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1. 

Врз основа на членот 228 точка б од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛОВИЈА 

ВО ПЕРУ 

1. Се отвора Амбасада на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Перу. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 171 
27 декември 1868 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Динари 
во Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина - - - — - - — 579.800 
во Социјалистичка Република Црна Гора 78.750 
во Социјалистичка Република Хрватска 1,111.250 
во Социјалистичка Република Македо-
нија - - - - - - - - - 393.750 
во Социјалистичка Република Словенија 803.250 
во Социјалистичка Република Србија — 1,982.225 

Во границите на износите од ставот 1 на оваа 
точка органот надлежен за сојузниот буџет односно 
надлежниот републички орган ги утврдува со по-
себен распоред највисоките износи на девизите за 
одделни корисници. 

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

Р. п. бр. 172 
27 декември 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

3. 

2. 

Врз основа на чл. 19, 20 и 35 став 2 од Законот 
за девизното работење („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊАТА 
ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1969 ГОДИНА ОД 
РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД НЕСТОПАНСКИ 

ДЕЈНОСТИ 

1. На работните организации од нестопански 
дејности на кои за плаќањата во 1968 година им се 
обезбедени девизи врз основа на Одлуката за обез-
бедување девизи за плаќањата во 1968 година од 
работните организации од нестопански дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67), им се обезбе-
дуваат во периодот јануари—март 1969 година за 
увоз на опрема и материјали и за плаќања на тро-
шоците во врска со нивната дејност девизи во из-
нос од 18,554.660 динари. 

2. Износот од точката 1 на оваа одлука се рас-
поредува, и тоа: 

1) за работните организации од нестопански 
дејности на кои износот на девизите во 1968 година им 
го утврдил органот надлежен за сојузниот буџет — 
13,605.635 динари. 

2) за работните организации од нестопански 
дејности на кои износот на девизите во 1968 година 
им го утврдил надлежниот републички орган — 
4,949.025 динари, од што на работните организации 
на нестопански дејности: 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67 и 40/68), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА КРАВ-

ЈО МЛЕКО 

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

1) од работни организации што самите го про-
извеле млекото — по цена која не може да биде по- ^ 
ниска од 0,28 динари за една масна единица, ф р а н -
ко собирното место на продавачот; 

2) од работни организации што договориле и ор-
ганизирале производство на млеко во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители — по 
цена која не може да биде пониска од 0,28 динари 
за една масна единица, франко местото на прера-
ботката ако млекото и се продава на работна орга-
низација што се занимава со преработка на кравјо 
млеко, односно франко собирното место на работ-
ната организација што се занимава со промет на 
кравјо млеко ако млекото се продава заради пона-
тамошна продажба. 

Работните организации што договараат и орга-
низираат производство на кравјо млеко во коопе-
рација со 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 под 2 
став 1 на оваа точка, намалена за трошоците на пре-
возот од местото на приемот на млекото до местото 
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на испораката на работната организација што се 
занимава со промет или преработка на кравјо млеко. 

Цената од одредбата под 2 став 1 на оваа точка 
се однесува само на млекото произведено во коопе-
рација, ако е воведено матично книговодство, селек-
ција и контрола на продуктивноста на молзните 
крави на кооперантите. 

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

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

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

тер-кругчето да не ja минува третата класа (според 
скалата 1—5 на Институтот за млекарство на Југо-
славија); 

3) степенот на киселоста да не е поголем од 7,60, 
сметано според Sokslet-Henkel; 

4) времето на обезбојувањето на метиленското 
синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи 
според оригиналната метода на Orli Jensen со таб-
летите со стандардна количина на метиленско си-
нило; 

5) да има најмалку 3,2%? млечна маст, опреде-
лена според методата на Gerber; 

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

7) да не содржи антибиотици; 
8) да е оладено на температура од 10 до 120С. 
3. Цените од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа 

одлука се намалуваат: 
1) за 0,05 динари за еден литар ако млекото не 

е оладено на температура од 10 до 120С. Оиа нама-
лување на цената ќе се применува од 1 јули 1969 
година; 

2) за 0,10 динари за еден литар ако времето на 
обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 
1,46 до 1,59 часа; 

3) за 0,15 динари за еден литар ако времето на 
обезбојувањето на метиленското синило изнесува од 
1,31 до 1,45 часа: 

4) за 0,17 динари за еден литар ако времето на 
обезбедувањето на метиленското синило изнесува од 
1,16 до 1,30 часа; 

5) за 0,20 динари за еден литар ако времето на 
обезбојување^ на метиленското синило изнесува 
1,0'1 до 1,15 часа; 

4. Ако времето на обезбојување^ на метилен-
ското синило ка ј млекото изнесува до еден час, це-
ните од точката 1 став 1 под 1 и 2 од оваа одлука 
не се однесуваат на таквото млеко. 

5. Квалитетот на млекото се утврдува на собир-
ното место од точката 1 став 1 под 1, односно на со-
бирното место или на местото на преработката од 
точката 1 став 1 под 2 на оваа одлука. 

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

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минималната 
откупна цена за кравјо млеко („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/66). 

7. Одредбите на точката 2 став 1 под 8 и точ-
ката 3 под 1 ќе се применуваат од 1 јули 1969 го-
дина. 

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

Р. п. бр. 169 
27 декември 1968 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

4. 

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за 
сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на 
СФРЈ' ' , бр. 54/67, 30/68, 46/68 и 51/68), Сојузниот из -
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ ВО 1968 ГОДИНА НА ПРИХО-
ДИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА ГИ ОСТВАРУВА СО РАБО-
ТА НА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАН-

ДАРДИ 
1.Приходите што Југословенскиот завод за стан-

дардизација ги остварува од продажба на текстови 
на југословенски стандарди за потребите на работни 
и други организации може во 1968 година да ги ко-
ристи како средства за вршење на редовната деј -
ност. 

2. Приходите остварени од продажба на тексто-
ви на југословенски стандарди од точката 1 на оваа 
одлука и нивниот потрошок посебно ќе се искажу-
ваат во книговодството на Југословенскиот завод за 
стандардизација. 

3. Средствата на жиро-сметката остварени од 1 
јануари 1968 година врз основа на Уредбата за Ју -
гословенскиот завод за стандардизација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/62), ќе ги користи Југосло-
венскиот завод за стандардизација како средства за 
својата редовна дејност. 

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

Р. п. бр. 170 
27 декември 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

5. , 
Врз основа на членот 81 став 1 од Основниот 

закон за прометот на стоки (,,Службен лист на 
С Ф Р Ј " , бр. 1/67 и 30/68), СОЈУЗНИОТ и з в р ш е н сђвет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМУМОТ НА СРЕДСТВАТА СО КОЈ 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОРААТ ДА 
РАСПОЛАГААТ ЗА ВРШЕЊЕ ПРОМЕТ НА ГОЛЕ-

МО НА ОТПАДОЦИ 
1. За вршење промет на големо на отпадоци 

стопанската организација мора да има во својот де-
ловен фонд износ од најмалку 2,000.000 динари. 

2. Оваа одлука влегува во сила по истекот на 
шест месеци од денот на нејзиното објавување во 
„Службен лист на С Ф Р Ј " . , 

Р. п. бр. 1 
8 јануари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

6. 
Врз основа на членот 20 став 1 во врска со чле-

нот 13 став 1 и членот 16 од Законот за формира-
њето и општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на С Ф Р Ј " , бр. 12/67, 23/67 и 40/68), С о ј у з -
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ОДНОСНО ТА-
РИФИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ОДНОСНО СОПСТВЕНИ-
ЦИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ЗАТЕЧЕНОТО 

НИВО 
1. Цените односно тарифите за осигурување на 

корисниците односно на сопствениците на моторни 
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возила од одговорноста за штети причините на тре-
ти лица, се задржуваат на нивото затечено на 1 де-
кември 1968 година. 

2. Цените односно тарифите за осигурувањето 
од точката 1 на оваа одлука можат да се менуваат 
спогодбено помеѓу осигурителните заводи и обврз-
ниците на тоа осигурување, со примена на одредбите 
на чл. 27 до 34 од Законот^ за формирањето и оп-
штествената контрола на цените. 

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

Р. п. бр. 2 
8 јануари 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мика Шпиљак, с. р. 

7. 

Врз основа на членот 6 ст 2 и 3 од Законот за 
техничките мерки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), во врска со членот 34 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и СОЈУЗ-

^ ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), во согласност со сојузниот секретар за сто-
панство, директорот на Сојузната управа за радио-
в р с к и пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗГРАДБА, ПО-
СТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА АНТЕНСКИ 

ПОСТРОЈКИ 

Член 1 
При градбата, поставувањето и одржувањето на 

антенски ПОСТРОЈКИ ќе се применуваат техничките 
мерки содржани во Прописите за техничките мерки 
за изведување антенски ПОСТРОЈКИ , што се отпеча-
тени кон овој правилник и се негов составен дел. 

Член 2 
Врз антенските постројки изградени и поста-

вени пред денот на влегувањето во сила на овој 
правилник нема да се применуваат Прописите за 
техничките мерки за изведување антенски построј-
ки пропишани со овој правилник, освен во случај 
на реконструкција на тие постројки, или ако тие 
создаваат пречки во приемот на радио-емисиите. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 103 
8 јуни 1968 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за радио-врски, 
Максо Дакиќ, с. р. 

П Р О П И С И 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

АНТЕНСКИ ПОСТРОЈКИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1 Со овие прописи се определуваат техничките 

мерки за изведување антенски постројки што слу-
жат за зрачење и прием на електромагнетски бра-
нови во областа на радио-сообраќајот и се даваат 
елементи и нормативи за механичките и електрич-
ните мерки, како и други технички услови што тре-
ба да се применуваат при изведувањето на антен-
ски постројки. 

1.2 При изведувањето на антенските постројки 
се применуваат овие прописи, освен ако со посебни 

стандарди и технички прописи за поодделни делови 
на антенски постројки не е определено поинаку. 

