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О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА 
ЧЛ. 170,171 и 177 НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ПОШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ 
УСЛУГИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ОД ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕ-

ФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ 
1. Сложената организација на здружен труд УПИ -

Сараево, Работна организација „Комерц", Основна орга-
низација на здружен труд „Тешањ" од Тешањ, со предлог 
поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оце-
нување на уставноста и законитоста на чл. 170, 171 и 177 
на оспорените општи услови („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 51/76). 

Во предлогот се бара оцена на уставноста и закони-
тоста на оние одредби на општите услови за вршење на 
поштенски, телеграфски и телефонски услуги со кои е во-
ведена наплата за одржување на поштенските, телеграф-
ските и телефонските линии во случај кога линијата ја из-
градил и ја опремил корисникот. Предлагачот смета дека 
организацијата на поштенскиот, телеграфскиот и теле-
фонскиот сообраќај не е овластена да ги утврдува подрач-
јата на потесниот и поширокиот местен реон. 

2. Во одговорот на предлогот на предлагачот, Заед-
ницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
наведува дека со одредбите на член 177 точка 1 од Општи-
те услови за вршење на поштенски, телеграфски и теле-
фонски услуги му овозможува на претплатникот, што из-
градил телефонска линија, нејзиното одржување да може 
да и го довери на организацијата на поштенскиот, телег-
рафскиот и телефонскиот сообраќај или на друга органи-
зација. Се истакнува, дека подземните телефонски водови 
бараат посебно одржување. 

Самоуправната интересна заедница на поштенскиот, 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на Босна и Хер-
цеговина, во одговор наведува дека во член 171 на Општи-
те услови за вршење на поштенски, телеграфски и теле-
фонски услуги се пропишани условите и начинот на фор-
мирање на потесен и поширок местен реон. Согласно со 
овие услови, Сложената организација на здружен труд на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на 
Босна и Херцеговина, во Правилникот за вршење услуги 
во телефонскиот сообраќај ги пропиша условите под кои 
се определуваат границите на потесниот и поширокиот 
реон. 

3. Со оспорените одредби на чл. 170, 171 и 177 на Оп-
штите услови се уредени прашањата во поглед на заснова-
њето претплатнички однос, месната телефонска мрежа, 
претплатничките телефонски уреди и инсталации и 
одржувањето на претплатничките телефонски уреди и ин-
сталации. 

Во член 152 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека на 
организациите на здружен труд и на заедниците со закон 
може да им се довери, во областа на својата дејност, со 
свои акти да уредуваат определени односи од поширок 
интерес. 

Врз основа на член 2 од Законот за поштенските, те-
леграфските и телефонските услуги, Општите услови за 
вршење на поштенски, телеграфски и телефонски услуги 

заеднички ги утврдува поштенско телеграфската и теле-
фонската организација по претходно прибавено мислење 
од Стопанската комора на Југославија. Со Општите усло-
ви се уредуваат единствените услови под кои поштенските 
телеграфските и телефонските организации вршат услуги 
и се утврдува постапката за остварување на меѓусебните 
права и обврски меѓу поштенско-телеграфските и теле-
фонските организации и корисниците на нивните услуги, 
во согласност со одредбите на овој закон и со одредбите 
на другите закони што се однесуваат на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај. 

Во член 6 став 3 од Законот за поштенските, телег-
рафските и телефонските услуги е пропишано дека под-
рачјето на единица на поштенска, телеграфска и телефон-
ска мрежа може да се подели на потесно, пошироко и нај-
широко подрачје, ако на целото подрачје на единицата на 
поштенската, телеграфската и телефонската мрежа прие-
мот и приклучувањето на поштенските пратки, телеграми 
и телефонски позиви не може да се врши најмалку еднаш 
дневно. 

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, од-
редбите на чл. 170, 171, и 177 од Општите услови се соглас-
ни со член 152 од Уставот на СФРЈ, а начинот на кој со ос-
порените одредби на Општите услови е пропишана подел-
бата на подрачјето на телефонската мрежа на потесен и 
поширок реон и е уредено одржувањето на поштенската, 
телеграфската и телефонската мрежа во кабелската кана-
лизација, е согласен со чл. 2 и 6 од Законот за поштенски-
те, телеграфските и телефонските услуги. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 16 
мај 1984 година, донесе 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Сложената организација на 

здружен труд УПИ - Сараево, Работна организација „Ко-
мерц", Основна организација на здружен труд „Тешањ", 
да се утврди дека одредбите на чл. 170, 171 и 177 на Оп-
штите услови за вршење на поштенски, телеграфски и те-
лефонски услуги на организациите на здружен труд од по-
штенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, не се 
согласни со Уставот на СФРЈ и со Законот за поштенски-
те, телеграфските и телефонските услуги. 

