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24. 
Врз основа на членот 58 од Основниот закон за 

внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/66), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФУНКЦИИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ФУНКЦИЈА И 

УНИФОРМАТА НА МИЛИЦИЈАТА 

Член 1 
За работниците — припадници на милицијата се 

установуваат следните функции: приправник за ми-
лиционер, милиционер, командир на одделение, по-
мошник командир на станица, командир на станица, 
инспектор и виш инспектор. 

Припадниците на милицијата носат на унифор-
мата ознаки на функцијата што ја вршат и други 
посебни ознаки, согласно со одредбите од оваа 
уредба. 

Член 2 
Ознаки на функција носат сите припадници на 

милицијата зависно од работното место на кое се 
наоѓаат. 

Покрај ознаките од ствѕвот 1 на овој член при-
падниците на милицијата што вршат контрола на 
патничкиот сообраќај преку државната граница, 
припадниците на милицијата што вршат контрола 
на сообраќајот на јавните патишта, припаднице на 
посебната единица на милиција на Сојузниот се-
кретаријат за внатрешни работи и припадниците 
на милицијата — музичари носат и посебни ознаки. 

Со право да носат ознаки од ст. 1 и 2 на овој 
член се здобиваат припадниците на милицијата кога 
ќе бидат распоредени на определено работно место 
и ги носат тие ознаки додека се наоѓаат на тоа 
работно место. 

Член 3 
Ознаките на функција се носат на нарамениците 

од блуза шинел и летна кошула. 
Ознаките на приправник за милиционер се со-

стојат од еден ширит во сребревикавобела боја, во 
широчина 10 mm, кој во форма на прав агол е за-
шиен на нарамениците. Краците на органот се свр-
тени кон надворешниот раб на нараменицата. Рас-
тојанието помеѓу врвот на крајот и надворешниот 
раб на нараменицата изнесува 25 mm. 

Ознаките на милиционер се исти како и озна-
ките на приправник за милиционер, само што е ши-
ритот позлатен. 

Ознаките на командир на одделение се состојат 
од два позлатени ширити во широчина 10 mm, од 
кои едниот е зашиен во водорамна линија на 15 mm 
растојание од надворешниот раб на нараменицата, 
а другиот во форма на прав агол со краците свртени 
кон надворешниот раб на нараменицата. Растоја-
нието на најблиските точки помеѓу едниот и дру-
гиот ширит изнесува 15 mm. 

Ознаките на помошник командир на станица се 
состојат од еден позлатен ширит во широчина 20 mm 
кој е зашиен во водорамна линија на 20 mm расто-
јание од надворешниот раб на нараменицата, и знак 
во форма на факел во должина 25 mm, изработен 

од метал во златна боја. Факелот е прицврстен на 
средината на нараменицата, со долниот крај спрема 
надворешниот раб на рараменицата — на 20 mm 
растојание од ширитот. 

Ознаките на командир на станица се состојат 
од два позлатени, меѓусебно паралелни, ширити, од 
кои едниот е широк 20, а другиот 10 mm, а обата се 
зашиени во водорамна линија така што поширокиот 
да биде на растојание од 20 а потесниот на растоја-
ние од 45 mm од надворешниот раб на нараменица-
та, и од факел кој е прицврстен во истата положба 
како и кај ознаките на помошник командир на ста-
ница. 

Ознаките на инспектор се состојат од два позла-
тени, меѓусебно паралелни, ширити широки 20 mm, 
обата зашиени во водорамна линија, и тоа првиот 
на растојание од 20 а другиот на растојание од 
45 mm од надворешниот раб на нараменицата, и од 
факел кој е прицврстен на средината на нарамени-
цата со долниот крај спрема поблискиот ширит — 
на растојание од 10 mm 

Ознаките на виш инспектор се состојат од три 
позлатени, меѓусебно паралелни, ширити од кои 
двата се широки 20 и третиот кој се наоѓа на среди-
ната 10 mm, а сите се зашиени во водорамна линија, 
и тоа првиот на 15, вториот на 45 и третиот на 60 
mm растојание од надворешниот раб на нарамени-
цата, и од факел кој е прицврстен на средината на 
нараменицата, со долниот крај спрема најбли-
скиот ширит — на растојание од 10 mm. 

Лица на школување за милиционери (кадети) 
носат на нарамениците како ознака еден ширит во 
сребреникавобела боја, во широчина од 20 mm, за-
шиен во водорамна линија — на 30 mm растојание 
од надворешниот раб на нараменицата. 

Член 4 
Посебната ознака на припадниците на милици-

јата што вршат контрола на патничкиот сообраќај 
преку државната граница изработена е од метал во 
форма на граничен столб. Ознаката е врамена со 
метално-златна боја и од предната страна е емај-
лирана. На горната страна е зацврстена со два кра-
ка црвена петокрака ѕвезда, обрамена со метално-
-златна боја. Височината на ознаката е 58 mm, ши-
рочината "на горниот дел 19 а на долниот 38 mm. 
Ѕвездата има пречник од 14 mm. 

На лицето од ознаката се наоѓаат бои на знаме-
то на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, на чие бело поле е испишано: „СФРЈ". 

Оваа ознака се носи на средината од испуската 
на горниот лев џеб на блузата или летната кошула, 
односно на левата страна од шинелот во височина 
на градите. 

Член 5 
Посебната ознака на припадниците на милици-

јата што вршат контрола на сообраќајот на јавните 
патишта е изработена од томбак во златно-жолта 
боја, во форма на раширени крилја поврзани со 
тркало во чие средиште се наоѓа петокрака ѕвезда 
во црвена боја. Распонот на крилата е 6 cm, преч-
никот на тркалото 3 cm, а пречникот на петокра-
ката ѕвезда 15 mm. 
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Посебната ознака од ставот 1 на овој член се 
носи над горниот лев џеб на блузата или летната 
кошула односно не соодветната височина на левата 
страна од шинелот. 

Член 6 
Посебната ознака на припадниците на посеб-

ната единица на милиција на Сојузниот секретари-
јат за внатрешни работи е грб на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија изработен од 
метал во златно-жолта боја, со пречник од 14 mm, и 
се носи на околувратникот од блузата и шинелот. 