1.2.1 Технички прописи и посебни стаЕ1дарди, со 
кои за одделни делови на антенски постројки не-
што поинаку се определува, се особено: 

— Правилникот за заштитните мерки против 
опасноста од електрична струја во работните про-
стории и работилница (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 107/47); 

— Решението за привремените технички про-
писи за оптеретување на згради („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 61/48); 

— Правилникот за Техничките прописи за по-
гон, одржување и ревизија на електроенергетските 
постројки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/57 и 
Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/57); 

— Правилникот за Техничките прописи за гра-
дење и одржување на громобраните („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 7/57 и Додаток на „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/57); 

— Правилникот за техничките мери и условите 
за изведување електроенергетски инсталации во 
згради („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66 и До-
даток на („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66); 

— Правилникот за техничките мери за елек-
троенергетски постројки над 1000 V („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/67 и Додаток на „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/67); 

— Правилникот за Техничките прописи за спе-
цијална заштита на електроенергетските постројки 
од пожар („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/66 и До-
даток на ,,Службен лист на СФРЈ", бр. 16/66); 

— Правилникот за техничките мерки за електро 
енергетските инсталации во простории со специ-
фични услови („Службен лист на СФРЈ", бр. 25 67 
и Додаток на „Службен лист на СФРЈ", бр. 25/67); 

— Правилникот за техничките мерки за изград-
ба на надземни електроенергетски водови („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 24/67 и Додаток на „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 24/67); 

— Наредбата за престанок на важењето на I 
дел од Техничките прописи за заштита на водо-
вите за електроврски од електрични водови („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 24/67); 

— Југословенските стандарди: 
JUS NA5.023 до 027 - 1961 и 1966 - Проверу-

вање на заштитата од случаен допир 
JUS N.C0.030 до 075 - 1966 - Испитување на 

изолирани спроводници и кабли 
JUS N.R4 060 до 061 - 1965 - Конектори за 

фреквенции до 3 MHz за телекомуникации и елек-
троника 

JUS NR2.901 до 903 - 1966 - Кондензатори за 
сузбивање на радио-смеќавањата 

JUS N.C6 051, 071 и 072 - 1964 - Кабли за ра-
дио-фреквенции 

JUS N.B4.901 до 950 - 1958 - Громобрани 
JUS N.C3.200 до 320 - 1961 - Електроенерге-

тика — инсталациони спроводници со изолација од 
PVC-маса 

JUS N.N0.900 до 905 - 1963 и 1966 - Сузбивање 
на радио-смеќавања од електрични уреди, машини 
и постројки 

JUS D.B2.050 до 059 - 1963 - Конструкции на 
дрвени столбови за телекомуникациони водови. 

2. ДЕФИНИЦИИ НА ПОИМИТЕ 

Во смисла на овие прописи долу наведените из-
рази ги имаат следните значења, и тоа: 

2.1 Емисиона и приемна антенски постројка 
е постројка со антена, антенски столб, антенски до-
вод, со средства за прицврстување на антенскиот 
столб и антенскиот довод и со постројка за уземЈу-
вање. 

2.2 Антена е дел на антенска постројка за зра-
чење или прием на електромагнетски бранови. 
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2.3 Надворешна приемна антена е антена која е 
во целост или делумно поставена во слободен про-
стор. 

2.4 Внатрешна приемна антена е антена која е 
поставена но затворен простор. 

2.5 Заедничка приемна антена е антената по-
стројка на која се приклучени повеќе независни 
приемници. 

2.6 Антенски зајакнувач е за јакнувач ко ј служи 
за з а к и н у в а њ е на аитенските сигнали кога усло-
вите на приемот се неповолни и кога се сара напо-
јување на повеќе приемници. 

2.7 Претворан на фреквенциите е приемник за 
едно браново подрачје или канал со осцилатор у-
правуван со кварц КОЈ носечката фреквенција ја 
менува од едно браново подрачје во друго. 

2 8 Антенски столб е дел од антенската построј-
ка на кој е прицврстена антената. 

2.9 Антенски довод е вод КОЈ ја спојува антена-
та со поедавателот или приемникот. 

2.10 Затежни Јажиња се ј а ж и њ а или жици за 
зацврстување на антената и а т и н с к и о т столб. 

2 И Узем)ување е спроводник што ја спојува 
битолската постројка со уземЈувачот. 

212 Уземзувач е спроводно тело положено во 
земјата со која е во спроводна врска. 

2 13 Пренапонска заштита е уред за одведување 
на пренапон. 

2 14 Крстосување е премин на целата или на 
дел од антенската постројка над или под други 
постројки или преку сообраќајници. 

215 Приближување е хоризонтална оддалече-
ност па антенската постројка од други постројки и 
објекти. 

2.16 Зголемена механичка односно електрична 
сигурност е за јакната сигурност на водот постиг-
ната со појако димензионирање во механичка од-
носно електрична смисла. 

3. ЗАЕДНИЧКИ М Е Р К И ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
ЕМИСИОНИ И ПРИЕМНИ АНТЕНСКИ ПО-
СТРОЈКИ 

3 1 Општи одредби 
3 1 1 Антенската постројка треба да биде поста-

вена така што во најголема можна мера да е нама-
лено нејзиното влијание врз другите антенски по-
стројки. 

3 12 Изборот на местото за поставана на ан-
тенска постројка треба да е таков што да се сведат 
на најмала мера радио-пречките што би можеле да 
настапат. 

3.1 3 Ако антенската постројка се поставува на 
покрив на зграда, таа треба да биде поставена така 
што 

— да не го намалува или попречува приодот 
коп оџаците: 

— да не го отежнува приодот или ракувањето 
со други уреди, ниту работата на оџачарот, 

— од отворот на оџакот до долниот дел на еми-
сионата антена да е предвидено вертикално о с т о -
ја ние од најмалку 2 ш; 

— на оние места каде што постои можност за 
електричен допир да се постави таблица со преду-
предување на опасност 

3 1 4 При поставување на повеќе антенски пос-
тројки на покривот на иста зграда, заради намалу-
вање на влијанието на меѓусебните пречки антен-
ските постројки мораат да бидат оддалечени една 
од друга најмалку 6 метра во цикцак-ли,иија. 

3 15 Ако аитенските постројки се поставуваат 
во зона на аеродром или ако преку тие постројки 
минуваат воздушни патишта, во поглед на обеле-
жувањето на антенските постројки ќе се применува 
Правилникот за начинот на обележување на по-

летно-слетни и други патеки на цивилните аеро-
дроми и за поставана знаци за ориентација на об-
јектите во зоната на цивилните аеродроми (,.Служ-
бен лист на СФРЈ" , бр. 24/66) и Правилникот за 
проектирањето, изградбата и реконструкцијата на 

цивилните аеродроми и за нивната к л а с и ф и к а ц и ј а 
(„Службен лист на СФРЈ4 ' , бр. 2/66). 

3 1.6 Деловите на антевска постројка што при 
погонот или поради квар се подложни на загрева-
ње треба да бидат поставени така што да не преди-
звикаат никаква опасност од пожар. 

3.1.7 Забрането е поставување на антевска по-
стројка на покрив од мек материјал (на пример: 
терирана хартија , слама, трска итн.). 

3.1.8 Антенските постројки или нивни делови 
можат да се поставуваат на оџаци на станбени, 
фабрички или слични згради само по прибавено 
одобрение од надлежниот градежен орган, со тоа 
што во поглед на прибавувањето на одобрението 
важат посебни прописи. Антенската постројка може 
да биде прицврстена на оџак со помош на опфат-
ница или на друг начин. Отстојанието помеѓу отво-
рот на оџакот и горната точка на прицврстувањето 
на антенскиот столб за оџакот мора да изнесува 
на јмалку 30 cm. 

3.19 Ако постои опасност од корозија, од на-
пластување на продукти на согорувањето и од о-
штетување на антената при чистење, треба да се 
избегнува поставување на антевска постројка на 
оџак или во неговата непосредна близина. 

3.1.10 Вентилационите отвори и оџаци можат да 
се употребат за прицврстување на антенска построј- ^ 
ка само ако ги задоволуваат условите во поглед на 
нивната механичка отпорност. 

3 1.11 Прицврстувањето на антевска постројка 
на ѕидови од тули или бетон не смее да се изве-
дува со помош на гипс, туку со помош на сврзни 
материјали отпорни спрема вода. 

3.1.12 Местата на допир на разни метали мораат 
да бидат осигурени од појава на електролитична 
корозија. 

3.1.13 Затежвите ј а ж и њ а на столбот и а-нтената 
треба да бидат: 

— отпорни спрема атмосферски вли јанија ; 
— во границите на дозволените механички на-

прегања, и без јазли. 
3.1.14 Пречките, цевките и цевките потпирачи 

на антената треба да бидат заштитени од навлегу-
вање на вода. 

3 1.15 Аптеките и нејзините затегаат не смеат 
да бидат прицврстени за громобранска постројка. 

3.1.16 Дрвени антенски столбови можат да се 
употребат само ако се изградени од здраво и импрег-
нирано дрво и ако се на технички соодветен начин 
прицврстени. 

3.1.17 Врвот на надворешната антена поставена 
на друмски возила што се движат поземи, не смее 
да се издига повеќе од 2,5 m надземи. 

3 2 Механичка цврстина 
3.2 1 Општи одредби 
3 2 1.1 Антенската постројка треба да биде изве-

дена со оглед на соодветните механички напрегања 
и на атмосферските влијанија . Атмосферските вли-
јанија можат да се намалат со.соодветен избор на 
материјалот или со заштита на неговата површина. 

3 2.1.2 Градењето на антенски столбови повисоки 
од 10 m може да се изведува само врз основа на 
проект одобрен од страна на органот надлежен за 
издавање градежна дозвола, со тоа што во поглед 
издавањето на градежната дозвола важат посебните 
прописи. 

3 2 13 Начинот и местото за прицврстување на 
антенскиот столб треба да бидат избрани така, што 
силите што настануваат да бидат во дозволените 
граници. ^ 

3.2 1.4 Столбот на антената во сите случаи треба 
да се провери дали може да го поднесе моментот 
на свиткување што го предизвикува ветрот на а н -
тената и столбот. 

3.2.2 Влијание на ветрот 
3.2.2.1 Антенските постројки што се состојат од 

антена и укотвен антенски столб со в-купна слобод-
на должина до т , се сметаат на притисок на 
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ветрот од 70 к р / т 2 и на средна вредност на коефи-
циентот к = 1, ако површините на антената спрема 

ветрот Sv не се поголеми од 0,25 т 2 . 
3.2.2.2 Антенските постројки пресметани на свој 

начин, можат да се употребат: 
— на височини до 40 m над земјата; 
— на згради повисоки од 40 m — за антенски 

постројки со височина до 10 m над покривот. (Фаб-
рички оџаци, столбови и слично не се сметаат како 
згради). 

3.2.2.3 Оптоварувањето поради ветрот од ан-
тенскиот столб до 10 m должина со антената, се 
смета според образецот: 

Pv = к ' ру . Sv (кр) 

каде што е: Pv — притисок на ветрот (kp/m-); Sv -
најголема површина на постројката изложена на 
притисокот на ветрот (т2). 

3.2.2.4 За пресметка на оптоварувањето поради 
ветрот вредат и одредбите од Техничките прописи 
за градење надземни електроенергетски водови. 

