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193. 
Врз основа на членот 46 од Законот за општес-

твената контрола ра цените („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65 и 57/65), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА 

КРАВЈО МЛЕКО 

1. Работните организации што се занимаваат со 
промет или преработка на кравјо млеко ќе купуваат 
свежо кравјо млеко: 

1) од работните организации што самите го 
произвеле млекото — по цена која не може да 
биде пониска од 28 пари за една масна единица, 
франко собирното место на продавачот; 

2) од работните организации што договориле и 
организирале производство на млеко во коопе-
рација со индивидуални земјоделски произво-
дители — по цена која не може да биде 
пониска од 28 пари за една масна единица, 
франко местото на преработката ако млекото и се 
продава на работна организација што се занимава 
со преработка на кравјо млеко, односно франко 
собирното место на работната организација што се 
занимава со промет на кравјо млеко ако млекото 
се продава заради понатамошна продажба. 

Работните организации што договараат и орга-
низираат производство на кравјо млеко во коопе-
рација оо индивидуални земјоделски производители 
ќе го преземаат свежото кравјо млеко произведено 
во таа кооперација — по цена која не може да биде 
пониска од цената пропишана во одредбата на ста-
вот 1 под 2 на оваа точка намалена за трошоците 
на превозот од местото на приемот на млекото до 
местото на испораката на работната организација 
што се занимава со промет или преработка на крзв-
јо млеко. 

Цената од одредбата на ставот 1 под 2 на оваа 
точка се однесува само на млекото произведено во 
кооперација, ако е воведено матично книговодство, 
селекција и контрола на продуктивноста на молзни-
те крави на кооперантите. 

По минималната откупна цена од ставот 1 на 
оваа точка ќе се пресмета и испораката на свежо 
кравјо млеко помеѓу погонот за производство на 
кравјо млеко односно погонот за кооперација и 
погон за преработка или промет на кравјо млеко на 
иста работна организација. 

2. Цените од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа 
одлука се однесуваат само *ла млекото што !в1о 
поглед на квалитетот ги исполнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) степенот на механичката нечистота на филтер-

крукчето да не преминува трета класа (по скалата 
1—5 на Институтот за млекарство на Југославија); 

3) степенот на киселоска да не е поголем од 7,6°, 
сметано според Сокслет-Хенкел; 

4) времето за обезбојосување на метиленското 
синило да изнесува до 31 декември 1966 година 
најмалку 20 минути; 

5) да има најмалку 3,2*/в млечна маст опреде-
лена според методата на Гербер; 

6) да не е произведено од крави лекувани со 
арсен, жива или со други лекови што преминуваат 
во млекото, за време на лекувањето и за време до 
5 дена по лекувањето; 

7) да не содржи антибиотици. 
Квалитетот на млекото се утврдува на собир-

ното место од точката 1 став 1 под 1, односно на 
собирното место или на местото за преработка од 
точката 1 став 1 под 2 на оваа одлука. 

Начинот на утврдувањето на квалитетот на 
млекото го договараат странките спогодбено. 

3. Од 1 јануари 1967 година цените од точката 1 
став 1 под 1 и 2 на оваа одлука се однесуваат на 
млекото што во поглед на квалитетот ги исполнува 
условите од точката 2 став 1 под 1 до 3 и 5 до 7 на 
оваа одлука и кај кое времето за обезбојосување на 
метиленското синило изнесува најмалку два часа. 

4. Оваа одлука ќе се применува од 1 јуни 1966 
година на кој ден престанува да важи Одлуката за 
минималната откупна цена за кравјо млеко („Служ-
бен лист на СФРЈ ', бр. 33/65). 

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

P. п. бр. 38 
13 април 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

194. 

Врз основа на членот 38 став 2 од Законот за 
Југословенската наредна армија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/64 и 57/65), во врска со членот 4 
од Законот за личната карта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 8/65), државниот секретар за народна 
одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ И ЗА ЛЕГИТИМА-
ЦИИТЕ НА САНИТЕТСКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА 
ПРИДРУЖНИЦИТЕ НА ОРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА 

'ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Воена легитимација им се издава на активни и 

резервни подофицери, офицери и воени службе-
ници, питомци на воени училишта, на војници и 
вој ници-обврзници. 

Посебна легитимација на санитетскиот персонал 
на оружените сили на Југославен (во натамош-
ниот текст: посебна легитимација) им се издава на 
лица што се посебно заштитени со Женевската 
конвенција за подобрување на положбата на ране-
тите и болните во оружените сили во војна од 12 
август 1949 година и со Женевската конвенција за 
подобрување на положбата на ранетите, болните и 
бродоломниците на оружените сили на море од 
12 август 1949 година. 
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Легитимација на придружници!*© на оружените 
сили на Југославија им се издава на лица што 
имаат право на таа легитимација според Женев-
ската конвенција за постапување со воени заробе-
ници од 12 август 1949 година. 

Член 2 
Воената легитимација е лична исправа и важи 

за целата територија на Југославија. 
На активните подофицери, офицери, воени слу-

жбеници, питомци на воени училишта и на војни-
ците воената легитимација им служи за докажува-
ње на идентитетот и припадноста кон постојниот 
состав на Југословенската народна армија. 

На резервните подофицери, офицери и воени 
службеници, како и на војниците-обврзници, во-
ената легитимација им служи за докажување на 
припадноста кон резервниот состав на Југословен-
ската народна армија, а кога тие лица се наоѓаат 
на воена должност > во Југословенската народна 
армија — и за докажување на идентитетот. 

Со воената легитимација се докажува иденти-
тетот во смисла на одредбата од членот 4 на За-
конот за личната карта само кога е во легитима-
цијата на за тоа предвиденото место запишана во-
ената пошта и е ставен жигот на воената единица 
односно установа во која се наоѓа на служба има-
телот на легитимацијата. 

Член 3 , 
Воената легитимација содржи натпис: „Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Ју-
гословенска народна армија", назив: „Војна леги-
тимација", место за'фотографија, ознаката матри-
кулата и ознака на припадноста кон активниот од-
носно резервниот состав на Југословенската народна 
армија. Ознаката на матрикулата истовремено е 
и број на евиденцијата на воената легитимација. 

Во воената легитимација се запишуваат личните 
податоци на имателот на легитимацијата, и тоа: 
презиме и име; датум, место, општина и република 
на раѓањето; чин односно класа; податоци за лич-
ниот опис (височина, боја на косата, боја на очите 
и особени знаци); податок за крвната група на има-
телот на легитимацијата што го заверува лекар. На 
воената легитимација се ставаат датум на издава-
њето на легитимацијата, печат на воената пошта 
што ја издала легитимацијата, потпис на овласте-
ниот старешина и потпис на имателот на легити-
мацијата. 

Во посебната рубрика на воената легитимација 
се запишува воената пошта на единицата односно 
НЕ установата во која имателот на легитимацијата 
се наоѓа на служба. 

Член 4 
Војниците, питомците на воените училишта, 

активните подофицери, офицерите и воените служ-
беници се должни секогаш да си ја носат воената 
легитимација и да ја покажат на барање од лице 
овластено за легитимирање. 

Резервните падофицери, офицери и воени слу-
жбеници. како и војниците-обврзници се должни 
да ја носат воената легитимација кога се наоѓаат 
на воена вежба и да ја покажат на барање од 
лице овластено за легитимирање. Тие се должни 
воената легитимација да му ја покажат на надлеж-
ниот орган кога треба да ја докажат својата припад-
ност на резервниот состав на Југословенската на-
родна армија, 

Член 5 
Забрането е да се носи воена легитимација во 

странство. 