Член 7 
Посебната ознака на припадниците на милицијата 

— музичари е лира од метал во златно-жолта боја, 
и се носи на нарамениците на средината помеѓу 
ознаките на функција и колчињата на нарамени-
цата. 

Член 8 
- Униформата на припадниците на милицијата е 

зимска и летна. 
На определени припадници на милицијата им 

припаѓаат и дополнителни делови што се составен 
дел од униформата. 

На припадниците на милицијата што непосредно 
го регулираат сообраќајот и на припадниците на 
милицијата што вршат служба на пловни објекти 
може да им се даде и посебна летна униформа. 

Член 9 
Зимската униформа се состои од шапка, капа 

титовка, кравата, блуза, панталони и Шинел. 
Покрај зимската униформа на припадниците на 

милицијата им припаѓаат мантил, кошула, шал, 
кожени нараквици, теренски чевли и опасач. 

На припадниците на милицијата што вршат 
служба со помош на коњи може, наместо панталони 
и теренски чевли, да им се дадат чакшири и чизми. 

Член 10 
Сите делови од зимската униформа, освен ман-

тилот, кошулата, теренските чевли и опасачот, се 
во оловноеина боја. 

Мантилот е во сивомаслинеста боја. Кошулата е 
во сивомаслинеста или бела боја. Опасачот е во ка-
феава боја, а за припадниците што вршат служба 
на контрола и регулирање на сообраќајот — во 
бела боја. 

Член i l 
Зимската униформа и деловите што припаѓаат 

кон таа униформа имаат крој, и тоа: 
Д) шапката, која се изработува од камгарн, е од 

вообичаен крој. Бортот е во тегет-сина боја, висо-
чина 40 mm. 

Сонцобранот е од целулоид или сличен матери-
јал, во црна боја, со раб опшиен со кожа или со 
пластична маса. На сонцобранот на околу 5 mm од 
надворешниот раб е нашиен буриташ во златно-
жолта боја. во широчина од 6 mm. 

Подбрадникот на шапката е од ист материјал 
како и сонцобранот, во широчина од 16 mm, со две 
гајки исто така од ист материјал, со кој се п р е о -
дува должината, и е прицврстен кон бортот со две 
копчиња во златножолта боја, со пречник од 14 mm. 

Данцето од шапката е опшиена со испуска во 
златножолта боја, во дебелина од 2 mm. 

На средината од бортот на шапката, отспреди, 
се носи петокрака ѕвезда во црвена боја, со пречник 
од 38 mm; 

2) капата титовка, која се изработува од кам-
б р и , е од вообичаен крој. Отспреди е висока 50 до 
60 mm, одзади 60 до 70 mm, а отстрана 90 до 100 mm. 

На средината од титовката, отспреди, се носи 
петокрака ѕвезда во црвена боја, со пречник од 
28 mm; 

3) блузата, која се изработува од камгерн, има 
отворени ревери и изразена половина. 

Блузата е долга до половината на шапката од 
природно пружена рака. Се закопчува со четири 
копчиња во златножолта боја, со пречник од 22 mm. 

На блузата, однадЈвор на градите и на долниот 
дел, од обете страни, се наоѓа по еден џеб, со испу-
ска и капак кој се закопчува со копчиња во злат-
ножолта боја, со пречник од 16 mm. Широчината на 
горните џебови е 12 до 16 cm, а должината 14 до 
19 cm. Широчината на долните џебови е 16 до 20 
cm, а должината 18 до 23 cm. 

Блузата има нараменици во широчина др рака-
вите 60 mm, а при врвот 45 mm. Нарамениците со 
еден крај се зашиени за ракавот, а со другиот крај 
се закопчуваат до околу вратникот со копчиња во 
златножолта боја, со пречник од 14 mm. 

Блузата одзади има прорез, кој започнува на 
60 до 80 mm под половината; 

4) панталоните, кои се изработуваат од камгарн, 
се од обичен крој. Отстрана имаат испуска од 
егализир, во светлосин а боја, во широчина од 2 mm. 
Ногавиците се без манжетни и на долниот крај се 
во широчина од 22 до 26 cm. 

На панталоните на кадетите, на 3 mm од испу-
ската, се нашиваат лалшаси од чоја, во широчина 
од 10 mm; 

5) чакширите, кои се изработуваат од камгарн, 
се од обичен крој. Отстрана имаат испуска од ега-
лизир, во широчина од 2 mm, која се завршува во 
височината на колената. На колената и на задниот 
дел се зајакнати со иста ткаенина; 

6) шинелот, кој се изработува од чоја, е отво-
рен, со половина и со два реда копчиња. Во секој 
ред се наоѓаат по три копчиња во златножолта бо-
ја, со пречник од 24 mm. 

На ракавите е наракавје, подвиткано џ одвоено 
од ракавите, во широчина според шинелот, а нај-
малку 15 cm. 

Однадвор на шинелот од секоја страна има џеб 
со капак. 

На шинелот одзади, од обете страни, е приви-
ден џеб од шинелска чоја, а преку џебовите, во 
височина на половината, драгонер во широчина од 
80 mm. Драгонерот е прицврстен за привидните џебо-
ви со две копчиња во златножолта боја, со пречник 
од 22 mm. 

Шинелот допира до половината на листовите од 
нозете, односно 35 до 40 cm од земјата. Одзади, одоз-
дола, до близу појасот е разрежан. На десната стра-
на од разрезот, однадвор, се наоѓаат 5 копчиња во 
златножолта боја, со пречник од 14 mm, а на левата 
страна од разрезот, однатре, се дупчиња за закоп-
чување. 

Шинелот има нараменици, во широчина спрема 
ракавите 60 mm, а до околувратникот 45 mm. Нара-
мениците со еден крај се зашиени за ракавот, а 
со другиот крај се закопчуваат со едно копче во 
златножолта боја, со пречник од 14 mm. 