3 2.2.5 Р е з у л т и р а н а т а сила поради ветрот Ра во 
однос на врвот на антената во случај на повеќе 
антени прицврстени на ист антенски столб се смета 
според образецот: 

каде што се: Hi, Н2 Нп височини од местото 
на вклештувањето на атинскиот столб до местото 
на прицврстувањето на антената (т), " 
Н — височина до највисоката точка на антенскиот 
столб (т), а Pi, Р2, Р„ — сили на ветрот врз 
антените (кр). 

3 2 2 6 За неукотвени антенски столбови вредат 
следните обрасци: 

М = W . g ^ . 

каде што е' 
W — отпорен момент на столбот (cm1); 

— дозволено напрегнување на материјалот 
(kp/cm4); 
М — момент на местото на вклештувањето на стол-
бот (kp ' т ) ; 

М = Р3 - Н 

каде што е: 
Ра - р е з у л т и р а н а сила поради ветрот на антената 
и столбот, редукуванѕ на врвот на антената (kp) 
Н — височина од врвот на антената (нападни точки 
на силата Ра) до местото на вклештувањето на 
антенскиот столб (т) . 

3.2.2.7 За антените со антенски столб од ф а -
бричко производство, производителот е должен да 
ја назначи вредноста на производот: 
К ' Sva? каде што е Sva — површина на антената из-
ложена на ветрот (т2), како и отстојание од местото 
на максималното оптоварување до точката на при-
цврстувањето на антената. 

3 2.2 8 Материјалот на антенската постројка 
треба да се избере така што да им одговара на ло-
калните услови (брзина на ветрот, замрзнување, 
дејство на корозија, итн.). 

3 2.2.9 Не се препорачува употреба на цевки 
што се продолжуваат со помош на составки. Ако 
сепак овие составки мораат да се употребат, тие 
треба да бидат осигурени против одвртување или 
кршење. 

3.2.3 Влијание па температурата и на додатните 
оптоварувања 

3.2.3 1 Пресметка на антенските спроводници и 
на затежните жици треба да се врши за: 

— максималната температура од + 40оС, 
— минималната температура од — 20оС, и 
— температурата од — 5^С, при која на жицата 

има и додатно оптоварување. 
3.2 3 2 Угибот на жицата f (m) треба да се оп-

редели така што нормалното дозволено напрегање 
на жицата Ро (kp/mm2) да не биде пречекорено ниту 
на — 5DC со додатно оптоварување (снег, мраз, си-
нјак), ниту на — 20оС без додатно оптоварување. 

3.2 3.3 Додатното оптоварување M ^ j J j ! — ^ 

на жицата со специфична тежина у (kp/mm2 - т ) , 
фактичен пресек Ѕ (mm2) и називен пречник а (mm), 
се добива од образецот: 

3 2.3 4 Специфичните тежини у дадени во таб-
лицата I, како и Е-модулот на еластичноста на жи-
цата, а — коефициентот на линеарното истегање на 
жицата и а и b — коефициенти. 

Таблица I 

Бакар Бронза Челик Алуминиум 

40 50 60 70 40 70 120 150 

у - 1 0 - 3 . (kp/mm2 - т ) 8,9 8,9 8,65 8,65 7,8 7,8 7,8 7,8 2,7 

Е—104 - (kp/mm2) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,92 1,96 2 2 0,56 

а = 1 0 - 5 ' (1/0С) 1,7 1.7 1,66 1,36 1,23 1,13 1Д 1Д 2,3 ! 

жица ро (kp/mm2) 12 14 18 22 12 20 30 40 

јаже ро (kp/mm2) 19 24 30 35 16 28 45 55 7 

а - 10-4. 
b = 10-8. 

0,637 
3,21 

0,637 
3,21 

0,622 
3,21 

0,622 
3,21 

0,461 
0,907 

0,412 
0,865 

0,412 
1,83 

0,412 
1,83 

0,862 
2,26 

3.2.3.6 При пресметката на угибот треба да се 
води сметка за" критичниот распон lu (m) кој се 
добива од образецот: 

3.2.3 7 За распонот 1 < максималното напрег-
ање настапува на — 20оС без додатното оптовару-
вање, а угибот се добива од образецот: 

за распонот 1 > К , максималното напрегање наста-
пува на — 5 : С со додатното оптоварување, а угибот 
се добива од образецот: 
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3.2.3.8 Приближната вредност на угибот на 
+ 40оС без додатното оптоварување, може да се 
добие од образецот: 

Таблица III 

За додатните оптоварувања вредат и одредбите од 
Техничките прописи за градење на надземни елек-
троенергетски водови. 

3.2.3.9 Угибите за промени на температурите од 
- 20оС до + 40оС, поаѓајќи од критичниот угиб, 
односно од угибот при - 20сС, можат да се добијат 
со постапка сметка за секои едноподруги 10оС од: 

f - f 0 + Ai еп) 

а дефиницијата на угибот се добива од: 

Горн,иот знак под коренот (+) се однесува на по-
растот, а долниот (—) на опаѓањето на температу-
рата, каде што се: N = а/3, 
коефициентите а и b земени од таблицата I, а, 

2' f2 + 
В 

± а 
М-

3-f 
. кале с B = b'l4 

Во поглед на влијанието на температурата и на 
додатните оптоварувања важат Техничките пропи-
си за изградбата на надземни електроенергетски 
водови. 

3.2 ЗЛО За Бодовите на антени и за жиците за 
обесување и за врзување на изолаторите треба да 
се употреби масивна полна жица од бронза, бакар 
или алуминиум, чија апсолутна отпорност на ки-
нење е најмалку 130 кр. Челична жица не е дозво-
лено да се употреби. Најмалото специфично напре-
гање на кинење смее да биде ка ј : 

— бронзена жица од 1,5 mm 0 — 74 kp/mm2 

— бакарна жица од 6 mm 0 — 40 kp/mm2 

— алуминиумска жица од 2 до 
3 mm 0 - - — - — - зо kp/mm2 ' 

3 2 3.11 За антените пречникот на спроводникот, 
за разни распони, не треба да биде помал од преч-
ниците на спроводниците (mm) дадени во табли-
цата II. 

Таблица II 
\ 

Материјал на 1 1 Распон на антената fm) 
спроводникот 1 до 2о ; до 30 на,! 30 

Бакар (mm) 0 2 0 2 5 0 3 

Бронза (mm) 0 1 5 0 1 5 0 1,5 
Алуминиум (mm) 0 2,5 0 3 0 3 

3 2 3.12 Минималните вредности на угибот (cm) 
зд разни материјали и температури дадени се во 
таблицата III. 

Минимален угиб (сш) 
бакарна 
жица 

бронзена 
жица 

алуминиум-
ска жица 

Темпера-
тура ГС) 

Пречник 
0 3 и 4 mm 

Пречник 
0 1 mm до 5 

Пречник 
0 3 mm 

распон (ш) распон (т ) распон (т) 

20 : 30 40 1 20 1 30 1 40 20 30 40 
- 1 0 7 14 25 9 " 19 33" 4 8 15 

0 9 18 31 12 24 40 6 12 21 
+ 10. 13 24 38 16 30 47 10 20 31 
+ 20 17 30 46 22 36 54 18 30 43 
+ 30 22 36 53 26 42 61 25 39 54 
+ 40 28 42 60 32 48 68 33 49 65 

3.3 Електрични мерки на сигурноста 
3.3.1 Електрична заштита 
3.3.1.1 Растојанието помеѓу поставените сиро-

во д л иви делови на електроенергетските постројки 
со напон од 65 до 1000 V спрема земјата и спровод-
ливите делови на антенската постројка не смее да 
биде помало од: 

— 10 mm во простории; 
— 20 mm на слободен простор. 

Помали големини од горните се дозволени само кога 
помеѓу овие две постројки постои изолиран слој 
кој не дозволува меѓусебен допир или влијание. 

3.3.1.2 Водовите за инсталација на антенски по-
стројки, ако се полагаат паралелно со водови за 
електроенергетско напојување, треба да бидат нај-
малку на растојание од 30 cm. 

3 3 2 Заштита од пренапон 
3.3.2.1 На местата каде што се јавува пренапон 

треба да се постави заштита. Како груба заштита 
треба ^а се применува искричар со растојание во 
воздухот од најмногу 30 mm или со изолатор или со 
изолационен слој кој има соодветна пробиваа цвр-
стина. 

3.3.2.2 Фина заштита се постигнува со одводници 
на пренапонот чиј пробивен напон е помал од 
1000 V, а одводната моќ најмалку 0,5 W. ѕ (ватсекун-
да). Одводниците на пренапонот за емисиони ан-
тенски постројки со погонски напон над 1000 V мо-
жат да се употребат само ако заштитниот дел има 
соодветна изолациона цврстина. 

3.3.2.3 За антената не е потребно да се предвиди 
заштита од атмосферски пренапон, и тоа: 

— за собни антени и антени вградени во ра-
дио-приемници; 

— за антени под покрив; 
— за надворешни антени чија највисока точка 

лежи најмалку 3 m под покривната површина, а 
чиј 'надворешен раб не е оддалечен повеќе од 2 m 
од надворешниот ѕид на зградата. 

3.3.2 4 Изолациониот материјал треба да биде 
чезапалрт или тешко запалив. 

3.3.2 5 Спроводливите неактивни делови на над-
ворешните антенски постројки, како и металните 
конструкции што служат за носење или за при-
цврстување на антената, треба да бидат врзани за 
земјата преку спроводник за уземјување. 

3.3.2.6 Ако отпорот при едносмерна струја по-
меѓу антената и уземјувачот е поголем од 500 ома, 
треба да се предвиди заштита за одведување на 
атмосферскиот пренапон според точ. 3.3.2.1 и 3.3 2.2 
од овие прописи. 

3.3.2.7 При заштитата на а т и н с к и т е столбови 
од неспроводливи материјали треба да се употреби 
челична п о ц и н к у в а н жица со пречник од на јмал-
ку 8 mm или бакарна жица со пречник од на јмал-
ку 6 mm. Оваа жица се поставува до врвот на стол-
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бог а се уземјува според точката 3.3.3 од овие про-
писи. 

3.3.2.8 Заради заштита на изолаторот во случај 
на прскање, тој треба да биде премостен со направа 
за заштита од искра, чиј погонски напон треба да 
биде помал од напонот на прескокот на изолаторот. 

3.3.2.9 При употребата на надворешни антени, во 
случај на временски непогоди се препорачува при-
мената на преклопници за прекопчување а т и н с к и -
от довод на кратка врска со земјОБОДОТ. 

3.3.3 Сигурносно уземјувањг 

3.3.3.1 Сите постројки за уземјување во една 
зграда треба да бидат меѓусебно поврзани. 