Оваа одлука Судот је донесе во состав: претседател 
на Судот д-р Васил Гривчев и членовите на Судот: д-р Јо-
сиф Трајковић Воислав Ракиќ, д-р Александар Фира, Мус-
тафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Јаким Спировски, 
Славко Кухар, Ратко Мочивник, Милосав Стиовиќ, Рама-
дан Враниќи, Иван Франко и Душан Штрбац. 

У-бр. 231/83 
16 мај 1984 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Васил Гривчев, с.р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст е ут-
врдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за издавање на Списокот на стоките оп-
фатени со одделните форми на извозот и увозот и за по-
стапката на контрола на царинските органи во врска со 
применувањето на тој список, објавен во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/84), се поткрале долунаведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА СТО-
КИТЕ ОПФАТЕНИ СО ОДДЕЛНИТЕ ФОРМИ НА ИЗ-
ВОЗОТ И УВОЗОТ И ЗА ПОСТАПКАТА НА КОНТРО-
ЛА НА ЦАРИНСКИТЕ ОРГАНИ ВО ВРСКА СО ПРИ-

МЕНУВАЊЕТО НА ТОЈ СПИСОК 

1. Во Одлуката за измени и дополненија на Одлуката 
за издавање на Списокот на стоките опфатени со одделни-
те форми на извозот и увозот и за постапката на контрола 
на царинските органи во врска со применување на тој спи-
сок во точка 2 наместо бројот : „3" треба ца стои број „5" 

2. Во точка 3 во тар. број 29.27/2б наместо зборот: 
„хомовератил" треба да стои зборот: „хомовератрил; 

во тар број 29.29/2 наместо бројот: „20003" треба да 
стои: „20008"; 

во тар број 29.36/14 наместо зборот: „финил" треба 
да стои: „фенил"; 

во тар. број 38.19/3ж наместо бројот: „02811" треба 
да стои: „02803"; 

во тар. број 38.19/3з наместо бројот: „02919" треба да 
стои: „02900"; 

во тар. број 38.19/3ѕ наместо бројот: „03117" треба да 
стои: „03001"; 

во тар. број 84.23/5г наместо зборовите: 
"г) машини за нафтени и гасни дупчотини: 
1) до 1000 ш 
2) над 1000 ш 

треба да стои: 
.,г) машини за нафтени и гасни дупчотини: 
Ѓ) до 1000 ш ЛБ ЛБ 84 23 54102 
2) над 1000 гп ЛБ ЛБ 84 23 54218". 
3. Во Списокот на опојни дроги, и тоа: 
во тар. број 13.03/1 а, во колоната 5 наместо бројот: 

„13 02" треба да стои: „13 ОЗ"; 
во тар. број 29.35/2m во колоната 5 наместо бројот: 

„24363" треба да стои: „24963"; а 
во колоната 5 наместо бројот: „24554" треба да стои: 

„24564". 
Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 25 

мај 1984 година. 

Н А З Н А Ч У В А Њ А 
И Р А З Р Е Ш У В А Њ А 

Врз основа на член 236 од Законот за основите на сис-
темот на државната управа и за Сојузниот извршен совет 
и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНА-

ТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ 
Се разрешува од должноста директор на Сојузната 

управа за радиоврски Милорад Шљивар, со 30 јуни 1984 
година, заради заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 712 
15 јуни 1984 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребриќ, е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 23/78 и 51/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста сојузен советник во Со-

јузниот извршен совет Јанез Становник, со 31 мај 1984 го-
дина, заради заминување на друга должност. 

С.п.п. бр. 793 
7 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Пот претседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назна-

чува Казимир - Живко Прегл, директор на Заводот за оп-
штествено планирање на Социјалистичка Република Сло-
венија. 

С.п.п. бр. 845 
15 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Борисав Сребрни, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста на 
чл. 170, 171 и 177 на Општите услови за врше-
ње на поштенски, телеграфски и телефонски 
услуги на организациите на здружен труд од 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај 911 

Исправка на Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за издавање на Списокот на стоки-
те опфатени со одделните форми на извозот 
и увозот и за постапката на контрола на ца-
ринските органи во врска со применувањето 
на тој список 912 

Назначувања и разрешувања 912 
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