Околувратникот, пешевите, капаците на џебо-
вите, привидните џебови, драгонерот, горните работи 
на наракавјето и горниот пеш на разрезот се оп-
шиени со испуска од егализир во светлоста боја, 
во широчина од 2 mm; 

7) мантилот, кој се изработува од шанжан-тка-
енина, е зајакнат од рамењата до височина на гра-
дите и преку плеќите, има влошка од камилска 
длака пригодена за симнување, и појас. Мантилот е 
со два реда по три копчиња во бојата на ткаенината. 

Мантилот допира до половината на листовите 
од нозете. 

Нарамениците со еден крај се зашиени за ра-
кавот, а на другиот крај се прицврстени со копче; 

8) кошулата, која е од пуплин, синтетичка или 
друга слична ткаенина, е од обичен крој; 

9) кожените нараквици се од обичен крој, се 
одвоени прсти и од внатрешната страна се поста-
вени; 



Среда, 18 јануари 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 3 - Страна 91 

10)̂  теренските чевли се во црна боја, од масен-
спорт-бокс, со ѓон гума. На чевлите се нашиени 
глуждови за околу 10 cm над членот; 

11) чизмите се во црна боја, од-бокс или масна 
кравине, сакожен ѓон. Сарите се меки и допираат до 
под коленото; 

12) опасачот е од кожа, во широчина од 48 mm, 
и е поставен со тенка чоја, На опаеачот е преку-
рамник од кожа во иста боја, поставен, во широ-
чина од 20 mm и три алки што/ служат за носење 
на делови од опремата.̂ / 

Опасачот за припадниците на милицијата од 
членот 3 ст. 2, 3 и 4 на оваа уредба има пафта со 
број. Опасачите на другите припадници, наместо 
пафта, имаат спојници за закопчување од месинг. 

Член 12 ^ 
- Летната униформа лее состои од шапка, кравата, 

блуза и панталони.' 
На припадниците на милицијата може, наместо 

блуза од ставот 1 на овој член да им се даде детра 
кошула. 1 

Со летната униформа на припадниците на ми-
лицијата им припаѓа кабаница за дожд или пеле-
рина, длабоки или плитки чевли и нараквици. 

Член 13 
Летната униформа е во оловдосина боја. 
Чевлите се во црна боја. 
Нараквици^ се во сива боја, а за припадни-

ците на милицијата што вршат служба на контро-
ла и регулиран^ на сообраќајот — во бада боја. 

-Член 14 
Летната униформа и деловите што припаѓаат 

кон таа униформа имаат крој, и тоа: 
1) шаоќата која се изработува од тергал, е од 

ист крој ^ако и зимската, со тоа што сонцОбранот 
и подбрадникот се во бела боја, а данцето не е оп-
шиено со испуска; 4 

2) блузата, која се изработува од тергал, е од 
ист крој како и зимската, а поставена е само во 
горниот дел од околувратникот до половината"^! има 
нараменици пригодени за симнување; 

3) панталоните, што се изработуваат од тергал, 
qe од ист крој" како и зимските; 

4) летната кошула, која се изработува дд поте-
нок и посветол тергал, е од обичен крој, со нашиен 
и пресвиткан — положен оКолувратник. ОБолуврат-
никот под тилот е во широчина од 40 mm и посте-
пено кон краиштата се проширува до 75 mm. 

Кошулата отспреди е отворена и,порабена. Се, 
закопчува со.пот копчиња, во бојата на ткаенината, 
со пречник од 10 шш. ^ ^ 

На кошулата, од предната страна, во височина 
на градите се наоѓаат два џеба ,со испуска. Дол-
жината на Џебовите е 14 cm, а широчината 13 cm. 
Широчината на- испуската на џебот е 25 до 30 mm. 

Нарамениците се од иста, ткаенина како и ко-
шулата, во -големина како кај летните блузи и при-
годен се за симнување. Ракавите ,се во нормална 
должина и со обични манжетни. 

Летната кошула се носи без кравата; 
5) дождовната кованица која се изработува од 

^умирана најлон-ткаенина, е од вообичаен крој и 
има ќулавка пригодена за симнување. 

Кабаницата допира до половината на листовите 
од нозете. Се закопчува со три копчиња во олов-
носина боја и со ремен од if ста ткаенина како и 
кабаницета. 

Кабаницата е од околувратникот до средината 
на градите и преку плеќите зајакната со иста ткае-
нина. На плеќите под зајакнувањето, како и под 
пазувите, е зашиена мрежеста лента што овозмо-
жува испарување на петта. 

Од левата и десната страна на кабаницата е 
врежан вертикален џеб во нормална големина. На 

^џебовите се оставени прорези за ставање и вадење! 
на опремата. , -

На задниот дел се наоѓа прорез, покриен со 
каоак. 

Нарамениците со едниот крај се зашиени за ра-
кавите а со другиот крај се закопчуваат зц коп-
чето на околувратникот. Широчината на нараме-
ниците кон ракавот е 55 mm,, а до околувратниќот 
— 35 mm. 

Од внатрешната страна^ од околувратникот до 
височината на половината, -кабаницата е поставена 
со потенка ткаенина од соодветна боја; 

6) пелерината, која е од ист материјал како и 
дождовната караница, е од таков крој што да може 
да се носи и преку шинелот. Доволно е долга -и до-
пира до половината на листовите од нозете. 
Отспреди се закопчува со пет копчиња во затворе-
ношна боја, со ^речник од 20 mm. 

Од левата и десната страна на пелерината се 
наоѓа исправен прорез во должина од 30 cm, за 
ставање и вадење на опремата. 

^ Пелерината има ќулавка пригодена за симну-
вање. / 

Член 15 
Дополнителни делови на униформата и опре-

мата се: кожена облека и посебни кожени нарак-
вици во затвореноста боја, шлем во̂  сива боја, 
кацига во бела боја, заштитни очида, ветровка во 
сивомаслинеста боја, навлака, за шапка — во бела 
и сина боја, наракавје во бела боја, кожена влошка 
за, шинел, планинарска капа и панталони — пумпа-
рици, во оловносина боја, и планинарски чевли. 