Член 6 
Во случај на оружено судрување во кое уче-

ствува Југославија, на активните подофицер!«, офи-

цери, воени службеници и војници, како и на ре-
зервните подофицери, офицер^ и воени службе-
ници, питомците на воените училринта и војниците-
обврзници кога се на воена должност во Југосло-
венската народна армија, воената легитимација им 
служи и како исправа за докажување на припад-
носта кон оружените сили на Југославија. 

Член 7 
Посебна легитимација му се издава: 
1) на санитетски от персонал чија исклучива 

должност е да пронаоѓа, собира, пренесува и не-
гува ранети и болни односно да спречува болести; 

2) на санитетскиот персонал чија исклучива 
должност е да ги управува санитетските единици 
и установи; 

3) на персоналот на Југословенскиот црвен крст 
и на другите доброволни друштва за укажување 
помош под услов да им е признаена работата од 
страна на Сојузниот извршен совет, да ги исполну-
ваат истите задачи како и персоналот наведен во 
точ. 1 и 2 на овој став и да и се потчинети на 
командата на единица односно установа на Југосло-
венската народна армија; 

4) на лица што му припаѓаат на помагателно 
друштво од некоја неутрална земја, под услов тоа 
друштво да добило согласност од својата држава за 
укажување помош и да му е признаена и одобрена 
работата од страна на Сојузниот извршен совет, ка-
ко и тие лица да ги извршуваат истите задачи како 
и персоналот наведен во точ. 1 и 2 на овој став и 
да се под надзор на единица односно установа на 
Југословенската народна армија; 

5) на санитетскиот персонал на болничките бро-
дови и на членовите на посадата на тие бродови. 

Посебната л е г и т и м а ц и ј а служи само како доказ 
за припадноста на персоналот што посебно е за-
штитен со Женевската конвенција за подобрување 
на положбата на ранетите и болните во оружените 
сили во војна од 12 август 1949 година односно со 
Женевската конвенција за подобрување на полож-
бата на ранетите, болните и бродоломниците на 
оружените сили на море од 12 август 1949 година. 

Член 8 
Посебната легитимација содржи натпис: „Со-

цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Југословенска народна армија"; знак на црвен крст; 
назив: „Посебна легитимација санитетског особља 
оружаних снага Ју гос лави је и санитетског особља 
придодатог оружаним снагама"; ознака на матри-
кулата; место за фотографија; број на легитимаци-
јата и датум на издавањето на легитимацијата. 

Во посебната легитимација се внесуваат лични-
те податоци на имателот на легитимацијата, и тоа: 
презиме, име и чин; својство на лицето на кое му е 
издадена легитимацијата; податоци за личниот опис: 
височина, боја на косата, боја на очите и други 
евентуални посебни знаци. Иа посебната легитима-
ција се ставаат сув жиг, жиг на воената пошта што 
ја издала легитимацијата, потпис на овластеното 
лице и потпис на имателот на легитимацијата од-
носно отпечаток на прстот ако е неписмен. 

Член 9 
На лицата што ги придружуваат оружените 

сили на Југославија, а непосредно влегуваат во 
нивниот состав, како што се воени дописници, ци-
вилни членови на посада на воени воздухоплови, 
снабдувачи, членови на работни единици или служ-
би, членови на културни екипи и ел. им се издава 
легитимација на придружници на оружените сили 
на Југославија која им служи само како доказ за 
тоа својство. 

Легитимацијата на придружници на оружените 
сили на Југославија од ставот 1 на овој член се 
издава во случај ва војна. 
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ЈЈлен 10 
Легитимацијата на придружници на оружените 

сили на Југославија содржи натпис: „Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, Југо-
словенска народна армија"; назив: „Легитимација 
за лице које прати оружане снаге"; место за фото-
графија и датум на издавањето на легитимацијата. 

Во легитимацијата се внесуваат личните пода-
тоци на имателот на легитимацијата, и тоа: прези-
ме, име, датум и место на раѓањето; податоци за 
личниот опис: височина, тежина, боја на косата, 
боја на очите и други евентуални знаци за утврду-
вање на идентитетот. Во легитимацијата се внесува 
податок за крвната група на имателот на легити-
мацијата, својство во кое имателот на легитимаци-
јата ги придружува оружените сили, а по потреба 
отпечаток од левиот и десниот показалец. На леги-
тимацијата се ставаат печат на воената пошта што 
ја издала легитимацијата, потпис на овластеното 
лице и потпис на имателот на легитимацијата. 

Член И 
Посебната легитимација и легитимацијата на 

придружници на оружените сили на Југославија 
(чл. 7 и 9) не служат за докажување на идентитетот 
во мирновремена состојба ниту во воена состојба. 

Член 12 
Воените легитимации ги издаваат: 
1) воена единица односно установа во ранг на 

команда на полк (бригада, самостоен баталјон — 
дивизион) — за војниците што се наоѓаат на слу-
жење на воениот рок; 

2) управа на воено училиште — за питомците; 
3) команда на дивизија, на неа рамна или пови-

сока команда односно управа на воена установа — 
за активните подофицер«, офицери и воени служ-
беници; 

4) персоналната управа на Државниот секре-
таријат за народна одбрана — за активните и ре-
зервните генерали и адмирали; 

5) општинскиот орган на управата за народна 
одбрана — за војниците-обврзници и резервните 
подофицери, офицери и воени службеници што ги 
»одат во својата евиденција. 

Посебните легитимации ги издаваат: 
1) органите од ставот 1 точ. 1 до 4 на овој член 

— за лицата од членот 7 став 1 точ. 1, 2 и 5 на 
овој правилник што му припаѓаат на постојаниот 
состав на Југословенската народна армија: 

2) органот од ставот 1 точка 5 на овој член — за 
лицата од членот 7 став 1 точ. 1, 2 и 5 на овој 
правилник што му припаѓаат на резервниот состав 
на Југословенскатта народна армија; 

3) Санитетската управа на Државниот секрета-
ријат за народна одбрана — за лицата од членот 7 
став 1 точ. 3 и 4 на овој правилник. 

Легитимациите на придружници на оружените 
сили на Југославија, ги издава командата на ди-
визија, на неа рамна или повисока команда, од-
носно управата на воена установа« 

[Член 13 
За секоја издадена воена легитимација, посебна 

легитимација и легитимација на придружише! на 
оружените сили на Југославија се води евиденција 
според посебен пропис. 

Член 14 
Лицето што ќе ја загуби воената легитимација 

односно посебната легитимација или легитимацијата 
на придружници на оружените сили на Југославија, 
или на друг начин ќе остане без легитимација, е 
должно да & го пријави тоа во рок од 15 дена, од 
денот на исчезнувањето на легитимацијата, и тоа; , 

1) војник, питомец на воено училиште, активен 
подофицер, офицер и воен службеник — на воената 
единица односно установа на која и припаѓа; 

2) војник-обврзник и резервен подофицер, офи-
цер и воен службеник — на општинскиот орган на 
управата за народна одбрана, а кога се наоѓа на 
воена служба — на воената единица односно уста-
нова на која и припаѓа; 

3) лице наведено во членот 7 точка 4 на овој 
правилник — на Санитетската управа на Државниот 
секретаријат за народна одбрана; 

4) придружник на оружените сили — на воената 
единица односно установа надлежна за издавање на 
легитимацијата. 

На лицата наведени во ставот 1 од овој член 
им се издава нова легитимација. 

Член 15 
Издадената воена легитимација, посебна легити-

мација или легитимација на придружници на 
оружените сили се заменува во следните случаи: 

1) кога не постои можност за внесување нови 
податоци во неа поради пополнетост на рубриките; 

2) кога ќе дотрае и ќе стане неупотреблива по-
ради оштетување; 

3) кога имателот на легитимацијата ќе го про-
мени личното име; 

4) кога имателот на легитимацијата битно ќе ги 
измени знаците на личниот опис. 

