. станува точка 2.3.16. 
205) Точка 2.3.15.1. се менува и гласи: 

„2.3.16.1. Поморски радио-телефонски разгов« 
помеѓу Југославија и домашни бродо! 
обратно: 
1. VH F (ултракратко браново подрачј 
2. MF (средно браново подрачје) 
3. H F (краткобраново подрачје) 

206) Точка 2.3.15.2. се брише. 
207) Точка 2.3.15.3. станува точка 2.3.16.2. 
208) Точка 2.3,15.3.1. станува точка 2.3.16.2.1. 
209) Точка 2.3.15.3.2. станува точка 2.3.16.2.2. 
210) Точка 2.3.15,3.3. се брише. 
211) Точка 2.3.15.4. се брише. 
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212) Во „ЗАБЕЛЕШКАТА" - по точка 2.3.16.2.2., на кра-
јот, се додава следниот текст: „Износот на крај-
брежната цена према срамнувањето со крајбрежната 
радио-станица." 

213) Оддел „2.4 
„2.4.1. 

2.4.1.1. 

2.4.1.2. 

2.4.1.3. 

2.4.1.3.1. 
2.4.1.3.2. 

2.4.1.3.3. 
2.4.1.3.4. 

2.4.1.4. 

2.4.2. 

2.4.2.1. 

2.4.2.2. 

2.4.2.3. 

2.4.2.4. 

2.4.3. 

2.4.3.1. 

2.4.3.2. 

2.4.3.3. 

2.4.3.3.1. 
2.4.3.3.2. 
2.4.3.3.3. 

2.4.3.3.4. 
2.4.3.3.5. 

2.4.3.3.6. 

2.4.3.3.7. 

2.4.3.3.8. 

2.4.4. 

2.4.4.1. 
2.4.4.1.1. 
2.4.4.1.2. 
2.4.4.2. 

2.4.4.2.1. 
2.4.4.2.2. 

2.4.4.2.3. 
2.4.4.2.4. 
2.4.4.2.5. 

2.4. Пренос на податоци 

, Пренос на податоци" се менува и гласи: 
Пренос на податоци по телеграфска 
мрежа за пренос на податоци 
Пренос на податоци по телеграфска 
мрежа за пренос на податоци во месниот 
сообраќај 
Пренос на податоци по телеграфска 
мрежа за пренос на податоци во меѓумес-
ниот сообраќај 
Посебни услуги при пренос на податоци 
во телеграфската мрежа за пренос на под-
атоци 
Директно повикување 
Идентификација на повикувачкиот прет-
платник 

Скратено бирање 
Други посебни услуги при преносот на 
податоци по телеграфска мрежа за пре-
нос на податоци 
Други услуги при пренос на податоци по 
комутирана телеграфска мрежа 
Пренос на податоци по комутирана теле-
фонска мрежа 
Пренос на податоци во месна мрежа по 
комутирана телефонска мрежа 
Пренос на податоци во меѓумесниот со-
обраќај по комутирана телефонска мрежа 
Посебни услуги при пренос на податоци 
по комутирана телефонска мрежа 
Други услуги при пренос на податоци по 
комутирана телефонска мрежа 
Пренос на податоци по мрежа за пренос 
на податоци со комутација на водовите 
Пренос на податоци по мрежа за пренос 
на податоци со комутација на водовите 
во месниот сообраќај 
Пренос на податоци по мрежа за пренос 
на податоци со комутација на водовите 
во меѓумесниот сообраќај 
Посебни услуги при преносот на подато-
ци по мрежа за пренос на податоци со ко-
мутација на водовите 
Директно повикување 
Затворена група корисници 
Затворена група на корисници со делум-
на забрана на сообраќајот 
Скратено бирање 
Повеќеадресно повикување (повикување 
на повеќе адреси) 
Други посебни услуги при пренос на по-
датоци по мрежа со комутација на водо-
вите 
Други посебни услуги при пренос на по-
датоци по мрежа за пренос на податоци 
по мрежа со комутација на водовите 
Други услуги при пренос на податоци по 
мрежа за пренос на податоци со комута-
ција на водовите 
Пренос на податоци по мрежа за пренос 
на податоци со комутација на пакети 
Основни услуги 
Виртуелна врска 
Перманентен виртуелен вод 
Посебни услуги при преносот на подато-
ци по мрежа со комутација на пакети 
Ретрансмисија на пакети 
Блокирање на дојдовни (заминувачки) 
повикувања 
Затворена група корисници 
Директно повикување 
Задолжување на повиканиот корисник 