Дополнителни делови на. униформата им лри-
1^аѓаат, и тоа: 

1) на припадниците на милицијата што вршат 
служба со помош на моторцикли — кожева облека, 
посебни кожени нараквици, кацига и заштитни 
очила; ^ 

2) на припадниците на милицијата што вршат 
служба со помош if а смучки, ,ра возачите на авто-
мобили и на водачите на службени кучиња — ве-
тровка ; 

3) на припадниците на милицијата што вршат 
редарска служба во градови — шлем; 

4) на припадниците на Милицијата што вршат 
служба на контрола и регулирање на сообраќајот 4на јавните патишта — бела "навлака за шапка и 
бело наракавје; 

5) на припадниците на милицијата што вршат 
служба на контрола на патничкиот сообраќа! преку 
државната граница — сина навлака за шапка; 

6) на /припадниците на милицијата што вршат 
редарска служба, служба на контрола и регулирање 
на сообраќајот, служба на обезбедување, како и 
други надворешни служби, ако тоа го бараат кли-
матските услови — кожена влошка за шинел; 

Ђ на припадниците на милицијата што-учеству-
ваат во брдска служба дќ спасување - планинзЈрска 
капа, ветровка, панталони — пумперици и плани-
нарски чевли. / ^ 

Член 16 
Дополнителните делови на униформата и опре-

мата од членот 15 на оваа уредба имаат крој, и тоа: 
1) кожената облека е во форма на работен ком-

бинезон составен од два дела што сочинуваат една 
целина. Предниот дел од комбинезон е на закопчу-
вање. Од околувратникот до половината закопчува-
њето се врши со помош на затворач на повлеку-
вање и 5 копчиња во сива боја, со пречник од 2G 
mm, а од половината надолу (прорез) — со 3 копчи-
ња во сива боја, со пречник од 14 /mm. 

На комбинезонот, на предната страна, во висо-
чина на градите, се наоѓа џеб во коса положба; во 
должина од 15 до 17 cm, кој се затвора со затворав 
на повлекување. - . ч 

Ракавите се во нормална должина и широчина^ 
На рамењата се наоѓаат нараменгќзи од ист матерИ-3 
Јал, во широчина од 50 mm, што со еден крај се за.4) 
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шиени за ракавите, а со другиот се закопчуваат за 
копчето зашиено близу околувратникот. 

На ногавиците, од левата и десната страна, се 
наоѓа по еден привиден џеб со капак на закопчу-
вање, во должина околу 20 cm. ма левата ногавица, 
отспреди, се наоѓа џеб со капак на закопчување, во 
должина од 20 cm и широчина 18 cm. Од коленото 
до долниот раб, ногавиците се затвораат со затво-
рач на повлекување, 

Комбинезонот е поставен. Под поставата, во 
горниот дел, вб височина на половината, е зашиена 
гумена лента што ја природава широчината на ком-
бинезонот и му дава соодветна става. На комбине-
зонот се наоѓа околувратник од волнена ткаенина 
во загвореносина боја, кој е пригоден за симнување. 

Комбинезонот е доволно комотен за да може да 
се носи над униформата; 

2\ к ожените нараквици се од вообичаен крој, со 
прицврстено наракавје во должина од 15 cm. Одна-
тре се поставени со волнена или слична ткаенина; 

Шлемот е од плута или пресувана колеа, во 
оловносина боја, во вообичаена форма, од внатреш-
ната страна е поставен а кожа или со еластични 
панделки, за кои е прицврстен ремен за закопчува-
ње. На средината од шлемот, отспреди, се носи цр-
вена петокрака ѕвезда со пречник од 38 mm; 

4) кацигата е од пресуван ѓон, во беда боја. Дол- ^ 
илот раб од кацигата е опшиен со кожа во бела боја 
за која се прицврстува околувратник од ист мате-

.ријал, кој служи таќо заштита. На средината од 
кацигата, отспреди, се носи црвена петокрака ѕве-
зда со пречник од 28 mm; 

5) ветровката е од шанжан-ткаенина, од затво-
рен крој и таква што да може да се кош хфеку 
блузата. Има 4 копчиња во затвореноста боја, со 
пречник" од 25 mm, пришиени' на десната страна, 
пригодени за слепо закопчување. Од левата и дес-
ната страна е врежан џеб во коса положба, во дол-
жина од 18 cm. ^ 

На долните краишта од ракавите се наоѓа ремен 
од ист материјал, во широчина од .40 mm, кој се за-

' копчува со копче. 
Ветровката има ,влошка од камилска ч длака да 

околувратник од јагнешко крзно, во затворено ка-
феава боја. што се^рригодени за симнување; 

6) навлаките за шапка се од тергал или друга 
ткаенина и пригодени се за симнување; , 

7) наракавјето е од памучна иди друга ткаени-
на, во должина до над лактот и пригодено за сим-
нување; 

кожевата влошка за шинел е од јагнешко 
крзно Од отворен крој е и не се феде под шинелот. 
Отспреди се закопчува со 4 копчиња. Одзади, од по-
јасот надолу, е разрежан. На долниот раб, од лева-
та и десната страна, се наоѓаат ремен и предница, 
што служат да може да се закопча влошката под ко-
леното. 

Влошката има околувратник кој може да се 'сим-
не, изработен од крзно во затворено кафеава боја, 
кој се носи преку околувратникот на шинел or; 

9) планинарската капа е од камгарн или шинел-
' аса чоја и е од вообичаен планинарски крој. 
п На планинарската капа, отспреди, се носи пето-
крака ѕвезда, со пречник од 28 mm;1  

Ф 10) планинарските панталони пумперици се од 
камгарн или шинелска чоја и се од вообичаен крој; 

10 планинарските чевли се од кожа, во црна 
боја и се од вообичаен крој. ^ 

Член 17 7 

Посебната летна униформа е во бела боја и.се 
состои од арапка, блуза и панталони. 