Сите издадени воени легитимации и посебни 
легитимации се заменуваат кога ќе го нареди тоа 
државниот секретар за народна одбрана. 

Член 16 
Воената легитимација се поништува кога лице-

то на кое му е издадена таа ќе се разреши од воена 
обврска, како и во случај на смрт на тоа лице. 

Член 17 
Лицата на кои им се издадени посебни легити-

мации или легитимации на придружници на оруже-
ните сили на Југославија се должни да и ги вра-
тат легитимациите на воената единица односно ус-
танова во која се наоѓаат кога ќе престанат при-
чините поради кои им се издадени тие. Воената 
единица односно установа ќе ги уништи вратените 
легитимации и ќе го извести за тоа органот што ги 
издал. 

Член 18 
Обрасците на воена легитимација, посебна ле-

гитимација и легитимација на придружници на 
оружените сили на Југославија се напечатени коц 
овој правилник и се негов составен дел. 

Член 19 
Воените легитимации ќе се издадат во рок од 

три години од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. Посебните легитимации ќе се пе-
чатат и ќе се издадат кога ќе го одобри тоа, на 
предлог од Санитетската управа на Државниот се-
кретаријат за народна одбрана, државниот секре-
тар за народна одбрана. 

При издавањето на воените легитимации пропи-
шани со овој правилник, се одземаат легитимациите 
издадени според прописите наведени во членот 20 
од овој правилник. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Упатството за во-
дење на легитимацијата на активните офицери, ге-
нерали, адмирали и воени службеници на ЈНА —» 
пов. бр. 3920 од 19 мај 1948 година и Упатството за 
водење на легитимациите на резервните офицери, 
генерали, адмирали и воени службеници на ЈНА! 

пов. бр. 170 од 11 јануари 1948 година. 
V. 
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Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист иа СФРЈ". 

Р. в. бр. 10 
1У февруари 1966 година 

Белград 

Државен секретар 
за народна одбрана 
генерал на армија, 

Иван Гошњак. с. р. 

Образец на воена легитимација 
(формат 7 X 9,5 еш) 

(Прва страна на кориците) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Југословенска народна армија 

В О Ј Н А 
Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

(Втора страна на кориците) 

Ова војна легитимација служи за доказива-
ње идентитета само кад је у легитимацији на 
за то предвиђеном месту уписана војна пошта и 
стављен жиг војне јединице—установе у којој се 
ималац легитимации е налази на служби. 

Место за фотографију 
величине 4,5 X 6 с т 

(Име) 

Датум издавања 
( М , ш 

(Потпис старешине) 

(Втора внатрешна страна) 

2 Датум рођења 
Ѕ Место, општина и република рођења 

4. Крвна група 

(Потпис лекара) 

(Трето внатрешна страна) 

5 ЛИЧНИ ОПИС: 
Висина — 
Боја косе 
Боја ом ију 
Особени знаци 

(Својеручни потпис имаоца легитимације) 

(Прва внатрешна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Југословенска народна армија 

Број легитимације и матрикуле 

В О Ј Н А Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А — 
(Презиме) 

(Четврта и петта внатрешна страна) 
Чин — класа 
Наредба — указ број од ^ 

(М. П.) 
(Потпис старешине) 

(перфориран©) - —• 
Чин — класа 
Наредба — указ број од 

(М. П.) 
(Потпис старешине) 

(перфорирано) — — 
Чин — класа 
Наредба — указ број од •• 

(М. П.) 
(Потпис старешине) 

(перфориран) 

(Шеста и седма внатрешна страна) 

АКТИВНИ — РЕЗЕРВНИ САСТАВ 
На служби у војној јединици — установи: 

Војна пошта 
Датум 

(м, ш : 
(Потпис старешине) 

(перфориран) • 

АКТИВНИ — РЕЗЕРВНИ САСТАВ 
На служби у војној јединици — установи: 

Војна пошта 
Датум • 

( М , П . ) • 

(Потпис старешине) 
(перфориран©) 

АКТИВНИ — РЕЗЕРВНИ САСТАВ 
На служби у војној јединици — установи: 

Војна пошта • -
Датум 

(М. П.) ^ 
(Потпис старешине) 

(перфориран^) ... 

Образец ва посебна легитимација 
(формат 7 X 9,5 еш) 

(Предна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Југословенска народна армија 

Знак црвеног крста 

П О С Е Б Н А 
Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

саиитстоког особља оружаних снага Југословије и 
санитетеког особља придодатог оружаним снагама 

Презиме 
Име — 
Број евиденцион« плочице (матрикс ле) 
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Имаоца ове легитимација штити Женевска конвен-
ција за побољшање положаја рањеника и болесни-
ка у оружаним снагама у рату од 12. августа 1949. 
године, односно Женевска конвенција за побољша-
ње положаја рањеника, болесника и бродоломник 
оружаних снага на мору од 12. августа 1949. године, 
у својству 

(Опачина) 

(Датум издавања легитимације) (Број легитимација) 

Суви жиг > 
(Опачина) 

Место за 
фотографију 

(Потпис имаоца легитимација 
или отисак прстију) 

Висина Тежина Боја очију Боја косо 

Крвна група Жиг војне по-
ште која изда-
је легитимацију 

Н а п о м е н а : Ова легитимација 
се издаје лицима која прате ору-
жане снаге Југославије иако непо-
средно не улазе у њихов састав. 
Лице коме је издата мора је носи-
ти у свако доба. Ако је ималац 
легитимација заробљен, он ће ле-
гитимацију предати властима које 
га држе у заробл»еништву, како би 
оне могле установити његов иден-
титет. 

Жиг војне поште 
која издаје леги-
тимацију 

Висина Боја очију Боја косе 

Остали евентуални особени знаци: 

Н а п о м е н а : Ова посебна легитимација штампа 
се и издаје и на француском језику чији је текст пре-
вод текста датог у овом обрасцу. 

Образец на легитимација на при-
дружници на оружените сили на 

Југославија 
(формат 13 X 10 еш) 

(Предна страна) 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Југословенска народна армија 

Место за 
фотографију 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
пратиоца оружаних снага Југославија 

Презиме 
Име 
Датум и место рођења ч 
Прати оружане снаге у својству: ч 

* г- 1» 1 
(Датум издавања легати« (Својеручни потпис имао« 

маци је) ца легитимације) 

Н а п о м е н а : Ова легитимација штампа се и 
издаје и на француском језику чији је текст превод 
текста датог у овом обрасцу. 

195. 

Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за 
техничките мери („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИТЕ ПОС-

ТРОЈКИ ОД ПОЖАР 

Член 1 
Заштитата на електроенергетските постројки од 

пожар се врши според Техничките прописи, за 
специјална заштита на електроенергетските пос-
тројки од пожар, што се напечатени во Додатокот 
на „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/66 и се соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 2 
Со денот ва влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат д<а важат Правилникот за 
Техничките прописи за специјална заштита на е-
лектроенергетските постројки од пожар („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 37/57) и техничките пропи-
си за специјална заштита на електроенергетските 
постројки од пожар (Додаток на „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/57), што се составен дел на тој пра-
вилник. 

Член 3 
Овој правилник влегува во оила по истекот на 

триесет дена од денот на објавувањето во „Служ-
бен лист на СФРЈ", 

Бр. 2074/1 
30 март 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, с. р. 
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196. 
Врз основа на членот 57 став 2 од Основниот 

закон за радио-сообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), во согласност со сојузниот секре-
тар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај та 
врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ И РАДИО-МЕРЕЊАТА ВО 
ОБЛАСТА НА РАДИО - СООБРАЌАЈОТ ШТО ГО 
НАПЛАТУВА УПРАВАТА ЗА РАДИО-СООБРАКАЈ 

1. Со оваа наредба се пропишува височината на 
надоместокот за техничките прегледи и радио-ме-
рењата во областа на радио-сообраќајот, што ги 
врши Управата за радио-сообраќај. 