2.4.4.2.6. Скратено бирање 
2.4.4.2.7. Други посебни услуги при пренос на по-

датоци по мрежа со комутација на пакети 
2.4.4.3. Други услуги при пренос на податоци во 

мрежа за пренос на податоци со комута-
ција на пакети 

2.4.5. Закуп на водови 
2.4.5.1. Закуп на вод во iv :на мрежа 
2.4.5.1.1. Закуп на месен двожичен вод 
2.4.5.1.2. Закуп на месен четворожичен вод 
2.4.5.2. Закуп на водови во меѓумесна мрежа 
2.4.5.2.1. Закуп на телеграфски вод 
2.4.5.2.2. Закуп на телефонски вод 
2.4.5.3. Закуп на месни и меѓумесни водови за по-

требите на преносот на податоци на оп-
ределено време 

2.4.6. Претплатнички односи 
2.4.6.1. Воспоставување на главен претплатнич-

ки уред за пренос на податоци 
2.4.6.2. Воспоставување на други претплатнички 

Н>еди за пренос на податоци 
адомест за користење на меѓумесни ТГ 

водови за врска на далечни претплатни-
ци 

2.4.6.4. Селење на претплатнички уреди за пре-
нос на податоци 

2.4.6.5. Преместување на претплатнички уреди 
за пренос на податоци 

2.4.6.6. Привремено демонтирање на претплат-
нички уреди за пренос на податоци 

2.4.6.7. Промена во називот на претплатникот 
2.4.6.8. Други промени кај претплатници 
2.4.6.9. Повторно вклучување на исклучени прет-

платнички уреди (поради ненавремено 
плаќање на сметки) 

2.4.6.10. Претплата на пренос на податоци 
2.4.6.11. Измена на повикувачкиот број на барање 

од претплатникот 
2.4.7. Други услуги во преносот на податоци" 

3. МЕЃУНАРОДЕН ПТТ СООБРАЌАЈ 

3.1. Поштенски сообраќај 

214) Во точка 3.1.1.1. зборот: „тежина" се заменува со збо-
рот: „маса", а во распоните на масата се брише II 
стапка, III стапка станува И стапка и наместо бројот: 
„50" се става бројот: „20"; IV стапка станува III стап-
ка, V стапка станува IV стапка, VI стапка станува V 
стапка, а Vil стапка станува VI стапка. 

215) Во точка 3.1.1.2. се брише зборот: „распон", а зборот: 
„тежина" се заменува со зборот: „маса". 

216) Во точка 3.1.3.1. зборот: „тежина" се заменува со збо-
рот: „маса" и се брише целиот текст во став 2. по рас-
понот на масата. 

217) Во точка 3.1.3.2. се брише зборот „распон", а зборот 
„тежина" се заменува со зборот „маса" 

218) Во точка 3.1.3.3. зборот „тежина" се заменува со збо-
рот „маса" 

219) Точка 3.1.3.4. се брише 
220) Во точка 3.1.5. зборот „тежина" се заменува со зборот 

„маса" 
221) Во точка 3.1.7. зборот „тежина" се заменува со зборот 

„маса", а во текстот на скалата на вредноста зборави-
те: „200 златни франци" се заменуваат со зборивите: 
„65 DTS" 

222) По точка 3.1.7. се додава нова точка, која гласи: 
„3.1.7.1. Ракување со писмо со означена вред-

ност" 
223) Во точка 3.1.8.1. зборот „тежина" се заменува со збо-

рот „маса" а V стапка се брише. 
224) Во точка 3.1.8.2. зборот „тежина" се заменува со збо-

рот „маса", а во скалата на вредноста, наместо збо-
ровите: „200 златни франци" се ставаат зборовите: 
„65 DTS" 



Страна 260 - Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 28 февруари 1986 

225) По точка 3.1.8.2. се додава нова точка, која гласи: 
„3.1.8.2.1. Ракување со пакет со означена вред-