Кен униформата од ставот 1 на м о ј член на 
припадниците на милицијата ми со даваат бели коч 

жени чевли, а на припадниците на цилициј^та што 
непосредно го регулираат сообраќајот—и бел шлем, 

Член 18 
Посебната летна" униформа од членот 17 на оваа 

уредба има крој, и тоа: 
1) шапката е од ист крој како и летната, со тоа 

што има бела навлака; 
2) блузата е од ленено платно или слична тка-

енина, полуотворена и со соборен окодувратник и 
ревери. Се закопчува со 5 копчиња во Фрла боја што 
се зашиени на десниот преден дел. На левиот пре-
ден дел, во височина на градите, се наоѓа џеб со ис-
пуст и со капак во должиш и широчина од 16 ели 
Блузата допира до височината на колковите. На 
долниот дел е нашиен пораб во широчина Од 70 mm, 
на кој се наоѓаат 4 гајки од ист материјал што слу-
жат за држење на опасачот. Низ гајките на поработ 
се повлекува ремен кој е изработен од погруба иио-
тешка ткаенина. Ременот отспреди се закопчува со 
2 копчиња. 

Ракавите се ранглан — во крој, од нормална дол-
жина и се закопчуваат со 2 копчиња во бела боја. 

Блузата има нараменици од иста ткаенина, по-
ставена преку рамењата. Нарамениците се широки 
60 mm, опшиени со сина ткаенина, и се закопчуваат 
со 2 жолти копчиња со пречник 14 mm, зашиени на 
предниот и задниот дел од блузата; 

3) панталоните се од ист материјал како и блу-
зата и од ист крој како и летните панталони, без 
испуска. 

Член 19 
Времето на носењето ,на зимската и летната у-

ниформа^ЈГ дополнителните делови на униформата 
и на опремата ги определува старешината на оп- X 
штипскиот рргана на внатрешните работи, зависно 
^д годишното време и климатските услови. 

Член 20 
Ђб свечени прилики припадниците на милици-

јата носат кон пропишаната униформа^ бела ко-
шула, бели нараквици и плитки чевли. 

л 
Член 21 ч 

Службените облеки цгго ги носат униформирани 
работници на други државни органи,-установи и ра-
ботни организации не смеат да бидат исти по боја 
и ознаки како униформата на припадниците на ми-
лицијата. ^ 

'Член 22 
Замена на ознаките на чанови што припадници' ' 

те на милицијата ги носеле според досегашните про-
писи - со ознаките на функција пропишани со оваа 
уредба .Ќе се изврши до 31 март 1967 година. 

Замена на униформата на припадниците на ми-
лицијата што вршат контрола на патничкиот сообра-
ќај преку државната граница — со униформата 
пропишана со оваа уредба, ќе се изврши до 30 јуни , 
1968 година. 

Член 23 f 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за условите за уна-
предување во звања и чинови во службата на мили-

^ цијата и стражата на казнено-поправителните уста-
нови („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/66). 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 3 
9 јануари 1967 година 

Белград 

Сојузен навртеа совет -

Претседател, 
- Петар Стамболиќ, е. р. 
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25. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 3 Страна 93 ч , 

Врз основа на членот В став 2 од Законот на со-
јузниот буџет за 1967 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/66), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА КРЕДИТОТ КАЈ НАРОДНА-
ВА ВАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА РАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО СОЈУЗНИ-

ОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА 

1. За покривање на распоредените средртва во со 
јузниот буџет за 1967, година, поради нерамномерно 
притекување наѓ приходите, федерацијата ќе користи 
жај Народната бешика на Југославија краткорочен 
кредит до износот од 500,000.000 динари, ро рок за 
враѓање на i декември 1967 година. 

2. Договорот за кредит според оваа одлука ќе го 
склучи со Народната банка на Југославија Секре-
таријатот за сојузен буџет и општ работи. 

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

Р. п. бр. 1 
И јануари 1967 година 

Белград 

Сојузен 
Л 

Претседател, ^ ^ 
Петар Стамболиќ с. р. 

29. 

v, . Врз,,основи на, членот 46. од Законот за доените 
инвалида! од војните (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 
46/85), Сојузниот извршен/совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИ-
НА КОЈА СТАСУВА ОД 1 ЈАНУАРИ 1967 ГОДИНА 

1. Личната инвалиднина која стасува од 1 јану-
ари 1067 година се зголемува така што да ни изне-
сува: 

1) на'воените инвалиди од војните од I до УЛ 
група во Месечен износ, и тоа: 
Група 

2 
П 
III 
IV 

-Ч V 
VI 
VII 

Динари 
его 
436 
334 
247 
175 
109 
74 

2/ на воените инвалиди од војните од VIH до X 
група во еднократен годишен износ, и тоа: 
Група - Динари 

VIII 425 I 
К 319 
Х „ . 213 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
)цеиот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 2 
9 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

27. 

Врз основа ш членот 194 од Законот за Југосло-
венската народна4 армиј а („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/64 и 57/65), државниот секретар за. наводна 
одбрана пропишува t 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ 
И ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСМРТНИТЕ 

ОСТАНКИ НА ВОЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Надоместокот на погребните трошоци и фактич-

ните трошоци за превоз на посмртните останки на 
војници, питомци на воени училишта и воени об-
врзници (во понатамошниот текст: воеци лица), пред-
виден со членот 192 с?. 1 и' 2 на Законот за Југо- ' 
словенската народна армија, се остварува во постап- у 
ката пропишана со овој правилник. 

, 4 / 

Член 2 
Надоместокот на погребните трошоци кој uf се 

исплатува на семејството џа воените лица од членот 
1 на овој правилник опфаќа трошоци: 

1) за еден дрвен сандак и за еден ламаринен сан-
дак, ако е таков сандак потребен според одредбите 
на Правилникот за условите и начинот за ископува-
ње и пренесуваше мртовци („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/65 и 30/66); ( ^ 

2) за ископување и закопување на посмртните 
останки и за затрупување на поранешен гроб; 

3) за венш;;, % 

4) за надгробен знак; 
5) патни трошоци за до два члена на семејство-

то — придружници на посмртните останки во зами-
нување од местото ива престојот на тие лица до ме-
стото на преземањето ка посмртните останки и во 
Враќање до местото нА погребот на посмртните ос-
танки односно до местото на престојот на придруж-
ниците, ако тоа место не е и место на погребот; -

6) за други ситар набавки во врска со погребот. 

Член 3 
Трошоците од членот 2 точ^1 и % на двој пра-^ 

вилник се исплатуваат според поднесената сметка. 
Трошоците од членот 2 точ. 3, 4 и 6 на овој пра-

вилник се исплатуваат во паушален износ од 500 ди-
нари. 