2. Техничкиот преглед на прототип на радио-
станица од членот 55 став 1 точка 3 од Основниот 
закон за радио-сообраќајот (во понатамошниот тек-
ст: Законот), го врши Управата за радио-сообраќај 
со надоместок чија височина, во зависност од фрек-
вентно^ подрачје и силата на радиостаницата, из-
несува за: 

а) радиостаници што работат ,«а долги, средни 
и кратки бранови: 

Динари 
1) за прототип до 50 W сила 1.200 
2) за прототип над 50 до 200 W сила — 1.700 
3) за прототип над 200 W до 1 kW сила — 5.000 
4) за прототип над 1 kW сила се плаќа 

по работен час на екипата 35 
б) радио-станици што работат на UKB-подрачје: 
1) за прототип до 10 W сила 800 
2) за прототип над 10 до 30 W сила 1.500 
3) за прототип над 30 до 100 W сила — 2.500 
4) за прототип над 100 до 500 W сила — 3.500 
5) за прототип над 500 W сила се плаќа 

по работен час на екипата 35 
Работната организација што се занимава со про-

изводство на радиостаници што можат да се про-
изведуваат само според технички прегледан и о-
добрен прототип, е должна прототипот на радио-
станица, пред започнувањето на производството, да 
ii го поднесе на технички преглед на Управата за 
радио-сообраќај. 

За извршениот технички преглед на прототип 
на радио-станица Управата за радио-сообраќај е 
должна да издаде техничка документација за ре-
зултате од техничкиот преглед на протитипот во 
рок од 2 месеца од денот на поднесувањето на про-
тотипот на преглед. 

3. За техничките прегледи и радио-мерењата 
предвидени со Законот, што ги врши Управата за 
радио-сообраќај на барање од државни органи и 
работни и други организации, се плаќа надоместок 
во височината определена во точ. 4 до 7 на оваа 
наредба. 

4. Надоместокот за технички.преглед на радио-
станица се плаќа во износ од 35 динари по работен 
час на екипата. 

Со овој технички преглед се утврдува: дали е 
радиостаницата поставена според условите опре-
делени во дозволата за доставање, дали е радио-
станицата способна за несмеќавана работа и дали 
таа со својата работа не ја попречува работата на 
другите радиостаници. 

5. Надоместокот за технички преглед на прототип 
на електрични и други апарати, уреди и постројки, 
заради издавање потврда дека радио-смеќавањата 
на електричните и други апарати, уреди и пос-
тројки се сведени на нормите на задолжителните 
југословенски стандарди за сузбивање на радио-
смеќавањата — по еден прототип изнесува, и тоа: 

а) за технички преглед на прототип на елек-
трични апарати и уриди со електромотори и гене-
ратори со четчиња, како што се: апарати за су-

шење, апарати за перење, смукалки, регистар-ма-
шини и сметачки мартини, забарски и слични а-
парати, како и други уреда, апарати и машини за 
домаќинство, работилници и лаборатори: 

Динари 
1) за прототип до 15 W сила 400 
2) за прототип над 15 до 50 W — — 600 
3) за прототип над 50 до 100 W сила — 800 
4) за прототип над 100 W до 1 kW сила 1.300 
5) за прототип над 1 до 5 kW сила — 1.800 
6) за прототип над 5 kW сила се напла-

тува по работен час на екипата 35 
При техничкиот преглед на овие прототипови 

ќе се мерат напоном и полето на смеќавањата во 
разни фреквентни опсези; 

б) за технички преглед на прототип на разни 
регулатори и контакти со искрење: 

Динари 
1) за прототип во посебно изведување 

или вграден во помали уреди ЗОО 
2) за прототип монтиран во инсталации 

или вграден во поголем уред се наплатува 
по работен час на екипата .— 35 

При техничкиот преглед на овие прототипови 
ќе се мерат напонот и полето на смеќавањата во 
разни фреквентни опсези, како и фреквенцијата 
на повторувањето на смеќавачките импулси; 

в) за технички преглед на прототип на теле-
фонски и телеграфски апарати и уреди и п и ј а -
лаци за телекомуникации: 

Динари 
1) за прототип на телефонски апарат — 600 
2) за прототип на секретарка гарнитура 1.000 
3) за прототип на куќна централа — 1.500 

. 4) за прототип на тел спринтер 1.000 
5) за прототип на телеграфска централа 

и други уреди за пренесување информаци 
се наплатува по работен час на екипата — 35 

При техничкиот преглед на овие прототипови 
ќе се мерат напонот и полето на смеќавањата во 
разни фреквентни опсези, како и фреквенцијата 
на повторувањето на смеќавачките импулси; 

г) за технички преглед на прототип на радио-
приемник и радио-телевизијски приемник: 

Динари 
1) за прототип на радио-прдемник за 

UKB 600 
2) за прототип на радио-приемник за 

долги, средни и кратки бранови 800 
3) за прототип на радио-приемник за 

дол$1, средни и кратки бранови и UKB — 1.000 
4) за прототип на радиотелевизиски 

приемник за I и III опсег (екран до 43 cm) — 1.500 
5) за прототип на радиотелевизиски 

приемник за I и III опсег (екран над 43 cm) 1.800 
6) за прототип на радио-телевизиски 

приемник за I, III и IV опсег 2.300 
7) за прототип на радиотелевизиски 

приемник за I, III и IV опсег и за UKB — 2.600 
4 

При техничкиот преглед на овие прототипови 
ќе се мерат напонот и полето на смеќавањата во 
разни фреквентни опсези, степенот на високофрек-
вентното слабеење на мрежниот приклучок; 

д) за технички преглед на прототип на уред и 
опрема за осветление (луминисцентни и флуорес-
центни светилки): 

Динари 
1) за прототип на светлечко тело и гар-

нитура 500 
2) за прототип hi* уред за стартување — 400 
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При техничкиот преглед на овие прототипови 
ќ е се мерат напонот и полето на смеќавањата во 
разни фреквентни опсези; 

ѓ) за технички преглед на прототип на високо-
фреквентни генератори за индустриски, медицински 
и научни цели: 

Динари 
1) за прототип до 100 W сила 800 
2) за прототип над 100 до 500 W сила — 1.300 
3) за прототип над 500 W до 1 kW сила — 1.900 
4) за прототип над 1 kW сила се напла-

тува по работен час на екипата 35 
При техничкиот преглед на овие прототип ови 

ќе се мерат промените на фреквенциите при разни 
оптоварувања, широчината на емисијата, нивоата 
на хармониките и степенот на високофреквентната 
спрега помеѓу уредите и мрежата за напојување; 

е) за технички преглед на прототип на уред за 
претворање на струјата и »апонот, како што се: 
обртни и транзисторски претварачи и слични уреди: 

Динари 
1) за прототип до 10 W сила ЗОО 
2) за прототип над 10 до 100 W сила — 500 
3) за прототип над 100 W до 1 kW сила 1.100 
4) за прототип над 1 kW сила се напла-

тува по работен час на екипата 35 
При техничкиот преглед на овие прототипови ќе 

се мерат напонот и полето на смеќавањата во разни 
фреквентни опсези, фреквенцијата на повторување-
то на смеќавачките импулси, како и степенот на 
високофреквентната спрега со мрежата за напоју-
вање: 

ж) за технички преглед на прототип на уред 
и елементи од електрична инсталација на мотори, 
агрегати и моторни возила, за еден прототип 2.500 
динари 

При техничкиот преглед на овие прототипови 
ќе се мери полето на смеќавањата на комплетната 
инсталација или ка поединечни склопови во разни 
услови на: брзината, гасот, положбата на колата 
и слично. 