ност" 
226) Точка 3.1.9.3. се брише. 
227) Точка 3.1.10.3. се менува и гласи: 

„3.1.10.3. Повратница" 
228) По точка 3.1.10.3. се додава нова точка, која гласи: 

„3.1.10.4. Ракување со откупна пратка" 
229) Точка 3.1.10.4. станува точка 3.1.10.5., истата се мену-

ва и гласи: 
„3.1.10.5. Кршливи пакети" 

230) По точка 3.1.10.5. се додава нова точка, која гласи: 
„3.1.10.5.1. Гломазни пакети" 

231) Досегашната точка 3.1.10.5. станува точка 3.1.10.6. 
232) Точка 3.1.10.5.1. станува точка 3.1.10.6.1., истата се 

менува и гласи: 
„3.1.10.6.1. Писма или дописници (LC пратки) 

Распон на масата по стапките од по 10 g 
или дел од оваа маса 
I зона - земјите на Европа 
И зона - земјите на Блискиот Исток 

и Северна Африка 
III зона - земјите на Централна Афри-

ка и Централна Азија 
IV зона - земјите на Северна и Средна 

Америка 
V зона - земјите на Јужна Африка и 

Делечниот Исток 
VI зона - земјите на Јужна Америка 
Vil зона - земјите на Австралија и 

Океанија 
233) Точка 3.1.10.5.2. станува точка 3.1.10.6.2., истата се 

менува и гласи: 
„3.1.10.6.2. Други писмоносни пратки (АО пратки) 

Распонот на масата по стапки од по 2 g 
или дел од оваа маса 
Зони - исти како во точка 3.1.10.6.1. 

234) Точка 3.1.10.5.3. станува точка 3.1.10.6.3., и во неа збо-
рот „тежина" се заменува со зборот „маса" 

235) Точка 3.1.11.4. се брише. 
236) Точка 3.1.11.5. станува точка 3.1.11.4. 
237) Точка 3.1.11.6. станува точка 3.1.11.5., истата се мену-

ва и гласи: 
„3.1.11.5. Врачување на пакет и мал пакет" 

238) Точка 3.1.11.6.1. станува точка 3.1.11.5.1., истата се 
менува и гласи: 
„3.1.11.5.1. Достава на пакети и обид за достава на 

пакети" 
239) Точка 3.1.11.6.2. станува точка 3.1.11.5.2. 
240) Точка 3.1.11.6.3. станува точка 3.1.11.5.3. 
241) Точка 3.1.11.7. станува точка 3.1.И.6., истата се мену-

ва и гласи: 
3.1.11.6. Лежарина за пратки 

242) По точка 3.1.11.6. се додаваат нови точки, кои гласат: 
„3.1.11.6.1. Лежарина за пакет" 
3.1.11.6.2. Лежарина за писмоносна пратка преку 

500 g 
3.1.11.6.3. Ракување со обично писмо или дописни-

ца за кои не е платена или е надоволно 
платена поштарина" 

243) Точка 3.1.11.8. станува точка 3.1.11.7. 
244) Точка 3.1.11.8.1. станува точка 3.1.11.7.1. 
245) Точка 3.1.11.8.2. станува точка 3.1.11.7.2. 
246) Точка 3.1.11.8.3. станува точка 3.1.11.7.3. 
247) Точка 3.1.11.9. станува точка 3.1.11.8. 
248) По точка 3.1.11.8. се додава нова точка, која гласи: 

„3.1.11.8.1. Испраќање на царинска пратка на кон-
трола на надлежниот орган" 

249) Точка 3.1.11.10. станува точка 3.1.11.9., истата се ме-
нува и гласи: 
„3.1.11.9. Исплата и обид за исплата на поштен-

ски и телеграфски испратници на доста-
ва" 

250) По точка 3.1.11.9. се додава нова точка, која гласи: 
„3.1.11.9.1. Исплата на поштенско-испратнички че-

кови VP-13" 
251) Точка 3.1.11.11. станува точка 3.1.11.10. 
252) Точка 3.1.11.12. станува точка 3.1.11.11. 
253) По точка 3.1.11.11. се додаваат нови точки кои гласи: 

„3.1.11.12. Барање за надопраќање на пратка 
3.1.11.13. Забрзана пошта" 

254) По точка 3.1.11.13., во текстот „ЗАБЕЛЕШКА", се 
бришат зборовите: „Аранжман за писма со означена 
вредност." 