3 3.3.2 Уземјувањето на антена не може да се вр-
ши преку нулевиот вод на мрежата. 

3.3.3.3 Земјоводот на антенската постројка може 
да се приклучи на сите уземјувања што се усвоени 
како заштита на мрежата. 

3.3.3 4 Спроводниците за уземјување не смеат 
до имаат помали вредности на пресекот од вредно-
стите назначени во таблицата IV. 

Таблица IV 

Материјал 

Поцинку-
ван 
челик 

П о л а г а њ е 
во под зграда во зграда 

i жица 8 mm пречник 
4,5 mm пречник 

или 
16 mm2 пресек 

1 ja :се—не е дозволено 
4,5 mm пречник 

или 
16 mm2 пресек ; лента 20x3.5 mm 

4,5 mm пречник 
или 

16 mm2 пресек 

жица 8 mm пречник 

Бакар I јаже 7 x 3 mm пречник 

лен га 7 x 3 mm 

3,5 mm пречник 
или 

10 mm2 пресек 

Алуминиум 

жипа 10 mm пречник 

Јаже ќе е дозволено 

лен га 25 х 4 mm 

4.5 mm пречник 
или 

16 mm2 пресек 

Забелешка 

Алуминиум не се употребува за полагање вземи, 
ниту на места загрозени од корозија (сол, агресивни 
гасови и течности и сл.), 

3.3.3.5 Како спроводници за уземјување, под ус-
лов на составките да е осигурена добра електрична 
спроводливост, се дозволени: 

— громобрански одводи, 
— метални цевки, и 
поголеми делови од метални конструкции на 

згради (олуци или сл.). 
3.3.3.6 Спроводниците за уземјување треба по 

најкраток пат да бидат доведени до уземјувачот, по 
можност по вертикална патека. Дозволен е делумно 
хоризонтален или вертикален распоред на спровод-
ниците за уземју^ање (на пример: при водење пре-
ку попусти на згради). 

3 3.3.7 Најкраткото растојание помеѓу две пре-
местени точки треба да е поголемо од 0,1.1, каде што 
е 1 " должина на водот помеѓу тие две точки, т. е. -
с ^ 0,1.1 (слика 1). 

3.3.3.8 Спроводниците според табелата IV не 
смеат да се поставуваат во заштитни цевки или под 
лепењето, туку треба да бидат видливо положени. 
Од ова се изземаат кратките прооди во заштитните 
цевки низ ѕид или низ покрив. 

3 3.3.9 Како уземјувачи можат да служат след^ 
ните постројки: 

— метални цевки во спроводлива врска со цев-
ната мрежа положена вземи; 

— громобрански уземјувач, 
— челични арматури на армиранобетонски об-

јекти, 
— уземјувач изработен како антенски уземју-

вач, и 
—- заштитен уземјувач на нисконапонски елек-

трични постројки. 
3.3 3.10 Забранета е употребата на следните по-

стројки како уземјувачи: 
— цевни мрежи на гасна инсталација, 
— мрежи на централно греење, 
— 'пулеви водови на електрични нисконапонски 

постројки, и 
— телефонски уземјувачи. 

Слика 1 — Примери на премостување на земјоводот 

3.3.3.11 При спојување со спроводливи цевки (на 
пример, цевки за греење со топла вода), треба да се 
употребат опфатници со допирна површина од нај-
малку 10 cm2. 

3.3.3.12 Водомерите и другите броила треба да 
се премостат со спроводник според таблицата IV. 
На местата на спојувањето треба да се избегнуваат 

оние комбинации на метал што предизвикуваат ко-
розија. Не е дозволено да се премостат изолираните 
спојници (муфови) што се вградени во цевоводите 
а служат како заштита од напонот од допир. Овие 
цевоводи не смеат да се врзуваат за спроводниците 
за уземјување. Спојувањето на спроводниците треба 
да се изврши без лемење. 
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3.3 3.13 Отпорот на уземјувањето, како сигур-
носното така и работното, треба да е ипо помал, но 
во никој случај поголем од 15 ома. 

3.4 Премини и приближувања на антенски пос-
тројки кон други објекти и постројки 

3.4.1 Општи одредби 

3 4.1.1 Преминот на атинските постројки преку 
електроенергетски водови е забранет. 

3 4.1.2 Преминот на антенските постројки преку 
јазни сообраќајници (улици, водотеци, железнички 
пруги, жичарници итн.) треба да се'избегнува. Ако 
тоа не е можно, треба да се применат одредбите на 
точката 3.4.3 од овие прописи. 

3.4.1 3 При преминување преку јавни патишта 
атинската постројка треба да биде најмалку 7 ги 
над нивото на патот. 

3.4.2 Крстосување со зголемена сигурност 

3.4.2.1 При крстосување со други постројки ан-
теиските постројки треба да бидат изведени со зго-
лемена сигурност. 

3.4.2.2 Сите оние делови на постројката од кои 
зависи механичката цврстина смеат во најнеповолен 
случај да бидат оптоварени најмногу со 50%? од нор-
малното дозволено напрегање. 

3 4.2.3 При преминување на антенската построј-
ка преку железнички пруги, телефонски линии или 
реки, за максимално напрегање се зема 50%? од 
вредноста р,, од таблицата V. 

Таблица V 
Нормални дозволени напрегања на материјалот 

на истегање 
Po (kp/mm2) 

Таблица VI 
Најмало отстојание при крстосување 

Материјал ) Бакар I Бронза Челик Алуми-
ниум 

испитна 
цврстина на 
истеган-е 
(kp/mm2) 
Жица 
Ј а ж е 

ј40 50 60 70 40 70 
12 14 18 22 12 20 
19 24 30 35 16 28 

120 150 17—18 
30 40 - ^ 
45 55 7 

3.4.2.4 За овие преминувања потребна е прет-
ходна согласност од надлежните органи и органи-
зации, а за нејзиното прибавување важат посебните 
прописи. 

3.4.3 ,Преминување па антенската постројка над 
или под друга постројка 

3 4 3.1 При крстосување на антевска постројка со 
надземен водовод со низок напон до 65 V кон зем-
јата (телефонски водови, железнички водови итн.), 
треба да се предвиди изведување со зголемена си-
гурност, според точката 3.4.2 од овие прописи. 

3 4 3 2 При крстосување на антенската постројка 
со сообраќајни патишта, треба да се предвиди из-
ведување со зголемена сигурност (точка 3.4.2 од 
овие прописи). 

3 4 3.3 Отстојанието помеѓу атинската и другите 
постројки не смее да биде помало од вредностите 
дадени во таблицата VI. Најмалите отстојанија да-
дени во таблицата VI не смеат да бидат пречекорени 
ниту на температура од - 5 с С со додатно оптовару-
вање (сињак, снег, мраз), како ниту на температура 
од + 40сС со ветар. 

Други постројки 

Отстојание на антенската 
постројка (ш) 

Други постројки Антена и 
антенски 
доводи 

Уземјени де-
лови од ан-
те иска пос-

тројка 

Електрични 
доводи во 
слободен 

простор 

Делови под 
работен напон 

65V 1 
Електрични 

доводи во 
слободен 

простор Уземјени 
делови — - . 

Железнички 
пруги 

(височина над 
горниот раб 
на шината) 7 7 

Јавни патишта . 7 7 

(над најмногу 
дозволената ка-

Пловни тарка на плов-
водотеци ните објекти 

при највисок 
водостој) 2,5 2,5 

4. ПОСЕБНИ МЕРКИ ПРИ ИЗВЕДУВАЊЕТО НА 
АНТЕНСКИ ПОСТРОЈКИ 

4.1 Емисиоии антенски постројки 

4.1.1 Општи одредби 

4.1.1.1 Деловите на емисиони антенски постројки 
што се под напон, а се наоѓаат во подрачјето на 
ракувањето, мораат да бидат заштитени од случаен 
допир. 

Забелешка: 

Високофреквентните напони можат да произве-
дат согурување, загревање и електричен удир. Елек-
тричниот удир е особено опасен за лицата што се 
наоѓаат на подигнати места, на пример: на покриви, 
антенски столбови и сл. 

4.1.1.2 Заштитата од случаен допир од точката 
4.1.1.1 од овие прописи не мора да се изведе ако го 
попречува нормалното ракување, во следните 
случаи: 

— ка ј високофреквентни напони (над 10 kHz) во 
затворени електрични погонски постројки; 

— ка ј високофреквентни наизменични напони 
(под 10 kHz) и едносмерните напони, кога тоа Тех-
ничките прописи за изведување на електроенергет-
ските инсталации во зградите (Додаток на „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/66), го дозволуваат; 

— ка ј подвижни радио-станици чија сила на 
зрачење не ја пречекорува вредноста — за долги 
бранови 200 W, за средни бранови 400 W, за 
кратки бранови 800 W, за UKT 1.500 W; 

^—кај сите видови подвижни (преносни) радио-
станици. 

4.1.1.3 Контрола и поправка на уредите на ан-
тон е ките постројки на столбови, може да се изве-
дува ако антените се уземјени или ако емисионата 
сила на зрачењето (а и на соседните антенски стол-
бови) е намалена на ниво кое обезбедува сигурност 
на човечките животи. Како ниво на намалување на 

емисионата сила на зрачењето, заради изведување 
работи на антенските столбови, се зема: 

— за долги и UK бранови до 1 kW; 
— за средни и кратки бранови до 5 kW. 
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4.1.1.4 Уредите на јака струја во а т и н с к и т е 
постројки, како на пример: осветление, ^греење, 
фиксно вградени или подвижни апарати, мораат да 
ги исполнуваат условите на техничките прописи за 
електроенергетските постројки. 

4.1.1.5 За приклучување подвижни уреди на 
јака струја дозволени се само тешки гумени кабли 
од типот GG или други водови од соодветен к в а -
литет. 

4.1.2 Антенски постројки во поле 
4.1.2 1 Кога антенските доводи се изведуваат ка -

ко отворени жични водови, мораат да се поставуваат 
на доволна височина во однос на стопанското кори-
стење на земјиштето, така што деловите што се под 
високофреквентен напон да не смеат да бидат на 
дофат на рака. 

4.1.2.2 Високофреквентните антенски доводи што 
се изведуваат во цевки или кабловски водови, мо-
жат директно да се поставуваат на земјиште ако 
надворешната обвивка е уземЈена. 