6. ^Надоместокот за технички преглед на про-
тотип на останатите електрични и други апарати, у-
реди и постројки, што не се наведени во точката 5 
на оваа наредба, зависно од сложеноста на апара-
тот, уредот или постројката, видот на мерната техни-
ка која при овој преглед мора да се користи, што го 
цени Управата за радио-оообраќај, изнесува по ра-
ботен час на екипата 35 динари. 

7, Надоместокот за рад ио-мерења и испитувања 
изнесува по работен час на екипата 35 динари. 

Оние радио-мерења и испитувања опфаќаат 
особе- но: 

1) радио-мерења заради испитување на мож-
носта да се постави радиостаница или мрежа на 
радио-станици, при Нито: се испитува зафатената 
на фреквенциите опсези и канали; се истражуваат 
слободните фреквенции; се мерат условите за про-
стирање на брановите; се анализираат меѓусебните 
смеќавање; се врши избор на поволна локација, се 
испитуваат техничките карактеристики на тере-
нот — проводливоста, диелектричната константа и 
нивото на смеќавањата; 

2) радио-мерења заради испитување на правил-
носта и најповолните услови на работата на ра-
диостаницата, при што: се мери точноста и ста-
билноста на фреквенцијата со или без автоматско 
регистрирање; се дотерува точната фреквенција; 
се мери'јачината на електромагнетното поле со или 
без автоматско регистрирање; се испитуваат карак-
теристиките на емисионата антена (импеиданција, 
степен на дотераност, степен на рефлекси јата, 
карактеристика ца приемот или зрачењето ити.); 
се испитуваат инсталациите на земјоводи, (широ-
чината на емисијата, карактеристиките на сигна-
лите (време на траењето, време на воспоставањето 
и време на прекинувањето на сигналите), корисна-

та сила на предавателот, условите на приемот, ни-
вото на смеќавачките сигнали, односот на корисни-
от и смеќавачкиот сигнал и др.; 

3) радио-мерења заради откривање на извори-
те на радио-смеќавања; испитување заради изна-
оѓање најповолно техничко решение за сведува-
ње на радио-смеќавањата на пропишаните нивоа 
кај разни уреди, апарати и постројки; испитување 
на техничките карактеристики на елементите и 
потсклоповите за сузбивање на смеќавањата (ефи-
касност на високофреквентното придушување ити ); 

4) радио-мерења заради издавање потврди за 
големината на квалитетните карактеристики на при-
емникот, при што се мери: осетливоста (максимално 
корисна, ограничена од шум или зајакнување, рела-
тивна или изразена во КТ0 единици); осетливоста на 
импулсни смеќавања; стабилноста на дотерувањето; 
точноста на дотерувањето и испитувањето; факто-
рот на линеарното и н^линеарното изобличување; 
потекувањето на симетричната и меѓуфреквент-
ната зачестеност; широчината на пропусниот опсег; 
селективноста на приемникот; динамиката на ре-
продукцијата; факторот на шумот; степенот на 
филтрирање™ на напонот на мрежата; сигурноста 
од самоосцилирање; стабилноста и издржливоста 
спрема механички потреси, климатските услови, 
промени на температурата и др. 

8. Техничкиот преглед на прототиповите од 
точ. 2, 5 и 6 на оваа наредба се врши, по правило, 
просечно на три мостри од прототип. 

9. По извршениот технички преглед и радио-
мерењата од точ. 4 до 7 на оваа наредба Управата 
за радио-сообраќај е должна да издаде техничка 
документација за резултатите од техничкиот прег-
лед или радио-мерењето, во рокот дотоворен по-
меѓу нарачувачот на прегледот или радио-мере-
њето и Управата за радио-сообраќај 

10. Надоместокот за технички преглед или ра-
дио-мерење се плаќа без оглед на тоа дали е ре-
зултатот од техничкиот преглед или радио-мерење-
то позитивен или негативен. 

И. Во износот на надоместокот за технички 
преглед или радио-мерење определен со одредбите 
на оваа наредба не влегува износот на трошоците 
предизвикани со излегување на екипа од Управата 
за радио-сообраќајот на самото место, ако поради 
природата на работата (големина на објектот, апа-
ратура и ел.) или на барање на нарачувачот, прег-
ледот или радио-морењето се врши надвор од про-
сторите на Управата за радио-еообраќај. 

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ11. 

Бр. 1563/65-8 
4 април 1966 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, е. р. 

197. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИ-

ЈАЛИ 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
за градежни материјали („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 9/65) точката 3 се менува и гласи: 

„3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1967 година." 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18-1980/1 
21 март 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација. 
Славољуб Виторовић, е. Р ^ 

198. 
Врз основа на членот ^став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ СИЈАЛИЦИ И ПРИБОР 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Тлеечки стартер за флуоресцентадс 
цевки. Мери JUS N. L4 031 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1967 година. 

Бр. 16-2115/1 
2В март 1966 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација 
Славољуб Виторовић е. Р> 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за 
пресметување и плаќање интерес на фондовите во 
стопанството, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/66, се поткрадања ле долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 

ПЛАКАЊЕ ИНТЕРЕС НА ФОНДОВИТЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

Во членот 5 став 1 по зборовите: „метало-пре-
работувачко занаетчиство (717-90);" треба да се 
додадат изоставените зборови: „поправка на помали 
пловни објекти (718-10);", а по зборовите: „апарати 
и прибор (719-80);" — изоставените зборови: „поп-
равка на мебел, градежна столарија и други фи-
нални производи од дрво <722-20|;". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 13 април 1966 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
ВО ДАРИНА И НА РЕШЕНИЕТО ЗА ТАРИФАТА 
ЗА ОДВОЗ НА ЃУБРЕ ДО ЦЕНТРАЛНО ЃУБРИ-
ШТЕ, ШТО ГИ ДОНЕСЕ СОБРАНИЕТО НА 

ОПШТИНА БОСАНСКО ГРАХОВО 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката на Собранието на оп-
штина Босанско Грахово за користење водарина, 
бр. 01-VL-704/1-64 од 16 октомври 1964 година и 
Решението на Собранието на оппштина Босанско 
Грахово за тарифа за одвоз на ѓубре до централно 
ѓубриште; бр. VL-01-548/64 од 29 јули 1964 година, 
врз основа на членот 26 став 1 од Законот за Ус-
тавниот суд на Југославија и јавната расправа 
одржана на 28 февруари 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат Одлуката за користење вода-

рина, бр. VL-704/1-64 од 16 октомври 1964 година и 
Решението за тарифата за одвоз на ѓубре до цен-
трално ѓубриште, бр. VL-01-518/64 од 29 јули 1964 
година, што ги донесе Собранието на општина Бо-
санско Грахово. / 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

3. Разлозите поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе својата одлука се следните: 

По повод предлогот од Претпријатието за па-
тишта од Ливно. Уставниот суд на Југославија, 
оценувајќи ја законитоста на Одлуката за корис-
тење водарина и на Решението за тарифата за 
одвоз на ѓубре до централно ѓубриште, што ги до-
несе Собранието на општина Босанско Грахово, 
најде дека оваа одлука и ова решение се во спро-
тивност со сојузните прописи за начинот на фор-
мирање на цените и за прометот на стоки и услуги, 
поради тоа што со тие општи акти надоместоците 
за комунални услуги се пропишани во износи кои 
несразмерно се разликуваат кај одделни категории 
корисници и што за претпријатијата и установите 
тарифите се пропишани очигледно без примена на 
објективни мерила во поглед на обемот на услугата 
што ја користат 

Разгледавајќи ги тарифите за потрошување 
вода и за изнесување ѓубре, содржани во наведе-
ната одлука односно решение, Уставниот суд 
утврди дека разликите во износот на тарифата за 
исти услуги што ги користат одделни категории 
потрошувачи се значително поголеми отколку 
што тоа би било нормално и допуштено. Исто така, 
констатирано е дека тарифите за работните орга-
низации, кога услугите ги плаќаат паушално, се 
определени поименично во фиксни износи, при 
што е сосем занемарено објективното проценување 
на фактичкото користење на услугата, што особено 
се забележува во примерот дека е тарифата за 
потрошување вода „за градежните прегоријатија 
од страна" пропишана во значително поголем из-
нос t отколку за месна градежна организација. 
Покрај тоа, двата наведени општи акти, со сакото 
тоа што за работните организации поименично 
пропишуваат тарифи, истовремено содржат и по-
единечни акти, со што во случај на спор се до-
ведува во прашање правото на корисникот на 
услугата да се жали односно да бара судска за-
штита. 