3.2. Телеграфски сообраћај 
255) Во точка 3.2.1.1. се бришат зборовите: „Обединетите 

нации" 
256) Точка 3.2.1.2. се менува и гласи: 

„3.2.1.2. Телеграма што се однесува на примена 
та на Повелбата на Обединетите наци* 
(ETATPRIORITE)" 

257) Точка 3.2.1.5. се менува и гласи: 
„3.2.1.5. Телеграма што се однесува на лице ко< 

во војна е под заштита на Женевски^ 
конвенции од 12 август 1949 го дин«' 
(RCT)" 

258) Точка 3.2.1.7. се менува и гласи: 
„3.2.1.7. Платено известување со кое испраќачо 

бара исвестување за својата телеграм 
(ST)" 

259) Точка 3.2.1.8. се менува и гласи: 
„3.2.1.8. Одговор на платено известување (RST)' 

260) Точките 3.2.2.2.; 3.2.2.3. и 3.2.2.4. се бришат 
261) Точките 3.2.3.3.; 3.2.3.4.; 3.2.3.5. и 3.2.3.6. се бришат 
262) Точка 3.2.3.7. станува точка 3.2.3.3. 
263) Точка 3.2.3.8. станува точка 3.2.3.4. 
264) Точка 3.2.4.2. се менува и гласи: 

3.2.4.2. Услуги во врска со „collect" карти 
3.2.4.2.1. Издавање и замена на „collect" карти 
3.2.4.2.2. Пресметка на услуги извршени врз o 

нова на „колект" карти 
3.2.4.2.3. Специјални трошоци при користење! 

на услуги врз основа на „collect" карт] 
265) По точка 3.2.4.3. се додава нова точка, која гласи: 

„3.2.4.4. Известување за броевите на претпла 
нички телепринтери во меѓународни* 
соообраќај 

266) По точка 3.2.6.2. се додаваат нови точки, кои гласа 
3.2.7. Телетекс сообраќај 
3.2.7.1. Меѓународни телекс врски 
3.2.7.1.1. Полуавтоматска телетекс врска 
3.2.7.1.2. Автоматска телетекс врска" 

267) Точка 3.2.7. станува точка 3.2.8. 
268) Точка 3.2.7.1. станува точка 3.2.8.1. 
269) Точка 3.2.7.2 станува точка 3.2.8.2. 
270) Точка 3.2.8. станува точка 3.2.9. 
271) Точка 3.2.8.1. станува точка 3.2.9. 
272) Точка 3.2.8.2. се брише 
273) Точка 3.2.8.3. станува точка 3.2.9.2. 
274) Точките 3.2.8.4.; 3.2.8.5. и 3.2.8.6.; се бришат 
275) Точка 3.2.8.7. станува точка 3.2.9.3., истата се мен} 

и гласи: 
„3.2.9.3. Фото-телеграма со барање на испра 

чот на примачот да му се врачи неѓат 
филм наместо позитивот (ФИЛМ)" 

276) По точка 3.2.9.3. се додаваат нови точки, кои глас 
„3.2.10. Факсимил телеграми (бирофакс) 
3.2.10.1. Сообраќај помеѓу јавни станици 
3.2.10.1.1. Основна цена за факсимил телегрг 

(бирофакс) независно од бројот на ст 
ните 

3.2.10.1.2. Цена за пренос или преземање на стр 
ска факсимил телеграма (бирофакс) 
формат А-4 

3.2.10.1.3. Цена за врачување преку посебен н( 
тел 

3.2.10.1.4. Други посебни услуги кај факсимил 
леграми 

3.2.10.2. Преземање на факсимил телеграма 
рофакс) од приватна станица 

3.2.10.2.1. Основна цена независно од бројот 
страните 

3.2.10.2.2. Цена за преземање и врачување на е 
на со формат А-4 

3.2.10.2.3. Цена за врачување преку посебен н 
тел 

3.2.10.2.4. Други посебни услуги кај факсимш 
леграми преземни од приватни став 

3.2.10.3. Сообраќај кога јавна станица иа 
факсимил телеграма на приватна ст 
ца 
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3.2.10.3.1. Основна цена на факсимил телеграма 
(бирофакс) независно од бројот на стра-
ните 