4.1 3 Антенски постројки на згради 
4 1.3.1 Ако делови на антенските постројки под 

напон што ја загрозува безбедноста на човечките 
животи се поставени на покриви на згради каде што 
пристап на неканети лица не е дозволен, пристапот 
кон покривот и антенската постројка треба да биде 
обележен со таблица со предупредување 

4 13 2 Ако а т и н с к и т е постројки со деловите под 
напон кој ja загрозува безбедноста на човечките 
животи се поставени на покривите на згради на 
коишто пристапот е слободен, тие мораат да бидат 
изведени со заштита од случаен допир, со тоа што 
деловите под напон да бидат минимално оддалечени 
од приодот 1,25 метра и да бидат на минимална ви-
сочина од 1,25 m и обележени со таблица за преду-
предување уочлива од сите приодни страни. 

4.2 Приемни антенски постројки 

4 2 1 Мерки за намалување на радио-пречките 
4 2.1.1 Зголемување на нивото на корисниот сиг-

нал и намалување на нивото на надворешните по-
пречувачки сигнали 

4.2 1.1.1 При изведувањето на антенски построј-
ки, по можност, треба да се води сметка за след-
ното: 

— ^а се употреби надворешна антена наместо 
внатрешна; 

— водовите на антенската постројка да бидат 
што подобро и п о т р а г о изолирани; 

— механичките споеви да обезбедуваат трајно 
сигурен контакт неподложен на корозија; 

— антената да биде поставена на место каде што 
е нивото на корисниот сигнал што поголемо, а пи-
вото на попречувачкиот сигнал што помал. Се на-
помнува, дека треба да се користат насочени и по-
веќекатни антени секаде каде е тоа можно; 

— антените да се постават на што поголема ви-
сочина над земјата или покривот. Височината на 
столбот на антената треба да е на јмалку 2,5 метра од 
највисоката точка на покривната конструкција, из-
земајќи ги оџаците, 

— антената да биде што повеќе оддалечена од 
електроенергетските водови и да не се води пара-
лелно со нив; 

— а т и н с к и т е водови да се оклопени 
4 2.1.1.2 При употреба на коаксијални кабли или 

симетрични водови во квазикоаксијален погон, от-
порноста на спрегата по должната единица не треба 
да биде поголема од 500 милиоми за 1 метар на 
200 МИ,. 

4 2 1.1.3 К а ј антенските за јакнувачи и претвора-
чи на фреквенцијата треба да се попречи навлегу-
вање на попречувачки напони преку водовите за 
напојување од електроенергетската мрежа Приду-
шување на спрегата помеѓу антенскиот приклучок и 
приклучокот за напојување од електроенергетската 

мрежа треба да биде рамно на придушувањето што 
е пропишано за радио-дифузните и радио-телеви-
зиските приемници. 

4.2.1.1.4 При употребата на претвораните на 
фреквенцијата придушувањето на спрегата помеѓу 
антената што е приклучена на претворачот на 
фреквенцијата и приклучокот за телевизиските 
приемници за променетата фреквенција , мора да 
биде поголемо од 30 dB. 

З а б е л е ш к а : 
При мерењето на спрегата антената што е при-

клучена на претворачот на фреквенцијата се одво-
јува од вискофреквентната разводна мрежа и се за-
менува со високофреквентен генератор чиЈа импе-
данција е приспособена. 

4 2.1.2 Намалување на радио-пречките со други 
приемни ПОСТРОЈКИ. 

4.21 21 К а ј антенски постројки со за ј акнувач 
придвижувањето на спрегата помеѓу излезот на з а -
јакнувачот и антените што и припаѓаат на таа пос-
тројка мора да биде онолкаво колкаво е односното 
за јакнување. 

4 2 1.2.2 Кај претвораните на фреквенцијата ни-
воата на штетните зрачења мораат да бидат во 
границите пропишани за радио-дифузните и радио-
-телевизиските приемници. 

Претвораните на фреквенцијата не смеат да ко -
ристат како претворена фреквенција , фреквенција 
што веќе се користи за прием на емисии во тоа 
место. Се препорачува при изборот на претворената 
фреквенција да се води сметка и за планираните 
фреквенции за тоа место. Претвораните на фреквен-
цијата не смеат да и вратат на антената поголема 
сила од' 
4 - 10—7 W (синхрона вредност), што одговара на на-
пон од 4,5 миливолти на 50 ома или 11 миливолти 
на 300 ома на претворената фреквенција ; 
4 - 10—9 W (селективно мерено), што одговара на 450 
микроволти на 50 ома или 110 микроволти на 300 ома 
на претворената фреквенција . 

З а б е л е ш к а ' 
При мерењето антените треба да се одвојат и 

на антенскиот приклучок да се стави соодветен 
отпор на приспособување на кој ќе се вршат кон-
тролни мерења. 

4.2.1.3 Работно узем!ување на приемен радио-
-уред. 

4.2 1.3.1 Работно уземјување на приемен радио-
-уред. како дел на приемна антенска постројка, тре-
ба да е изведено така што врз него што помалку да 
влијаат радио-пречките. Заради намалување на вли-
јанијата на радио-пречките, при изведувањето на 
ова уземјување треба да се преземат потребни мер-
ки, а особено: 

—- должината на водовите за уземјување треба 
да биде што пократка; 

—- треба да се избегнува паралелно водење на 
водовите за уземјување со водовите за електроенер-
гетско напојување, односно нивното меѓусебно рас-
тојание треба да биде што поголемо; 

— водовите за уземјување треба да бидат, по 
можност, оклопени; 

—' отпорот на уземјувањето треба да биде што 
помал, зависно од теренот, но не би требало да Ја 
надмине вредноста од 15 ома. 

4.2.2 Заеднички приемни антенски постројки 
4.2.2.1 Заради попречување на меѓусебното сме-

ќавање, на станбените згради со повеќе од еден 
кат, или на станбени згради со повеќе од четири 
стана, треба да се поставуваат заеднички приемни 
антенски постројки. 

4.2 2 2 Електричниот и друг материјал за изведу-
вање на заедничка приемна антенска постројка мора 
да им одговара на пропишаните норми и стандарди 
во поглед на сигурноста, квалитетот и физичката , 
механичката и хемиската отпорност на материјалот. 
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4.2.2.3 Инсталацијата на заедничките приемни 
антенски постројки се изведува со високофреквен-
тни коаксијални кабли со импеданција од 50 ома. 

4.2.2.4 Антенските водови не смеат да се поста-
вуваат на места каде што околната температура 
надминува 70оС. 

4.2 2.5 Антенскиот за јакнувач треба да се поста-
ви на место каде што е овозможено струење на свеж 
воздух. Куќиштето на за јакнувачот треба да е из-
ведено со соодветни отвори за вентилација. 

4.2.2.6 Антенскиот за ј акнувач со работен напон 
над 60 V мора да биде заштитен од случаен допир 
и обезбеден од можноста за предизвикување пожар. 

4.2.2.7 На влезните и излезните приклучоци на 
антенскиот за јакнувач треба да бидат изведени и 
приклучници за контрола на корисните и попречу-
в а н и т е сигнали во антената, како и во разводната 
инсталација на заедничките приемни антенски по-
стројки. 

4.2.2.8 Заедничката приемна антенска постројка 
треба да се постави на место што овозможува ми-
нимално потребни корисни сигнали и однос сиг-
нал/пречка, а максимално дозволените напони на 
влезот во приемникот не смеат да се пречекорат. 

З а б е л е ш к а : 
Нивоата на корисниот сигнал, односите сиг-

нал/пречка и максимално дозволениот напон на 
влезот во приемникот, се земаат, ако не се пропиша-
ни, во границите што ги овозможува и препорачува 
сегашната состојба на техниката. 

4.2 2.9 При изборот на местото и изведувањето 
на заедничка приемна антенска постројка треба да 
се води сметка да не дојде до појава на повеќекат-
на слика при телевизиски прием (фантом-слика); 
квалитетот на приемот да не биде полош од ква -
литетот што се добива со непосредно приклучување 
на стандардна поединечна антена; да бидат незабе-
лежливи последиците на пречката од крстосана мо-
дулација при репродукцијата на тонот и сликата. 

4.2.2.10 Заедничката приемна антевска постројка 
треба да овозможи во секој стан прием на радио-
-сигнали од подрачјето на долги, средни, кратки и 
ултракратки бранови за радио-дифузните подрачја 
(подрачја I, И и III). 

При изведувањето на заедничка приемна антенски 
постројка треба да се предвиди можноста за вгра-
дување на за јакнувачки претворачи на фреквентен 
опсег за прием и разведување на сигналите од теле-
визиските подрачја IV и V. 

4.2.2.11 Приклучоците на заедничката приемна 
антенска постројка треба да имаат стандардни вред-
ности на импеданција, и тоа: 

— за AM радио-приемници 2500 ома, 
— за FM радио-приемници 300 ома, и 
— за радио-телевизиски приемници 300 ома. 
4 2.2.12 Придушувањето помеѓу приклучоците за 

UKT-приемници и за телевизиските приемници во 
III, IV и V подрачје треба да биде поголемо од 
46 dB. Утврдувањето на вредноста на придушува-
њето се изведува според постапката и методата на 
мерење што се дадени во точката 4.2 2.17 од овие 
прописи. 

4 2 2 13 Придушувањето помеѓу приклучоците за 
телевизиските приемници во подрачјето III и при-
клучоците за телевизиските приемници во подрач-
јата IV и V треба да биде поголемо од 46 dB. 

З а б е л е ш к а : 

Вредноста на придушувањето се однесува на 
хармониките на локалниот осцилатор што создаваат 
пречки во повисоките подрачја. 

4.2.2.14 Придушувањето помеѓу кои и да било 
приклучоци на приемникот треба да е поголемо од 
22 dB. 

4.2.2.15 За антенските постројки поставени во 
места каде што постои комбинација на приемот на 
повеќе телевизиски канали според таблицата VII, 
придушувањето на спрегата помеѓу приклучоците 
за телевизиските приемници мора да биде поголемо 
од 46 dB. 

Заштитата од пречки може да се обезбеди и со 
зголемување на нивото на корисниот приемен сигнал 
во однос на нивото на попречувачкиот сигнал, спо-
ред дијаграмот на сликата бр. 2. 
З а б е л е ш к а : 

К а ј антенските постројки во кои каналите, спо-
ред таблицата VII. меѓусебно се попречуваат, може, 
наместо вообичаеното продупчување од 46 dB, ни-
вото на корисниот сигнал на попречуваниот канал 
толку да се подигне, што на овој начин да се добие 
ефект што се постигнува со придушување од 46 dB. 
При примена на оваа постапка условите на прие-
мот на другите фреквенции и канали мораат да 
останат непроменети. 

4.2.2.16 На завршниот приклучок отпорот на 
антенската постројка не смее да биде помал од 
50 ома Оваа отпорност се утврдува со мерење на 
завршниот приклучок, под услов на заедничката 
приемна антенска постројка да се приклучени сите 
предвидени приемници. 