Во поглед овластувањето за пропишување на 
тарифите за користење комунални услуги, Устав-
ниот суд смета, како што е тоа изразено во реше-
нието на Уставниот суд на Југославија У бр. 75/65, 
29/65, 76/65 и 232/65 од 29 октомври 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 49/65), дека цените 
на комуналните услуги треба да ги определуваат 
комуналните работни организации, во согласност 



Среда. 20 атгрил 1966 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 16 — Страна 317 

со општинското собрание (член 15 од Уредбата за 
начинот за формирање на цените и за пресмету-
вање на разликата во цените „Службен лист 
на СФРЈ", бр, 33/65, 36/65, 40/65, 50/65 и 11/66). Ако 
не е основана комунална. работна организација 
(претпријатие или установа), а комуналните деј-
ности се вршат во режија на орган на општинско-
то собрание, Уставниот суд смета дека, врз основа 
на општ акт на општинското собрание за условите 
за вршење тие дејности и соодветните тарифи, ов-
ластениот орган на општинското собрание може со 
поединечни акти да ги определи цените на кому-
налните услуги. 

При донесувањето* на својата одлука Устав-
ниот суд ја зеде предвид фактичката ситуација 
во поглед условите под кои во Босанско Грахово 
се вршат комуналните услуги, како и тоа дека 
корисниците на тие услуги се неоспорно задолже-
ни да го плаќаат потрошокот на вода и изнесува-
њето на ѓубре, независно од тоа на кој начин це-
ните на услугите се утврдени. 

4, Оваа одлука е донесена на седницата на 
Уставниот суд на Југославија одржана на 28 фе-
вруари 1966 година. 

У бр. 305/65 
28 февруари 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, е. Р 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО 
КОЈА СЕ УКИНУВА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИ-
ЕТО НА ОПШТИНА ДВОР ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ 

ПИЈАЧКИ 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Одлуката на Собра-
нието на општина Двор за определување на нај-
високите цени за безалкохолни пијачки, врз ос-
нова на членот 26 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија и јавната расправа одржана на 28 март 
1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинува Одлуката на Собранието па оп-

штината Двор за определување ма највисоките 
цени за безалкохолни пијачки, бр. 01-3001-1-1965 
од 29 септември 1965 година (во понатамошниот 
текст: Одлуката), која е објавена во "Службени 
вјесник котара Сисак", бр. 16/65, 

2, Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во Службени вјестиик котара Сисак". 

3 Разлозите поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе својата одлука се следните: 

Работничкиот совет на Угостителското прет-
пријатие Двор, сметајќи дека се незаконити и 
неуставни одредбите на Одлуката, му поднесе на 
Уставниот суд на Југославија предлог да ја пони-
шти Одлуката. 

Собранието на општината Двор, повикувајќи се 
на одредбата на чл. 22 од Законот за општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65 и 
57/65) и на Упатството од Републичкиот секретари-
јат за стопанство — Завод за цени на Социјали-
стичка Република Хрватска, бр. 09-4470/1-1965, како 
и па чл 160 и 215 од Статутот на општината Двор. 
ја донесе Одлуката. 

Во членот 1 на Одлуката се определуваат најви-
соките продажни цени за безалкохолни пијачки на 
територијата на општината Двор. а во членот 2 на 
Одлуката се пропишуваат за нокта, овошен сок, 
минерална вода и малинов сок — едни цени кога 

е во прашање продажба во подрум, а други цени 
кога продажбата се врши во угостителски дуќани. 
Со членот 7 на Одлуката се пропишува дека Одлу-
ката влегува во сила идниот ден по донесување, 
и дека нејзино објавување ќе се изврши во „Случ 
жбеии вјеснгик котара Сисак". 

Според тоа, со одредбите на Одлуката им е 
забрането на стопанските организации што вршат 
трговска дејност, како и на стопанските организа-
ции и граѓаните што вршат угостителска дејност, 
да ги продаваат наброените видови пијачки од 30 
септември 1965 година по цени повисоки од оние 
што се определени во Одлуката. 

Оценувајќи ја законитоста на одредбите од чл. 
1 и 2 на Одлуката, Судот наоѓа дека Собранието 
на општина Двор го пречекорило овластувањето 
од чл. 22 и 26 став 3 на Законот за општествената 
контрола на цените. Со членот 22 од тој закон 
општинските собранија се овластуваат да можат 
само за поважни прехранбени производи да ги о-
пределат највисоките продажни цени, додека врз 
основа на одредбата на членот 26 став 3 од тој за-
кон општинските собранија можат да определат 
контролата на цените да се врши за одделни ус-
луги чии цени се од значење за животниот стан-
дард на граѓаните на територијата на општината. 

Овластувањето на општинските собранија да 
пропишуваат контрола на цените за прехранбени-
те производи наведени во членот 22 од Законот за 
општествената контрола на цените, и на цените за 
услугите наведени во членот 26 став 3 на тој закон 
е обу е ловено не само со значењето (што односниот 
производ или услуга го има за населението однос-
но за животниот стандард на граѓаните, туку и 
со другите услови предвидени за воведување на 
општествената контрола на цените, а кои се на-
броени во членот 3 од Законот за општествената 
контрола на цените (неоправдано покачување на 
цените поради дефицитарност на пазарот, или по-
ради дејство на монополските фактори на паза-
рот и ел.). 

Имајќи ги предвид видовите производи набро-
ени во Одлуката, се омета, со оглед на малото зна-
чење што тие производи го имаат во исхраната 
на населението, дека одредбите на чл. 22 и 26 став 
3 од Законот за општествената контрола на цените 
не можат да се однесуваат на тие производи. Се 
напомнува дека ниту одредбата на членот 10 став 
1 од Уредбата за начинот за формирање на цените 
и за пресметување на разликата во цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65 
м 11/66), со која општинските собранија се овлас-
тени да ги пропишат највисоките малопродажни 
цени за определени производи, не ги имаше пред-
вид артиклите за кои се зборува во Одлуката. Ме-
ѓутоа, во членот 4 точка 15 на споменатата уредба 
е пропишано дека производителските стопански 
организации можат да ги формираат цените на ал-
кохолните и безалкохолните пијачки според ус лен 
вите на пазарот, па следстевно на тоа општинското 
собрание, ако важечките прописи би го предвиду-
вале тоа, би можело за тие производи да ја пропи-
ше с а ш маржата а не малопрадажната цена во у-
тврден износ. 