3.2.10.3.2. Цена за пренос по страна со формат А-4 
по комутирана телефонска мрежа за: 
- факсимил уреди група 2 
- факсимил уреди група 3 
Минимална цена" 

277) Точка 3.2.9. станува точка 3.2.11. 
278) Точка 3.2.9.1. станува точка 3.2.11.1., истата се менува 

и гласи: 
„3.2.11.1. Закуп на телеграфски вод со брзина од 

50 Бода 
279) Точка 3.2.9.2. станува точка 3.2.11.2., истата се менува 

и гласи: 
„3.2.11.2. Закуп на телеграфски вод со брзина од 

100 Бода 
280) По точка 3.2.11.2. се додава нова точка, која гласи: 

„3.2.11.3. Закуп на телеграфски вод со брзина од 
200 Бода 

33. Телефонски сообраќај 

281) Во точка 3.3.4.2., по зборовите „за поставување" се 
брише зборот „телефонски" 

282) По точка 3.3.5.1. се додаваат нови точки, кои гласат: 
„3.3.5.1.1. Радиофонски преноси по обични тел-

фонски водови 
3.3.5.1.2. Радиофонски преноси по музички водо-

ви 
283) По точка 3.3.7. се додава нова точка, која гласи: 

„3.3.8. Меѓународни телефакс преноси" 
284) Точка 3.3.8. (досегашна) станува точка 3.3.9. 
285) Точка 3.3.8.1. станува точка 3.3.9.1 и во неа се вршат 

следните измени и дополненија: по зборовите: „Ју-
гославија и странски бродови" преостанатиот дел од 
текстот се заменува со следните зборови: „и обрат-
но": 
1. VHF (ултракратко браново подрачје) 
2. MF (среднобраново подрачје) 
3. HF (краткобраново подрачје) 

286) Точки 3.3.8.2., 3.3.8.3. и 3.3.8.5. - се бришат. 
287) Точка 3.3.8.4. станува точка 3.3.9.2. 

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
4.1. Овие измени и дополненија на Номенклатурата 

на ПТТ услуги влегуваат во сила по истекот на триесет де-
на од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 011-1337/1-85 
28 февруари 1985 година 

Белград 

Заедница на југословенските пошти телеграфи и телефони 

Претседател 
на Собранието на Заедница-
та на југословенските пошти, 

телеграфи и телефони, 
Марко Павковић е. р. 

О Д Л У К А 
А ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
IA ЧЛ. 15 и 18 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
ВИДЕНТИРАЊЕ И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПРО-
ЛАСУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИ ВИШОК НА РАБОТ-
ИЦИ НА ОБРАЗОВНИОТ ЦЕНТАР „ПИВО КАРАМА-

ТИЕВИЌ* ВО НОВА ВАРОШ 
1. По иницијатива на Зоран Татовиќ, од Нова Варош, 

ставниот суд на Југославија, со Решение У-бр. 33/84 од 6 
фт 1985 година, поведе постапка за оценување на устав-
н а на олпелбите wa чл. 15 и IR on Ппаиитткот ™ начи-

нот на евидентирање и за критериумите за прогласување 
на технолошки вишок на работници на Образовниот цен-
тар „Пиво Караматиевиќ" во Нова Варош од 23 декември 
1983 година. 

2. Со оспорените одредби е определено дека како тех-
нолошки вишок се прогласува работникот кој има најмал-
ку работно искуство во Образовниот центар „Пиво Кара-
матиевиќ", во Нова Вариш. 

3. Во член 32 став 4 од Уставот на СФРЈ е определено 
работникот, додека не му се обезбеди друго работно место 
што одговара на неговите способности и квалификации, 
да не може да го загуби својството на работник на основ-
ната организација на здружениот труд, ако поради техно-
лошки или други унапредувања со кои се придонесува за 
зголемување на продуктивноста на трудот и за поголем 
успех на организацијата престане потребата од неговата 
работа во таа организација. 