Таблица VII 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
21 
22 
23 
24 
25 

5,27,38,49,60 
7,21,32,44,56 
9,25,38,50 
10,42 
11,45 
12,47 

21,50 
22,53 
24,55 
26,58 
28,60 
26 
27 
28 
29 
30 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Слика 2 
вањето 

гѕ зо 3+ ^ 
придушување ------ dB 

Дијаграм на корекцијата на придушу-
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П р и м е р : Ако приклучоците за приемниците се меѓу 
себно придушени со 26 dB, со помош на 
зајакнувач ќе се повиши корисниот сигнал 
на попречуваниот канал од 1 mV (најмала 
вредност), во однос на влезот на приемни-
кот, на околу 10 mV (испрекината линија). 

4.2.2.17 Мерење на вредноста на придушувањето 
помеѓу антенските приклучоци за приемниците се 
изведува според методата на замена, која што е 

прикажана на с л и к а т а 3. Со читање од баждаре-
ниот вод, се добива придушување 
Ак = Аг — Ai, каде што е: Ak — придушување на 

спрегата 
Ai — придушување на 

еквивалентниот 
вод 

Аг — придушување на 
испитуваниот 
склоп Л ' 

Слика 3 — Мерење на придушувањето според методата на замена 

1. Високофреквентен генератор 
2. Степен на придушување од 10 dB (симетрично) 
3. Променлив баждарен вод 
4. Степен на симетрирање 300/50 ома 
5. Селективен мерач на напојувањето 
6. Вообичаен антенски приклучен кабел на прием-

никот 
7. Антенски приклучок 
8. Антенски приклучок оклопен со антенски ка-

бел (1 = 1 ш) 
9. Еквивалентен вод, z = 300 ома 

10. Еквивалентен отпор на антената 
З а б е л е ш к а : 

При мерењето на пропишаното придушување 
според методата на замена (според сликата 3) услов 
е внатрешниот отпор на приемникот, како генера-
тор на пречките во подрачјето на попречуваните 
фреквенции, да. има ефективна вредност од 240 ома. 
Бидејќи во практиката ова често не е случај, мора 
да се смета со помала ефективна вредност на при-
душувањето на спрегата. Во неповолни случаи реак-
тивните отпори на генераторот и приклучниот ка-
бел на приемникот, во телевизиското подрачје III, 
односно во дециметарското подрачје (подрачје IV и 
V). можат да бидат од конјугирано-комплексна го-
лемина и потребното придушување на спрегата, по 
пат на трансформација да се намали. 

Оваа трансформација може да се избегне ако от-
порот на генераторот на УКТ-приемникот и влезниот 
отпор на приклучниот кабел на приемникот прет-
ставуваат ист вид реактивен отпор. Поради тоа е 
целесообразно да се избере единствен индуктивен 
реактивен отпор. 

4 2.3 Стандардни приемни антени 
4 2.3.1 За да се извршат наспоредни и контрол-

ни мерења на нивото на корисниот и попречувач-
киот приемен сигнал и квалитетот на приемот, во 
разни фреквентни опсези се употребуваат стан-
дардни антени со точно дефинирани параметри, и 
тоа: 

4.2.3.1.1 Стандардната приемна антена за долги 
и средни бранови на радио-дифузното подрачје (150 
до 285 kHz и од 510 до 1605 kHz). 

Стандардната антена за ова подрачје е вертикална 
антена во должина од 3 метра, поставена на столб 
во височина 3 до 3,5,метра, со изолатор од мал соп-
ствен капацитет. Антенскиот довод е од коаксијален 
кабел во должина од 5 метра, поставен во столб или 
е воден од надворешната страна на столбот. Коак-
сијалниот кабел се води по најкраток пат од анте-
ната до приемникот, со тоа што горниот кра ј на 
оклопот на кабелот се врзува за столбот на анте-
ната, а долниот кра ј — за приклучокот на работното 
уземјување. Подолжниот капацитет на коаксијал-
ниот кабел мора да има вредност од 25 до 30 пико-
фарда по метар, а брановиот отпор на кабелот е око-
лу 150 ома. 

4.2.3.1.2 Стандардната приемна антена за UKT-
-радио-дифузното подрачје II (87,5 до 108 MHz). 

Стандардната антена за ова подрачје е полубранов 
свиткан дипол пригоден на средна фреквенција на 
подрачјето, на КОЈ е непосредно приклучен симет-
ричен неоклопен високофреквентен двовод, во дол-
жина 11 метра, импеданција 300 ома, со придушува-
ње на водот од 0,5 dB. 

4.2 3.1 3 Стандардна приемна антена за телеви-
зиското подрачје I (47 до 68 MHz). 

Стандардна антена за ова подрачје е Yagi антена 
приспособена за средна фреквенција на подрачјето, 
со антенско зајакнување од 3 dB и со номинална 
импеданција од 300 ома, на која е непосредно при-
клучен симетричен неоклопен високофреквентен 
двовод, во должина 14 метра, импеданција 300 ома, 
со придушување на водот од 0,5 dB. 

4.2.3 1.4 Стандардна приемна антена за телеви-
зиското подрачје III (174 до 230 MHz). 

Стандардната антена за ова подрачје е Yagi анте-
на приспособена за средна фреквенција на подрачјето, 
со антенско зајакнување од 10 dB и номинална им-
педанција од 300 ома, на која е непосредно приклу-
чен симетричен неоклопен високофреквентен дво-
вод, во должина 14 метра, импеданциЈа 300 ома, со 
придушување на водот од 1 dB. 

4.2.3.1.5 Стандардна приемна антена за телеви-
зиските подрачја IV и V (470 до 790 MHz). 
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Стандардната антена за овие подрачја е Yagi антена 
тгриспособена за средна фреквенција на подрачјето, 
со антенско зајакнување од 10 dB и номинална им-
педанција од 300 ома, на која е непосредно приклу-
чен симетричен неоклопен високофреквентен дво-
вод, во должина 10 метра, импеданција 300 ома, со 
придушување на водот од 2 dB. 

4.2.3.2 Ако ^споредните и контролните мерења 
се изведуваат со антени чии параметри се поинакви 
отколку што се параметрите на стандардната анте-
на, резултатите на тоа мерење мораат да се пресме-
таат за да се прикажат како резултати добиени 
со мерење на стандардна антена. 

8, 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на одделни земјоделски и прехранбени произво-
примени на издржување казна и воспитната мерка 
согласност со сојузниот секретар за стопанство и 
сојузниот секретар за надворешна трговија, дирек-
торот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА 
ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прех-
ранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 
35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68 и 55/68) во точката 1 
одредбата под 88 се менува и гласи: 
„88) 022-20-12 Млеко полумасно во прав 

и во блокови, со содржина 
на маснотија до 1,25% 04.02/2 
во износ од 4,00 динари 
за 1 килограм. 

На млекото со наведената содржина на масно-
тија денатурирано со најмалку 2% денатуранс (ри-. 
бино и коскено брашно и сл.), ако е денатурирањето 
извршено во странство или под царински надзор 
пред увозното царинење, не се плаќа посебната да-
вачка од оваа одредба;". 

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

Бр. 17-272 
3 јануари 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за цени. 
Никола Филиповиќ, с. р. 

9. 

Врз основа на членот 20а став 3 од Законот за 
извршување на кривичните санкции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 9/64 и 15/68) во врска со членот 9 став 
2 од Основниот закон за статистиката („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 21/66), Сојузниот совет за правосуд-
ство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВОДЕЊЕ СТАТИСТИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО 
НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА И НА 
ВОСПИТНАТА МЕРКА УПАТУВАЊЕ ВО ВОСПИТ-

НО -ПОПРАВЕН ДОМ 

1. Заради обезбедување потребни статистички 
податоци за следењето и проучувањето на примената 
на системот за извршување на казните лишување од 
слобода и воспитната мерка упатување во воспитно-

-поправен дом, казнено-поправните домови, воспит-
но-поправните домови и затворите се должни да ги 
составуваат следните статистички извештаи: 

1) Статистички извештај за полнолетните лица 
во казнено-поправните установи во година 
(образец ИК-1); 

2) Статистички извештај за малолетните лица 
во казнено-поправните и воспитно-поправните до-
мови во година (образец ИК-2); 

3) Статистички извештај за полнолетните лица 
примени на издржување казна во година (об-
разец ИК-3); 

4) Статистички извештај за малолетните лица 
примени на издржување казна и воспитната 
мерка упатување во воспитно-поправен дом во -

година (образец ИК-4); 
5) Статистички извештај за полнолетните лица 

отпуштени од издржување казна во година 
(образец ИК-5); 

6) Статистички извештај за малолетните лица 
отпуштени од издржување на казна и воспитната 
мерка упатување во воспитно-поправен дом во 

година (образец ИК-6); 
7) Статистички извештај за условниот отпуст од 

издржување на казна врз основа на решение на ко-
мисија во година (образец ИК-7); 

8) Статистички извештај за условниот отпуст од 
издржување на казна врз основа на решение на уп-
равникот на казнено-поправната установа во -
година (образец ИК-8); 

9) Статистички извештај за бројната состојба 
на осудените лица во казнено-поправните домови 
на 31 декември 19 година (образец ИК-9); 

10) Статистички извештај за бројната состојба 
на лицата на издржување на воспитната мерка упа-
тување во воспитно-поправен дом на 31 декември 
19 година (образец ИК-10); 

11) Статистички извештај за лицата на издржу-
вање казна во казнено-поправните установи — оп-
фатени со воспитно-образовна дејност во го-
дина (образец ИК-11); 

12) Статистички извештај за лицата на издржу-
вање на воспитната мерка упатување во воспитно-
-поправен дом, опфатени со воспитно-образовна деј-
ност во година (образец ИК-12); 

13) Статистички извештај за лицата на издржу-
вање на казната лишување од слобода и на вос-
питната мерка упатување во воспитно-поправен 
дом,, опфатени со културно-забавна и фискултурна 
дејност во година (образец ИК-13); 

14) Статистички извештај за лицата што кори-
стеле погодности во казнено-поправните установи и 
воспитно-поправните домови во година (об-
разец ИК-14); 

15) Статистички извештај за лицата спрема кои 
се применети дисциплински казни во казнено-поп-
равните установи и воспитно-поправните домови во 

година (образец ИК-15); 
16) Статистички извештај за производствената 

дејност на стопанските единици во казнено-поправ-
ните установи и воспитно-поправните домови во 
година (образец ИК -16); 

17) Статистички извештај за персоналот запос-
лен во казнено-поправните установи и воспитно-по-
правните домови на 31 декември 19 година (об-
разец ИК/ос). 