Трошоците од членот 2 точка 5 на овој правилник 
се исплатуваат според прописите за патните и други 
трошоци во Југословенската народна армија Во из-
носот што е определен со тие прописи за граѓанските / 
лица на служба во Југословенската народна армија, 

Член 4 ^ 
Ако семејството на умрено воено лице побара од 

военава единица односно од воената установа мате-
ријална помош за погреб или не се одзове на покана 
да ги преземе посмртните останки на умрениот, ста-
решината на воената единица односно воената уста-
нова може да одлучи воената единица односно вое-
ната установа да.̂  ги поднесува погребните трошоци 
предвидени во членот 2 точ. 1 до 3 на овој правила 

Претседател. 
Петар Стамболиќ с. р. 

Во случајот од ставот 1 на (рој член на семеј-
ството на умрено воено лице не му припаѓа надомес-
токот на погребните трошоци од членот 2 точ. 1 до 3 
на овој правилник, ване му се намалува паушалниот, 
надоместок од членот 3 став. 2 на овој правилник. 

Член 5 
Надоместокот на трошоците за превоз на посмрт-

ните останки кој му се исплатува ^ семејството на 
умрено воено лице од членот 1 на овој правилник 
опфаќа: 
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1) трошоци за превоз на посмртните останки со 
патнички воз или брод до местото на погребот/а ако 
на таа релација не постои железнички или бродски 
сообраќај — фактички трошоци ца превозот со други 
сообраќајни средства; 

^ 2) трошоци за превоз на посмртните останки до 
станицата односно луката или пристаништето, и во 
местото на погребот — од станицата односно луката 
или пристаништето до местото каде,што се врши 
погребот на посмртните останки; 

3) други трошоци за превоз сторени во смисла 
на Правилникот за условите и начинот за ископува-
ње и пренесување мртовци. 

Исплатата на надоместокот од овој член се врши 
по поднесената сметка за извршен превоз. 

Член 6 ^ 
Старешината на воената единица односно вое-

ната установа во кој а. било на служба умреното во-
ено лице кки на воената санитетска установа во која 
умрело военото лице, може да одлучи превозот на 
посмртните останќи на военото лице да се изврши 
со воено моторно возило во смисла на прописите за 
користењето на моторните возила во Југословенска-
та народна армија^ 

Во случајот од ставот 1 на овој член на семеј-
ството на умреното воено лице не му припаѓа надо-
местокот од членот 5 на овој правилник. 

^ Член 7 
Барање за надоместок на трошоците според од-

редбите на овој правилник поднесува член на-семеј-
ството на умреното воено лице до старешината нЅ 
воената единица односно воената установа во која 

умреното воено лице било на служба. , ^ 
Решение за исплата на надоместокот на трошо-

ците^онесува старешината на воената единица од-
носно воената установа на положба командант на 
полк или повисока во која умреното воено лице би-
ло на служба." 

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

вилник престанува да важи Правилникот за 
сувањето и за надоместокот на трошоците за прене-
сувањето и закопот на посмртните остатоци на вое-
ните лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/61 и 
„Службен лист на. СФРЈ", бр. 48/63). 

Член 9 
Овој правилник влег/ва во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Р. в. п. бр. 3 ^ 

5 јануари 1967 година 
Белград , 

. Државен секретар 
за народна одбрана 
генерал на армија, 

Иван Гошњак, с. р. 

28. 
Врз основа на членот 2а од Законот за употреба 

на средствата наменети, за изградба на адабинистра-4 тие ни и управни згради („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66 и 52/6(5), по претходно прибавеното мислење 
од државните и сојузните секретари според дејнос-
тите за кои се надлежни и од претседателот на Со̂ -
јузниот комитет за туризам, сојузниот секретар за 
финансии издава " ^ 

Н А Р Е Д Е А 
ЗА ЗГРАДИТЕ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО АДМИ-

НИСТРАТИВНИ И УПРАВНИ ЗГРАДИ 
1. Како административни односно управни, згра-

ди, во смисла на Законот за употреба на средствата 
наменети за доградба на административни и управни 
згради (во понатамошниот текст: Законот), се сме-
таат сите згради односно делови од зграда, со Вгра-

дената опрема и инсталации, што служат 1за потрес 
бите на администрацијата и управата на корисни-
ците на општествените средства (во понатамошниот 
текст: зградите), а особено: 

1) кај стопанските организации што се распо-
редени во областите од 1 до 7 на Номенклатурата за 
распоредување на стопанските и други организации 
и државните органи според дејностите, кој е соста-
вен дел од Пра(Вилникот за распоредување на ко-
рисниците на општествен -имот сгЈоред нивните деј-
ности („службен лист на ФНРЈ", бр, 10/62 и 12/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64, 50/64, 11/65 
и 13/65 — во понатамошниот текст: Номенклатурата) 
— зградите што служат за. потребите на админи-
страцијата односно управата, како што се канце- . 
дарбите на управниот одбор, секретаријатот, дирек-
торот, сметководството, аналитично-планскиот сек-
тор, општиот сектор, општествените простории и 
канцеларииште на комерцијалниот сектор; , 

2) кај организациите што се распоредени во об-
ластите 8 и 9 на Номенклатурата — само зградите 
што служат за потребите на администрацијата од-

' носно управата во смисла на" одредбата под 1 на 
овој став, освен зградите што се изземени според 
точката 2 на оваа наредба; 

3) кај-органите и организациите што се распоре-
дени во областа 10 на Номенклатурата — сите згра-
ди, освен зградите што се изземени според точката 
2 на оваа наредба. 