Утврдувањето на критериумите за определување на 
технолошкиот вишок на работници е самоуправно право 
на работниците. Кахо еден од тие критериуми може да се 
предвиди и должината на работното искуство на работни-
кот. Но, при утврдувањето на тие критериуми, како, впро-
чем, и при уредувањето на други меѓусебни односи во 
здружениот труд, мора да се тргнува од уставното начело 
дека работните луѓе остваруваат еднакви права, под исти 
услови, како и од начелото за единствена положба на ра-
ботниците во здружениот труд. Затоа, кога работниот 
стаж, односно работното искуство во струката се зема ка-
ко основ за стекнувањето на определени права на работ-
ниците, вклучувајќи го тука и утврдувањето на технолош-
киот вишок на работниците, тогаш мора да се земе цело-
купното работно искуство стекнато во струката, во ист 
вид образовни организации, односно целокупниот рабо-
тен стаж на работникот стекнат во тие организации и тој 
мора еднакво да се вреднува без оглед во која образовна 
организација на здружен труд е остварен. 

Меѓутоа, со оспорената одредба, како основ за ут-
врдување кој работник во случај на намалување бројот на 
работните места ќе се смета како технолошки вишок е зе-
мено само работното искуство во тој образовен центар, 
додека работното искуство што е стекнато во други обра-
зовни организации не е земено предвид. Такво вреднување 
на работното искуство претставува отстапување од наве-
дените уставни начела и ги доведува во нерамноправна 
положба работниците при остварување на правата по ос-
нов на работното искуство, односно работниот стаж. По-
крај тоа, утврдувањето на технолошкиот вишок на работ-
ници врз основа на должината на работниот стаж стекнат 
само во една образовна организација, а при тоа, да не се 
зема предвид и работното искуство стекнато во струката 
во други образовни организации, доведува до групно-соп-
ственичко однесување на работниците на образовните ор-
ганизации, што исто така не е во согласност со Уставот на 
СФРЈ. 

4. Врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, Устав-
ниот суд на Југославија, на седницата одржана на 15 јануа-
ри 1986 година, донесе 

Одлука 
1. Се укинуваат одредбите на чл. 15 и 18 од Правил-

никот за начинот на евидентирање и за критериумите за 
прогласување на технолошкиот вишок на работници на 
Образовниот центар „Пиво Караматиевиќ" во Нова Ва-
рош. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ", на начинот на кој е објавен општиот акт чии од-
редби се укинуваат. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Судот д-р Јосиф Трајковиќ и су-
диите: Милосав Стијовић Божидар Булатовиќ, д-р Васил 
Гривчев, д-р Александар Фира, Славко Кухар, Радко Мо-
чивник, Иван Франко, Мустафа Сефо , Рамадан Враниќи и 
Душан Штрбац. 

У-бр. 33/84 
15 јануари 1986 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

гт-г» Tnni i f сј Г>, 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
106. Закон за измени и дополненија на Законот за 

санација и престанок на организациите на 
здружен труд 201 

107. Закон за дополнение на Законот за обврските 
на федерацијата за пензиите на борците 201 

108. Закон за измена и дополнение на Законот за ос-
новите на банкарскиот и кредитниот систем — 202 

109. Закон за дополненија на Законот за положбата 
и овластувањата на Авто-мото сојузот на Ју-
гославија 202 

110. Закон за измени и дополненија на Законот за 
обезбедување обртни средства 203 

111. Закон за измени и дополненија на Законот за 
општата управна постапка 204 

112. Одлука за потврдување на измените и допол-
ненијата на Статутот на Службата на општес-
твеното книговодство 205 

113. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ 206 

114. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
надоместот на трошоците поради одвоен 
живот од семејството на функционерите што 
ги избира или именува Собранието на СФРЈ — 208 

115. Одлука за износот на дневниците на делегати-
те во Собранието на СФРЈ и на функционерите 
што ги избира или именува Собранието на 
СФРЈ 208 

116. Одлука за измена на Одлуката за износот на 
месечниот надомест на трошоците за вршење 
на функцијата 209 

117. Одлука за измена на Одлуката за условите и 
начинот на остварување на правото на делега-
тите во Собранието на СФРЈ на надомест за 
користење на автомобил во лична сопственост 
за службени цели 209 

118. Упатство за прибирање и обработка на статис-
тичките податоци за изборот на делегати во 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ 209 