Од изложената правна состојба произлегува де-
ка Собранието на општина Двор не било овласте-
но да ги пропишува највисоките цени за безалко-
холни пијачки, поради што Одлуката не е соглас-
на со Законот за општествената контрола на цени-
те и со Уредбата за начинот за формирање на це-
ните и за пресметување на разликата во цените, 

4. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 28 март 
1966 година. 

. У бр. 475/65 
28 март 1966 година 

Белград Претседател 
па Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 
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О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО 
КОЈА СЕ ОДБИВА ПРЕДЛОГОТ ДА СЕ УКИНЕ 
ОДРЕДБАТА ОД ЧЛЕНОТ 1 НА ОДЛУКАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА 
НА ЈАГЛЕНОТ И ОГРЕВНОТО ДРВО, И СО КОЈА 
СЕ ПОНИШТУВА ЧЛЕНОТ 2 ОД ТАА ОДЛУКА 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја за-
конитоста и уставноста на Одлуката на Собранието 
на општината Тетово за определување на малопро-
дажната цена на јагленот и огревното дрво, врз ос-
нова на јавнава расправа одржана на 11 април 1966 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се одбива предлогот на Работничкиот совет на 

Трговската работна организација „Тесла Петрол", 
Тетово, да се укине членот 1 на Одлуката на Со-
бранието на општината Тетово за определувани? на 
малопродажната цена на јагленот и огревното дрво, 
бр. 01-8479 од 3 август 1965 година („Службен глас-
ник на општина Тетово", бр. 3/65), со кој се утврду-
ваат »малопродажните цени на јагленот и огревно-
то дрво. 

2. Се поништува членот 2 на Одлуката на Со-
бранието на општината Тетово за определување на 
малопродажната цена на јагленот и огревното дрво, 
бр. 01-8479 од 3 август 1965 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
»а СФРЈ" и во „Службен гласник на општина Те-
тово". 

4. Уставниот суд на Југославија ја донесе сво-
јата одлука од следните причини: 

Работничкиот совет на Трговската работна 
организација „Тесла Петрол", Тетово, сметајќи дека 
е незаконита и неуставна Одлуката на Собранието 
на општината Тетово за определување на малопро-
дажната цена на јагленот и огревното дрво, бр. 
01-8479 од 3 август 1965 година, што е објавена во 
„Службен гласник на општина Тетово", бр. 3 од 
10 август 1965 година (во понатамошниот текст: Од-
луката), предложи да се оцени согласноста на Од-
луката со одредбата од членот 22 став 2 на Зако-
нот за општествената контрола на цените и со од-
редбата од членот 152 на Уставот на Југославија, 
како и по спроведената постапка да се укине од-
редбата од членот 1 на Одлуката и да се поништи 
одредбата од членот 2 на Одлуката. 

Собранието на општината Тетово, повикувајќи 
се на одредбата од членот 22 став 2 на Законот за 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65 и 57/65) и на одредбата од членот 1 на Одлу-
ката за согласна примена на Статутот на општината 
Тетово („Службен гласник на општина Тетово, бр. 
1/65), ја донесе на 30 јули 1965 година Одлуката. Со 
членот 1 од Одлуката се утврдуваат малопродажни 
цени за разни видови јаглен и огревно дрво, а со 
членот 2 на Одлуката се определува Одлуката да 
влегува во сила со денот на донесувањето, а дека 
ќе се применува од 31 јули 1965 година. 

Спрема тоа, со одредбите на Одлуката им се 
забранува на трговските претпријатија што се за-
нимаваат со продажба на јаглен и огревно дрво од 
31 јули 1965 година да го продаваат јагленот и ог-
ревното дрво по цени повисоки од цените опреде-
лени во членот 1 на Одлуката. 

Оценувајќи ја законитоста на одредбата од 
членот 1 на Одлуката, Судот наоѓа дека Собранието 
на општината Тетово било овластено да донесува 
такви одредби но не врз основа на членот 22 став 
2 од Законот за општествената контрола на цените, 
на кој член Собранието на општината Тетово по-
грешно се повикало, туку врз основа на членот 10 
став 1 од Уредбата за начинот за формирање ма 
целите и за пресметување на разликата во цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 
60/65 и 11/66). Со наведениот член од таа уредба се 
овластуваат општинските собранија да го опреде-

лат нивото до кое мшкат да се формират мало-
продажните цени за брашно, леб, шеќер, свежо ме-
со, млеко јаглен, гас од гасарници и огревно дрво. 
Од изложеното произлегува дека Собранието на 
општината Тетово било овластено да ги донесе од-
редбите содржани во членот 1 на Одлуката, односно 
да ги пропише највисоките малопродажни 
цени за јаглен и огревно дрво. Пови-
кувањето во уводот на Одлуката на погрешен пра-
вен основ за нејзиното донесување, според оценка-
та на Судот, нема влијание врз законитоста на од-
редбата од членот 1 на Одлуката, бидејќи таа од-
редба е согласна со членот 10 став 1 на Уредбата 
за начинот за формирање на цените и за пресме-
тување на разликата во цените. 

Со одредбата од членот 2 на Одлуката, со која 
се определува дека Одлуката влегува во сила со 
денот на донесувањето а дека ќе се применува од 
31 јули 1965 година, на Одлуката и е дадено по-
вратно дејство, зашто е таа објавена дури на 10 
август 1965 година во „Службен гласник на општина 
Тетово", бр. 3/65. Според членот 154 од Уставот на 
Југославија прописите и другите општи акти можат 
да имаат повратно дејство само ако се определи со 
закон дека одделни негови одредби и прописи до-
несени врз основа на таквите одредби имаат поврат-
но дејство. Бидејќи во овој случај не постои такво 
законско овластување, членот 2 на Одлуката не е 
во согласност со наведената уставна одредба, како 
ниту со одредбата од членот 152 на Уставот со 
која е установена обврска да се објавува прописот 
пред неговото влегување во сила. Со оглед на утвр-
дената несогласност на одредбата од членот 2 на 
Одлуката со Уставот на Југославија, Судот ја по-
ништи наведената одредба, па треба да се смета, 
во согласност со одредбата од членот 152 од Уста-
вот на Југославија дека Одлуката влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Тетово", т. е. на 18 август 1965 
година. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија одржана на 11 април 
1966 година 

У бр. 47/66 
11 април 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
рне и Херцеговине во бројот 34 од 10 септември 1965 
година објавува: 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за пренесување работите и овластувањата според 
сојузните прописи во надлежност на републичките 
органи на управата и републичките совети; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за усогласувањето на одредбите за управната по-
стапка од прописите на бистата Влада на НРБ и X, 
Извршниот совет на НРБ и X, републичките совети 
и републичките органи на управата со Законот за 
општата управна постапка; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за организацијата на Секретаријатот за општа уп-
рава на Извршниот совет на НРБ и X; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за ферид алката пракса на учениците на сред-
ните стручни училишта; 
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Средба за престанок на важењето на Уредбата 
за свидетелствата на средните и учителските шко-
ли, забавачките курсеви издадени за време на оку-
пацијата; 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за просветно-домаќинските курсеви; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за начинот на спроведувањето и условите на кон-
куренте за запишувањето на учениците во учи-
лиштата; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за запишувањето во училиштата за квалификувани 
работници на лицата што не завршиле основна 
училиште; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за хонорарната настава во гимназиите, учителските 
и осумгодишните училишта; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за ховорарната настава во гимназиите, ^шталските 
и осумго дишни те училишта; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за хонорарната настава во средните стручни учи-
лишта, стручните училишта со практична обука, 
нижите стручни домаќински училишта и во учи-
лиштата за ученици во стопанството; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за систематизацијата на работните места во Секре-
таријатот за општа управа на Извршниот совет на 
НРБ и X; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за овластување на Секретаријатот за републички 
буџет и општа управа на Извршниот совет на НРБ 
и X да дава согласност на правилниците за платите 
во самостојните установи спрема кои правата на 
оонзовач ги врши Извршниот совет на НРБ и X; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за овластување Секретаријатот за републички бу-
џет и општа управа на Извршниот совет на НРБ и 
X да дава согласност за неплатено отсуство подолго 
од еден месец; 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за рамките за утврдување на положајните плати 
на службениците на републичките органи; 