2. Не се сметаат како административни односно 
унервни згради во смисла надеваа наредба: 

1) канцелариите на комерцијалниот сектор кај 
трговските, туристичките и други организации на 
кои основната^ дејност им̂  е ' исклучиво давање сто-
пан^ки услуги и чија дејност е распоредена во об-
ластите од \ ДоЈ^на Номенклатурата; "" 1 

2) зградите на институтите, зградите на лабора-
ториите и зградите на. претпријатијата за проекти-
рање, што се самостојни организации од областите 
од 1 Јо 7 на Номенклатурата, како и зградите на г 
институтите, лабораториите и проектантските бира 
во состав на работните организации од тие области; 

3) општествените простории на организациите 
што се распоредени во областите 8-и 9 на Наменкла-
турата; . ' 

4) објектите за народна одбрана од областа 10 
на групата 015-20 на Номенклатурата; 

5) зградите што во Југославија ги град^ или ги 
купува Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти прек^ Претпријатието за стопанисување со 
зградите и становите не странски дипломатски и 
конзул:арни претставништва во Бел^ад,^ за сместу-
вање на странски мисии и нивниот персонал; 

6) зградите што во странство ги гради или ги 
купува Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти за потребите на југословенските дипломатски 
и конзуларни претставништва; N 

7) деловите од згради на казнено-попраените 
установи наменети за живеање не затвореници, де-
ловите од згради на истражните затвори, наменети 
за живеање на притвореници и Истражни затворе-
ници, како и деловите од згради на прифати л житата 
за емигранти HaitfeHe'foi за жиѕеање на емигрант; 

8) станиците на милиција и об1 екипите на орга-
ните на, внатрешните работи и на Управата за на-

, рини н^ СФРЈ — на државната граница, аеродро-
мите,, пристаништата и слободните царин-ски зони; 

9) зградите на воздухопловните пристаништа и 
по должината на воздушните патишта што служат 
за сместување на техничката опрема и -уредите за 
безбедност на воздушната пловидба, зградите за 
сместување на контролно-мерни те центри за кон-
трола на радио-сообраќајот и зградите и објектите 
што служат за одржување на поморските и речните 
пловни објекти на органите, и организациите од об-
ласта 10 на Номенклатурата; 

10) зградите нз Сојузниот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство што се изградуваат за сме-
стување на гранични карантински станици за заш-
тита на растеш!јата ц гранични ветеринарни ста-
ници; ; 
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11) зградите на сообраќајните стопански орга-
низации што се распоредени во областа 5 на Но-
менклатурата во кои се врши продажба на превоз-
ни документи за услуги на превоз на патници и сто-
ки^дчекалните на тие згради; 

ДЈЈЈ)згадите чиј дел, кој ќе се користи за адми-
нистрација односно управа, не надминува 5% од 
вкупно развиената површина на зградата. 

Кај зграда чиј дел за администрацијата односно 
управата надминува 5% од вкупната развиена повр-
шина на зградата се врши издвојување од 40с/о врз 
вкупниот дел од зградата кој служи за администра-
цијата односно управата; 

13) зградите на работните и други организации и 
државни органи што служат за користење годишен 
одмор на нивните работници. 

3. Адаптацијата, доградбата или проширување-
то на постојна деловна зграда што се врши за по-
требите на администрацијата односно управата под-
лежи на обврска за пресметување и уплатување 
40% од износот на трошоците за адаптација, доград-
ба или проширување на деловната зграда. 

Адаптацијата на постојна административна од-
носно управна зграда заради кор-истење за деловни 
цели не подлежи на обврска за пресметување и уп-
латување 40% од износот на трошоците на адап-
тацијата. 

Адаптацијата на постојна административна од-
носно управна зграда, со која не се менува намг-
ната и површината на таа зграда не подлежи на 
обврска за пресметување и уплатување 40% од из-
носот на трошоците на адаптацијата. 

4. Пресметувањето и уплатувањето 40% се врши и 
од износите исплатени за купување земјиште, от-
куп и отштета, како и од износите на трошоците за 
студии, истражувања и проектирање заради изград-
ба на административна односно управна зграда. 

5. Пресметување и уплатување 40% од износот 
на инвестициите се врши и при секоја исплата за 
незавршени административни и управни згради во 
периодот од 1967 до 1970 година а чија изградба от-
почнала пред 20 октомври 1964 година. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за зградите 
што се сметаат како административни и управни 
згради и што се смета како изградба на админи-
стративни и управни згради („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/65). 

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

Бр. 2-327 
12 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Социјалистичка Република 

Македонија" во бројот 5 од 28 февруари 1966 година 
објавува: 

Закон за средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството. 

Во бројот 6 од 11 март 1966 година објавува: 
Закон за Републичкиот фонд за помагање на 

дејноста на општествените организации; 
Одлука за користењето на средствата на Соци-

јалистичка Република Македонија за инвестиции во 
стопанството во 1966 година; 

Одлука за висината на основачкиот влог на Со-
цијалистичка Република Македонија во кредитниот 
фонд на Стопанската банка на Социјалистичка Ре-
публика Македонија; 

Одлука за давање гаранција на Стопанската 
банка на Социјалистичка Република Македонија; 

Одлука за давање согласност на финансискиот 
план на Републичкиот фонд за истажувачки ра-
боти во рударството за 1966 година; 

Одлука за разрешување судии на Окружен суд; 
Одлука за определување претставник на Соција" 

листичка Република Македонија во Стопанската 
банка на Социјалистичка Република Македонија; 

Одлука за именување членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за помагање дејноста 
на општествените организации; 

Одлука за измени и дополнување на Одлуката 
за граничниот износ на најниското пензиско при-
мање и за висината на заштитниот додаток на 
пензиите; 

Одлука за измени и дополнување на Одлуката 
за определување на највисокиот износ на пензиски 
основ од кој може да се определи пензија според 
Основниот закон за пензиско осигурување. 

Во бројот 7 од 15 март 1966 година објавува: 
Уредба за определување работи што ги врши 

Дирекцијата за заеднички служби на републичките 
органи за потребите на републичките органи и ор-
ганизации; 

Решение за именување Комисија за утврдување 
материјално-финансиските права i обврски на Ди-
рекцијата за мелиоративните системи на Социјалис-
тичка Република Македонија; 

Решение за давање согласност на Тарифата за 
наградите и надоместокот на трошоците За работата 
на адвокатите; 

Тарифа за наградите и надоместокот на тро-
шоците за работата на адвокатите; 

Правилник за работите од контролата и регу-
лирањето на сообраќајот кои можат да ги вршат ра-
ботниците на милицијата. 