119. Одлука за измени на Одлуката за височината и 
начинот на плаќање надомест за покривање на 
трошоците за контрола на квалитетот на зем-
јоделските и прехранбените производи во над-
ворешнотрговскиот промет 211 

120. Одлука за примена на мерките од точка 12 на 
Одлуката за целите и задачите на заедничката 
емисиона и парична политика и на заеднички-
те основи на кредитната политика во 1986 го-
дина 211 

121. Одлука за примена на странски стандарди при 
испитување на ефикасноста на здружување на 
молекулски и органски јод на импрегниран ак-
тивен јаглен за филтри за специјални намени 211 

122. Одлука за измена на Одлуката за условите под 
кои граѓани и граѓански правни лица можат со 
динари да плаќаат определени услуги во 
странство 211 

123. Правилник за траењето на работното време и 
за одморите на контролорите на летањето — 212 

124. Правилник за техничките и санитарно-хигиен-
ските услови што мораат да ги исполнуваат 
организациите на здружен труд што се занима-
ваат со промет на отрови 212 

125. Правилник за југословенските стандарди за 
чисти хемикалии 214 

126. Правилник за југословенскиот стандард за ле-
гури за лемење 215 

127. Правилник за техничките нормативи за ста-
билни садови под притисок за течни атмосфер-
ски гасови 215 

Страна 
128. Правилник за југословенските стандарди за 

електрични инсталации во згради 217 
129. Правилник за југословенските стандарди за 

мерење и управување во индустриските проце-
си 217 

130. Правилник за југословенскиот стандард за то-
пители за лемење 218 

131. Правилник за југословенскиот стандард за ис-
питување на индустриски и отпадни води 218 

132. Правилник за југословенскиот стандард за 
проектирање и градење на патишта 218 

133. Правилник за југословенските стандарди за 
определување на нивото на звучната сила на 
изворот на вревата 219 

134. Правилник за југословенскиот стандард за 
топлинска техника во градежништвото 219 

135. Правилник за југословенскиот стандард за ме-
ханички испитувања на метали 219 

136. Правилник за југословенските стандарди за 
возила за внатрешен транспорт 22( 

137. Правилник за југословенските стандарди за ве-
три 22( 

138. Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за техничките нормативи за под-
вижни затворени садови за компримирани, 
течни и под притисок растворени гасови 22 

139. Правилник за престанување на важењето на ју-
гословенскиот стандард за подвижни скали — 22 

140. Правилник за југословенските стандарди за 
леснотопиви тешки метали и нивни легури — 22 

141. Правилник за квалитетот на јајцата и произво-
дите од јајца 22 

142. Наредба за височината на трошоците за испи-
тување на новосоздадена и странска сорта на 
земјоделски и шумски растенија во огледно по-
ле и во лабораторија 22 

143. Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за утврдување на правото на плаќање 
на увозот на опрема од конвертибилното под-
рачје во 1986 година 22 

144. Одлука за обрасците на барањето за пресметка 
на враќањето на даночните, царинските и дру-
гите давачки и на другите мерки за поттикну-
вање на извозот 21 

145. Одлука за критериумите по кои народните 
банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини ќе ги продолжуваат роко-
вите за поднесување барања за остварување на 
правото на враќање на даночните, царинските 
и другите давачки и за другите мерки за 
поттикнување на извозот 2. 

146. Одлука за составот и бројот на делегатите на 
Собранието и на членовите на Одборот на са-
моуправната контрола на Интересовната заед-
ница за станбена изградба и управување со ста-
новите за потребите на работниците и функци-

ч онерите на сојузните органи 2 
147. Решение за измени и дополненија за Решение-

то за утврдување на Листата на отрови што 
можат да се пуштаат во промет 2 

148. Самоуправна спогодба за измени и дополнени-
ја на Општите услови за вршење на поштен-
ските, телеграфските и телефонските услуги — 2 

149. Измени и дополненија на Номенклатурата на 
поштенските, телеграфските и телефонските 
услуги I 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите на 
чл. 15 и 18 од Правилникот за начинот на еви-
дентирање и за критериумите за прогласување 
на технолошки вишок на роботници на Обра-
зовниот центар „Пиво Караматиевиќ" во Нова 
Варош 
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