Правилник за издавање одобрувања за изградба 
инвестициони објекти; 

Правилник за водењето на книгите за изград-
ба на инвестициони објекти; 

Правилник за вршење технички преглед на 
изградените инвестициони објекти; 

Упатство за емитување посебни вредносници 
за плаќање републички судски такси; 

Наредба за определување помали инвестициони 
објекти и работи од едноставно изведување во об-
ласта од делокруг на Републичкиот секретаријат за 
индустрија и трговија за кои може да се израбо-
тува поедноставен елаборат односно реферат; 

Извештај за дополнителните избори за пвате-
ник на Републичкиот собор во Изборната единица 
Зеница III; 

Исправка на Правилникот за дисциплинските 
мерки за учениците на основното учи липите; 

Исправка на Законот за водниот придонес. 
Во бројот 35 од 24 септември 1965 година обја-

вува: 
Одлука за давање согласност на правилниците 

за организацијата на републичките органи на упра-
вата ; 

Решение за разрешување секретар на Репуб-
личката комисија за верски прашања; 

Решение за назначување помошник републички 
секретар за образование и култура; 

Упатство за измена на Упатството за полага-
њето на стручни и дополнителни испити за звањето 
воспитувач, учител, стручен учител, наставник и 
професор на средните училишта; 

Одлука на Уставниот суд на СРБиХ за надлеж-
носта за одлучување во прв степен по предметот 
за отворање нужно мину залихите на приватни ^пар-
цели; 

Извештај на Републичката изборна комисија 
за резултатот на дополнителните избори за прате-
ник на Републичкиот собор во 97 изборна единица 
Зеница III; 

Измени во Пречистениот список на постојаните 
судски толкувачи. 

Во бројот Зв од 1 октомври 1965 година обја-
вува: 

Одлука за именување претседател и членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд на 
водите; 

Одлука за именување претседател и членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за па-
тишта; 

Одлука за именување претседател и членови 
на Управниот одбор на заедничките резерви на 
стопанските организации на СРБ и X; 

Одлука за именување републички секретар за 
индустрија и трговија; 

Наредба за определување помали инвестициони 
објекти и работи од едноставно изведување во об-
ласта на сообраќајот за кои може да се изработува 
поедноставен елаборат односно реферат. 

Во бројот 37 од 11 октомври 1965 година нема 
прописи. 

Во бројот 38 од 22 октомври 1965 година 
објавува: 

Закон за минималниот личен доход на работ-
ниците; 

Закон за условите за користење дополнителни 
средства на заедничките резерви на стопанските 
организации; 

Закон за завршната сметка за извршување на 
Буџетот на СР БиХ за 1964 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
Буџетот на СР БиХ за 1965 година; 

Закон за укинување на Високата стопанска 
школа во Сараево; 

Закон за дополнение на Законот за државниот 
печат на СР БиХ и за печатите на државните 
органи; 

Закон на измени на Законот за начинот на 
управувањето и располагањето со Средствата на 
заедничките резерви на стопанските организации; 

Исправка на Законот за заштита на културните 
споменици (пречистен текст); 

Исправка на Законот за основното училиште 
(пречистен текст); 

Исправка на Законот за гимназијата (пречистен 
текст); 

Исправка на Законот за шумите (пречистен 
текст); 

Исправка на Законот за уредувањето и кори-
стењето ка градското земјиште (пречистен текст); 

Исправка на Законот за театрите (пречистен 
текст); 

Исправка на Законот за организацијата и фи-
нансирањето на заложувањето; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за воведувањето на републички при-
донеси и даноци; 

Исправка на Законот за ветеринарната служба; 
Исправка на Законот за комуналните такси; 
Исправка на Законот за архивите (пречистен 

текст); 
Исправка на Законот за измени и дополнение 

на Законот за Буџетот на СР БиХ за 1965 година; 
Исправка на Законот за износот на приходите 

што влијаат врз остварувањето на правата на па-
ричен надоместок за време на привремената безра-
ботност; 

Исправка на Законот за угостителските дуќани 
на самостојните угостители; 

Исправка на Законот за високото школство 
(пречистен текст); 

Исправка на Законот за воведување додатен да-
нок на промет на спојки на мало. 



Страна 320 — Број 16 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР; Среда. 20 април 1966 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 29 од 3 август 1965 година 
објавува: 

Закон за измени и дополнувања на Законот за 
високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија; 

Закон за уредување и одржување гробиштата 
и гробовите на борците; 

Закон за стопата на придонесот за заложува-
ње; 

Закон за завршната сметка за извршување бу-
џетот на Социјалистичка Република Македонија 
за 1964 година; 

Одлука за одобрување завршната сметка на 
Општествениот инвестиционен фонд на * СР Маке-
донија за 1964 година; 

Одлука за завршната сметка на Републичкиот 
резервен фонд и средствата за заедничките резер-
ви на стопанските организации на Социјалистичка 
Република Македонија за 1964 година; 

Одлука за давање согласност на стопите за до-
датниот придонес за инвалидско-пензиско осигуру-
вање за 1965 година; 

Одлука за давање согласност на стопите за ос-
новниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување и придонесот за додатокот на деца за 
1965 година; 

Одлука за избор на судија на Врховниот суд 
на Македонија; 

Одлука за избор на судија на Вишиот стопан-
ски суд; 

Одлука за разрешување претседатели и судија 
на окружни судови; 

Одлука за именување член на Управниот од-
бор на Фондот на Федерацијата за кредитирање на 
стопанскиот развиток на стопански недостатно раз-
виените републики и краеви; 

Одлука за именување претседател, потпретсе-
дател и членови на Републичката комисија за вер-
ски прашања; 

Одлука за избор на член на Одборот за гра-
дежништво, станбени и комунални прашања на Ре-
публичког собор; 

Одлука за бројот на судиите и судиите-порот-
ници на Републичкиот совет за прекршоци; 

Одлука за избор на судии-поротници во Ре-
публичкиот совет за прекршоци; 

Одлука за избор на претседател и судии на 
Републичкиот совет за прекршоци; 

Одлука за разрешување и именување членови 
на Управниот одбор на Републичкиот општествен 
фонд за финансирање на образованието што ги 
именува Собранието на СРМ; 

Одлука за именување Управен одбор на Ре-
публичкиот фонд за нестопански инвестиции; 

Одлука за разрешување и именување секретар 
на Републичката изборна комисија за спроведува-
ње на изборите за пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија; 

Одлука за разрешување и именување секретар 
на Републичката изборна комисија за спроведува-
ње на изборите за одборници на општинските со-
бранија; . 

Решение за именување потсекретари и помош-
ник републички секретар во Извршниот совет и ре-
публичките секретари ј ати; 

Решение за разрешување и именување главни 
инспектори на републички инспекторати; 

Решение за именување шеф на кабинет и со-
ветник во Извршниот совет; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
патишта; 

Решение за именување членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за унапредување на 
кинематографијата; 

Решение за именување членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за социјални уста-
нови; 

Одлука за отопите на додатниот придонес за 
инвалидското и пензиското осигурување за 1965 
година; 

Одлука за отопите на основниот придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување и придоне-
сот за додаток на деца за 1965 година; 

Исправка на грешки во Законот за измени и 
дополнувања на Законот за основното училиште. 
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