Во бројот 8 од 23 март 1966 година објавува: 
Закон за Републичкиот буџет за 1966 година. 
Во бројот 9 од 30 март 1966 година објавува: 
Решение за разрешување на директорот на Же-

лезничкото транспортно претпријатие во Скопје; 
Решение за именување диоектор на Железнич-

кото транспортно претпријатие во Скопје. 
Во бројот 10 од 9 април 1966 година нема про-

писи. 

Во бројот И од 16 април 1966 година објавува: 
Одлука за престанок на Заедницата на осигуру-

вањето на Социјалистичка Република Македонија; 
Одлука за доделување средства од Резервниот 

фонд на Социјалистичка Република Македонија; 
Исправка на Законот за изменување и допол-

нување на Законот за организацијата на превозот 
во патниот сообраќај. 

Во бројот 12 од 27 април 1966 година објавува: 
Закон за начелата на организацијата на оп-

штинските органи на управата; 
Закон за организацијата и надлежноста на 

органите на инспекцијата на трудот; 
Закон за определување органи што ќе вршат 

одделни работи од областа на железничкиот соо-
браќај ; 

Закон за организацијата и работењето на ор-
ганите на инспекцијата во поштен-ско-телеграфски-
от и телефонскиот сообраќај; 

Закон за евиденцијата на престојувалиштето1 

на граѓаните; 
Закон за стопанисување и управување со ставѓ^ 

бени те зграда во општествена сопственост; ^ 
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Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со износ од 62,020.000 динари; 

Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија со износ од 46,346.000 динари; 

Одлука за избор на судии-поротници на Вр-
ховниот суд на Македонија; 

Одлука за потврдување на Статутот на Репуб-
личкиот фонд за патишта. 

Во бројот 13 од И мај 1966 година објавува' 
Закон за организацијата на превозот во патниот 

сообраќај (пречистен текст). 
Во бројат 14 од 18 мај 1966 година објавува: 
Одлука за образување Републичка комисија за 

работно време; 
Одлука за одредување почетокот на работното 

време во републичките органи на управата. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Ура дни лист Социјалистичке Републико С ло-
вени ј е во бројот 13 од 28 април 1966 година објавува: 

Закон за органите за казнуваше прекршоци; 
Закон за надоместокот на трошоците на сведо-

ците, вештаците и толкувачите и за наградите на 
вештаците и толкувачите во управна постапка; 

Закон за усогласување на републичките акти 
за основање научни установи со Законот за науч-
ните установи; 

Одлука за финансискиот план за финансира-
ње на продолжувањето изградбата на Инфекцис-
ката клиника во Љубљана; 

Одлука за финансискиот план за финансирање 
надградбата на Здравствениот дом „Др Петар Др-
жај" во Љубљана; 

Одлука за финансискиот план за финансирање 
продолжувањето на реконструкцијата на Институ-
тот за туберкулоза на Голгота; 

Одлука за финансискиот план за финансирање 
продолжува.њето на изградба на студентскиот оо-
литер Е-1 во студентската населба во Љубљана: 

Одлука за финансискиот план за финансирање 
продолжувањето на изградбата на Драмата на Сло-
венечкото народно гледалишче во Љубљана; 

Одлука за финансискиот план за финансирање 
продолжувањето на изградбата на реакторскиот 
центар во Нуклеарниот институт „Јожеф Штефан"; 

Одлука за финансискиот план за финансирање 
продолжувањето на изградбата на веслачкиот цен-
тар на Блед; 

Одлука за финансискиот план за финансирање 
продолжувањето на изградбата на објектите на За-
водот за слепа младина во Љубљана; 

Одлука за финансискиот план за финансирање 
продолжувањето на изградбата на Високата школа 
за здравствени работници во Љубљана; 

Одлука за финансискиот план за финансирање 
продолжувањето на адаптацијата на зградите на 
Словенската академија на науките и уметностите; 

Одлука за финансирање на инвестициите на 
Заводот Радио-телевизија Љубљана; 

Одлука за потврда на Завршната сметка на 
Фондот на СР Словенија за нестопански инвести-
ции за 1965 година; 

Одлука за потврда на Завршната сметка на 
Фондот на СР Словенија за социјални установи за 
1965 година; 

Заклучок за разрешува-ње и именување член 
на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија 
за унапредување1 на културата дејност; 

Заклучок за определување бројот и за изборот 
на судии-поротници на Окружниот суд во Горица; 

Заклучок за определување бројот и за избор 
на судии-поротници на Окружниот стопански суд 
во Марибор; 

Одлука за километражата, дневниците и на-
градите на судиите-поротници на, окружните судови, 
окружните стопански судови, Вишиот стопански 
суд во Љубљана и Врховниот суд на СР Словенија; 

Решение за измени и дополненија на Решение-
то за Клиничките болници во Љубљана како уста-
нова со самостојно финансирање. 

Решение за потврда на Правилата на Одборот 
за доделување на Жагаровите награди; 

Решение за разрешување на судии во Советот 
за прекршоци при Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Во бројот 14 од 12 мај 1968 година објавува? 
Одлука за распишување дополнителни избори 

за пратеник на Републичкиот собор на Собранието 
на СР Словенија во 55 изборна единица Љубљана-
—Бежиград II; 

Решение на Уставниот суд на СРС за укину-
вање на Одлуката на Собранието на општината Сло-
венско Коњице за придонесот што го исплатува оп-
штината од својот буџет во Фондот за здравстве-
но осигурување на земјоделските производители; 

Решение на Уставниот суд на СРС за укину-
вање на Одлуката' на Собранието на општината 
Белење за престанок на уплатувањето на придоне-
сот од буџетот на општината Вељење во Фондот на 
здравственото осигурување на земјоделските произ-
водители во Цеље; 

Извештај за резултатот на дополнителните из-
бори за пратеник на Просветно-културниот собор 
на Собранието на СР^Словенија во 64 изборна еди-
ница Птуј I. 

Во бројот 15 од 19 мај 1966 година објавува: 
Решение за именување двајца претставници на 

општествената заедница во Советот на Новинската 
установа „Уредни лист СР Словенија'; 

Правилник за начинот на пресметување и ис-
платување на надоместоците и наградите на све-
доците, вештаците и толкувачите во управна пос-
тапка. 
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