Обрасците на статистичките извештаи наведени 
во ставот 1 на оваа точка отпечатени се кон ова 
упатство и се негов составен дел. 
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2. Пополнувањето на колоните во обрасците на-
ведени во ставот 1 на точката 1 од ова упатство го 
вршат казнено-поправната установа и воспитно-по-
правниот дом врз основа на податоците содржани 
во нивната матична книга, личниот лист, картоте-
ката и помошните евиденции, како и во пресудите 
односно решенијата на судот или судијата за пре-
кршоци што им се доставени на извршување. 

Во обрасците во кои се предвидени колони за 
искажување на податоци за повратниците, ќе се ис-
кажуваат податоци за повратниците во смисла на 
членот 40 од Кривичниот законик. 

3. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-1 го составуваат казнено-поправните домови и 
затворите, со тоа што соодветните податоци казне-
но-поправните домови ги внесуваат во колоните 5 и 
6, а затворите — во колоните 7 до 10. 

Податоците за лицата упатени до судот по по-
вод отворање нова истрага се искажуваат во руб-
риките предвидени за искажување податоци за ли-
цата преместени во друга казнено-поправна уста-
нова, 

Податоците за лицата отпуштени од издржува-
ње на казна врз основа на одлука на судот за вон-
редно ублажување на казна се искажуваат во руб-

- . риката предвидена за искажување податоци за лица 
отпуштени по издржаната казна. 

Збирот на искажаните податоци за бројната 
состојба на лицата на издржување казна на поче-
токот на периодот за кој се поднесува извештајот и 
на податоците за бројот на лицата примени на из-
држување на казна, мора да му биде еднаков на 
збирот на искажаните податоци за намалувањето 
бројот на лицата на издржување казна и на пода-
тоците за бројната состојба на крајот на периодот 
за кој се поднесува извештајов 

4. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-2 го составуваат казнено-поправните и воспит-
но-поправните домови, со тоа што соодветните пода-
тоци казнено-поправните домови ги внесуваат во 
колоните 3 и 4, а воспитно-поправните домови во 
колоните 5 до 9. 

За искажувањето на податоците во извештајот 
според овој образец согласно важат одредбите од 
ст 2 до 4 на точката 3 од ова упатство. 

5. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-3 го составуваат казнено-поправните домови и 
затворите, со тоа што соодветните податоци казне-
но-поправните домови ги внесуваат во колоните 4 
до 6, а затворите — во колоните 7 до 9. 

Во извештајот според овој образец треба да се 
искажуваат соодветните податоци само за оние ли-
ца што го започнале издржувањето на казната во 
односната казнено-поправна установа во периодот 
за кој се поднесува извештајот. Според тоа, во овој 
извештај нема да се искажуваат податоци за лица 
преместени од други казнено-поправни установи, за 
лица вратени од бегство и за лица вратени во каз -
нено-поправна установа по истекот на прекинот на 
издржувањето на казната. 

Податоците што треба да се искажуваат во руб-
риката: „Вкупно примени лица" ги вклучуваат и 
податоците што треба посебно да се искажуваат во 
рубриките: „Отповикан условен отпуст" и „Отпо-
викана условна осуда". 

Податокот искажан во овој образец во колоната 
1 во рубриката: „Вкупно примени лица" мора да му 
биде еднаков на збирот на податоцр!те искажани во 
образецот ИК-1 во колоната 1 во рубриките озна-
чени со: „Примени . . . . од слобода" и „Приме-
ни . . . . од притвор". 

6. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-4 го составуват казнено-поправните и воспитно-
-поправните домови, со тоа што соодветните пода-
тоци казнено-поправните домови ги внесуваат во 
колоните 1 до 3, а воспитно-поправните домови — 
во колоните 4 до 6. 

За искажувањето на податоците во извештајот 
според овој образец согласно важат одредбите на 
ст. 2 и 4 од точката 5 на ова упатство. 

7. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-5 го составуваат казнено-поправните домови и 
затворите, со тоа што соодветните податоци казнено-
-поправните домови ги внесуваат во колоните 4 
до 6, а затворите — во колоните 7 до 9. 

Во извештајот според овој образец треба да се 
искажуваат податоци само за оние лица кои, во пе-
риодот за кој се поднесува извештајот, се конечно 
отпуштени од издржување казна, без оглед дали ја 
издржале казната во целост, или им е со одлука за 
помилување намалена изречената казна односно 
простено понатамошното издржување на изречената 
казна, или се амнестирани, или се отпуштени на 
условен отпуст. Според тоа, во овој образец нема 
да се искажуваат податоци за лица на кои им е 
прекинато издржувањето на казната, податоци за 
лица што се преместени во друга казнено-поправна 
установа, како и податоци за лица што побегнале 
од издржување на казната и податоци за умрени 
лица на издржување на казна. 

Податоците за лицата на кои казната им е вон-
редно ублажена, ќе се искажуваат во овој образец 
според издржаната, во целост или делумно, вонред-
но ублажена казна. 

8. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-6 го составуваат казнено поправните и воспитно-
-поправните домови, со тоа што соодветните пода-
тоци казнено-поправните домови ги внесуваат во 
колоните 1 до 3, а воспитпо-поправните домови -
во колоните 4 до 6. 

За искажувањето на податоците во извештајот 
според овој образец согласно важат одредбите на 
ст. 2 и 3 од точката 7 на ова упатство. 

9. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-7 го составуваат казнено-поправните домови и 
затворите, со тоа што соодветните податоци казнено-
поправните домови ги внесуваат во колоните 3 до 
11, а затворите — во колоните 12 до 17. 

10. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-8 го составуваат казнено-поправните домови и 
затворите, со тоа што соодвените податоци казнено-
-поправните домови ги внесуваат во колоните 3 до 
7, а затворите, — во колоните 8 до 12. 

11. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-9 го составуваат казнено-поправните домови. 

Податоците за лицата осудени за кривични дела 
во стек (член 46 од Кривичниот законик) треба да 
се искажуваат само според едно од тие дела, и тоа 
според она дело за кое е утврдена најтешка казна. 
Ако за две или повеќе кривични дела во стек се 
утврдени ист вид и иста височина на казната, то-
гаш податоците за осуденото лице треба да се иска-
жат според она дело за кое е со законот пропишана 
потешка казна, а ако и во законот се пропишани за 
такви дела ист вид и иста височина на казната -
тогаш според она дело кое е прво по ред означено 
во пресудата, Ако е само' едно од кривичните дела 
во стек посебно означено во претколоната на овој 
образец, тогаш податоците за осуденото лице треба 
да се искажат во рубриката предвидена за тоа дело 
без оглед на видот и височината на утврдената од-
носно пропишаната казна за други дела во стек 
што во овој образец не се посебно означени. 

Во колоните 10 до 15 се искажуваат податоци 
за бројот на осудените лица на издржување на каз -
на според занимањето што го вршеле во времето на 
извршувањето на кривичното дело. 
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Во колоната 10 се искажуват податоци за осу-
дените индивидуални земјоделски производители и 
членови на нивните семејства, кои во времето на 
извршувањето на кривичното дело се занимавале со 
земјоделско производство како основно занимање. 

Колоните 11 до 13 се предвидени за искажување 
податоци за осудените лица кои во времето на извр-
шувањето на кривичното дело биле во работен од-
нос и за изборните лица на кои основното занима-
ње им било вршење определена изборна функција 
за која примале личен доход. 

Во колоните 11 и 12 се искажуваат податоци 
за неквалификувани односно квалификувани и ви-
сококвалификувани работници без оглед дали тие 
биле запослени во општествениот или приватниот 
сектор на стопанската дејност. Во колоната 13 се 
искажуваат податоци за интелектуални работници 
без оглед дали тие биле запослени во стопански или 
нестопански дејности (на пример: канцелариски, ф и -
нансиски и сродни работници; стручњаци: физича-
ри, хемичари, математршари, инженери, техничари, 
биолози, ветеринари, агрономи, агротехничари, ле-
кари, стоматолози, фармацеути, медицински и здрав-
ствени техничари, правници, економисти, статисти-
чари, наставен персонал, професионални политички 
работници, и сл.; раководители: членови на прет-
ставнички тела, функционери на државната управа, 
раководители на установи, директори на стопански 
организации, и сл), Во колоната 15 се искажуваат 
податоци за лица што не можеле да бидат распоре-
дени во една од колоните 10 до 14 (на пример: лица 
од редовите на слободни професии, лица што вршат 
самостојна дејност, домаќинка пензионери, незапо-
слени работници, лица без занимања и сл.). 

Во колоните 16 до 21 се искажуваат податоци 
за бројот на лицата на издржување на казна, според 
Тоа во која социјалистичка република се осуде-
ни тие. 

12. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-10 го составуваат воспитно-поправните домови. 

Во поглед внесувањето податоци во колоните 
7 до 12 и ЕО колоните 18 до 23 на овој образец ва-
жат одредбите од ст. 2 до 7 на точката 11 од ова 
упатство. 

Во колоните 13 до 17 се искажуваат податоци 
за бројот на малолетници на издржување кривич-
на санкција, според семејните прилики во моментот 
на составувањето на извештајот според овој обра-
зец. 

13. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-11 го составуваат казнено-поправните домови и 
затворите. 

Во овој образец во рубриката: „Вкупно опфате-
ни со воспитно-образовна дејност" се искажува 
вкупниот број на лицата на издржување на казна 
во односната казпено-поправна установа, кои во пе-
риодот за КОЈ се поднесува извештајот биле опфа-
тени со еден или повеќе различни видови воспитно-
образовна работа. Меѓутоа, во рубриките што оз-
начуваат определени видови воспитно-образовна 
работа се искажува бројот на лицата што биле оп-
фатени со односните видови на таа работа, со тоа 
што податокот за едно исто лице се искажува во 
две или повеќе рубрики, ако тоа лице во периодот 
за кој се поднесува извештајот било опфатено со 
два или повеќе видови таква работа. 

Во колоните 2 до 19 се искажуваат податоци за 
осудените лица на издржување казна според школ-

ската подготовка што ја имале на почеткот на пе-
риодот за кој се поднесува извештајот, со тоа што 
во колоните 4 до 11 и во колоните 14 до 19 се ис-
кажуваат податоци за бројот на лицата што го 
имаат завршено училиштето означено во тие ко-
лони. 

14. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-12 го составуваат воспитно-поправните домови. 

Во поглед внесувањето податоци во извештајот 
според ОВОЈ образец важат согласно одбредбите на 
ст. 2 и 3 од точката 13 на ова упатство, со тоа што 
треба да се води сметка за тоа во колоната 1 на 
ОВОЈ образец да се искажува вкупниот 6poj на ли-
цата опфатени со воспитно-образовна работа во пе-
риодот за кој се поднесува извештајот и во коло-
ните 2 до 27 да се искажува бројот на лицата што 
биле опфатени со односниот вид на воспитно-обра-
зовна дејност. 

15. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-13 го составуваат казиено-поправните домови, 
воспитно-поправните домови и затворите, со тоа што 
секоја од тие установи внесува определени пода-
тоци само во колоната со соодветната ознака. 

Податоците за определени видови приредби, одр- -
жани за лицата што се наоѓаат во казнено-поправ-
ните установи и воспитно-поправните домови, ги 
вклучуваат сите одржани приредби без оглед дали 
изведувачите на приредбите се лица од тие уста-
нови или слободни лица кои професионално одно-
сно аматерски се занимаваат со определената умет-
ност, забава или спорт. 

16. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-14 го составуваат казиено-поправните домови, 
воспитно-поправните домови и затворите, со тоа% 

што секоја од тие установи внесува определени по-
датоци само во колоната со соодветната ознака. 

Ако исто лице во текот на периодот за кој се 
поднесува извештајот користело два или повеќе 
различни видови погодности, потребно е ка ј секој 
предвиден вид погодност да се искаже бројот на 
лицата што ја користеле определената погодност. 

17. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-15 го составуваат казнено-поправните домови, 
воспитно-поправните домови и затворите, со тоа што 
секоја од тие установи внесува определени подато-
ци само во предвидената рубрика со соодветната оз-
нака. 

Во колоната 1 се внесува вкупниот број на каз-
нетите лица во периодот за кој се поднесува овој 
извештај, и тоа без оглед на тоа дали е истото ли-
це казнето во ТОЈ период само еднаш или повеќе 
пати. 

Во колоните 2 до 23 се искажуваат податоци за 
бројот на одделни видови дисциплински казни из-
речени на полнолетни односно малолетни лица. 
Според тоа, ако е некое лице, во текот на периодот 
за кој се поднесува извештајот, казнето два или 
повеќе пати со ист вид или различни видови дис-
циплинска казна, во соодветната колона ќе се ис-
к а ж е колку пати е" изречен истиот вид дисциплин-
ска казна односно секој од различните видови на 
изречената дисциплинска казна ќе се искаже во 
соодветната колона. 

18. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК-16 го составуваат казнено-поправните домови, 
воспитно-поправните домови и затворите, со тоа што 
секоја од тие установи внесува определени подато-
ци само во колоната со соодветната ознака. 

Вредноста на бруто-производот треба да се ис-
кажува во динари според одобрената завршна 
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Сојузен совет за правосудство Образец ИК-1 

СР 
Назив на КПУ 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ПОЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ВО 

ДИНА 
ГО-



р Страна 18 - Број I СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 8 јануари 1969 

Сојузен совет за правосудство Образец ИК-2 
СР 
Назив па домот 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО- ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИ-

ТЕ ДОМОВИ ВО ГОДИНА 
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Сојузен совет за правосудство Образец ИК-3 

СР 

Назив на КПУ 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ПОЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРИМЕНИ НА ИЗДРЖУВАЊЕ КАЗНА ВО ГО-

ДИНА 
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Сојузен совет за правосудство Образец ИК-4 
СР -
Назив на домот 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРИМЕНИ НА ИЗДРЖУВАЊЕ КАЗНА И ВОСПИТНАТА 

МЕРКА УПАТУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ ВО ГОДИНА 
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Сојузен совет за правосудство Образец ИК-5 
СР 
Назив на КПУ 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА ПОЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ОТПУШТЕНИ ОД ИЗДРЖУВАЊЕ КАЗНА ВО 
ДИНА 

ГО-
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Сојузен совет за правосудство Образец ИК-6 
СР 
Назив на домот 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ОТПУШТЕНИ ОД ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНА И ВОС-
ПИТНАТА МЕРКА УПАТУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ ВО ГО-

ДИНА 
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Сојузен совет за правосудство Образец rat-7 
СР 

Назив на установата 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА УСЛОВНИОТ ОТПУСТ ОД ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНА ВРЗ ОСНОВА НА РЕШЕ-

НИЕ НА КОМИСИЈА ВО ГОДИНА 
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Сојузен совет за правосудство Образец ИК-8 
СР 
Назив на КПУ 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА УСЛОВНИОТ ОТПУСТ ОД ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНА ВРЗ ОСНОВА НА РЕШЕ-
НИЕ НА УПРАВНИКОТ НА КАЗНЕНО-ПО ПРАВНА УСТАНОВА ВО ГОДИНА' 
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Сојузен совет за правосудство Образец ИК-9 
СР 
КПД 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БРОЈНАТА СОСТОЈБА НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ ДО-

МОВИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 
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Сојузен совет за правосудство 
СР -
В И Д 

Образец И К-It 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БРОЈНАТА СОСТОЈБА НА ЛИЦАТА НА ИЗДРЖУВАЊЕ НА ВОСПИТНАТА МЕР-
КА УПАТУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГО-

ДИНА 
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Сојузен совет за правосудство 
СР 

Образец ИК-11 

Назив на установата ; 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ЛИЦАТА НА ИЗДРЖУВАЊЕ КАЗНА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ, 

ОПФАТЕНИ СО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ ВО ГОДИНА 
Полнолетни лица 



р Страна 18 - Број I СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 8 јануари 1969 
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Сојузен совет за правосудство Образец ИК-13 
СР 
Назив на установата -

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ЛИЦАТА НА ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНАТА ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА И ВОС-
ПИТНАТА МЕРКА УПАТУВАЊЕ ВО ВОС ПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ, ОПФАТЕНИ СО 

КУЛТУРНО-ЗАБАВНА И ФИСКУТУРНА ДЕЈНОСТ ВО ГОДИНА 



р Страна 18 - Број I СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 8 јануари 1969 

Сојузен совет за правосудство Образец ИК-14 
С Р - : 
Назив на установата -

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ЛИЦАТА ШТО КОРИСТЕЛЕ ПОГОДНОСТИ ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТА-

НОВИ ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ ВО ГОДИНА 
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Сојузен совет за правосудство Образец ИК-15 
СР 
Назив на установата — 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ЛИЦАТА СПРЕМА КОИ СЕ ПРИМЕНЕТИ ДИСЦИПЛИНСКИ КАЗНИ ВО КАЗНЕ-
НО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ ВО 

ГОДИНА 
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сметка, согласно важечките прописи за пресмету-
вање на вредноста на бруто-произЕОдот. 

Износот на чистиот доход треба да се искажува 
во динари според одобрената завршна сметка, согла-
сно одредбите од Законот за работењето на стопан-
ските единици на казнено-поправните установи. 

Износот на доходот кој се распоредува во општи 
фондови треба да се однесува на оние фондови ка-
кви имаат и стопанските организации, а износот 
на доходот кој се распоредува во посебни фондови 
треба да се однесува на оние фондови што се осно-
вани со републички прописи. 

19. Статистичкиот извештај според образецот 
ИК/ос го составуваат казнено-поправните домови, 
воспитно-поправните домови и -затворите, со тоа што 
секоја од тие установи внесува определени пода-
тоци само во предвидената рубрика со соодветната 
ознака. 

Во колоната 24 треба да се искажуваат и при-
правници-стражари. 

20. Казнено-поправните домови, воспитно-по-
правните домови и затворите ќе ги доставуваат ста-
тистичките извештаи пропишани со ова упатство до 
републичкиот орган на управата надлежен за пра-
восудството во роковите што ќе ги определи тој 
орган. , 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
правосудството, врз основана статистичките извештаи 
примени од казнено-поправните установи и воспит-
но-поправните домови, ќе изработуваат сумари по 
сите пропишани обрасци за територијата на целата 
република, кои ќе ги доставуваат во еден при-
мерок до Сојузниот совет за правосудство еднаш 
годишно, и тоа до 1 март текуштата година за из-
минатата година. Според образецот ИК-11 сумарите 
треба да се изработуваат посебно за казнено-поп-
равните домови а посебно за затворите. 

Републичкиот секретаријат за- правосудство и 
општа управа на Социјалистичка Република Србија 
треба по сите пропишани обрасци да му доставува 
податоци на Сојузниот совет за правосудство посеб-
но за потесната територија на Србија а посебно за 
територијата на секоја автономна покраина. 

21. Ова упатство влегува во сила на 1 јануари 
1969 година. 

Бр. 1144 
25 декември 1968 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот совет за правосудство, 

др Јосип Брнчиќ, с. р. 

10. 

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 ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖ-

НИШТВОТО 

1. Во Решението за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/63, 6/64, 5/65, 57/65, 24/67 и 47/67) во 
точката 3 зборовите: „1 јануари 1969 година" се 
заменуваат со зборовите: „1 јануари 1970 година". 

w . 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 18-7811/1 
23 декември 1968 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизациј а, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА БУРУНДИ 

I 
Се назначува 
Миќа Ракиќ, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Уганда, и за извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Република Бурунди, со 
седиште во Кампала. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 217 
24 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Уставниот суд на Југославија оценувајќи ја ус-
тавноста и законитоста на Законот за измени и до-
полненија на Законот за комуналните такси на СР 
Словенија, врз основа на јавната расправа одржана 
на 17 декември 1968 година донесе 

' О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛ-
НИТЕ ТАКСИ НА СР СЛОВЕНИЈА („УРАДНИ 
ЛИСТ СРС" БР. 5/68) НЕ Е ВО СОГЛАСНОСТ СО 
ЧЛЕНОТ 125 ОД УСТАВОТ НА СФРЈ И СО ЧЛЕ-
НОТ 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА КОМУНАЛ-
НИТЕ ТАКСИ („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ", БР. 

52/64) 

1. Се утврдува дека Законот за измени и до-
полненија на Законот за комуналните такси на СР 
Словенија („Урадни лист СРС", бр. 5/68) не е во 
согласност со членот 125 од Уставот на СФРЈ и со 
членот 2 од Основниот закон за комуналните такси 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64). 

2. Врз основа на членот 246 став 3 од Уставот 
на СФРЈ, до донесувањето на конечна одлука во 
смисла на ставот 2 на тој член, нема да се примену-
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т 
ва Законот за измени и дополненија на Законот за 
комуналните такси на СР Словенија. 

3. Оваа одлука да му се достави на Собранието 
на Социјалистичка Република С доделија и да се 
објави во „Службен лист на СФРЈ' ' и во „Урадни 
лист СРС". 

П р и ч и н и 

Уставниот суд на Југославија поведе постапка за 
оцена на уставноста и законитоста на Законот за 
измени и дополненија на Законот за комуналните 
такси на СР Словенија, со КОЈ е установено овла-
стување за општинското собрание да може да вове-
дува комунална такса на друмски моторни возила 
во приватна сопственост. Поведувајќи ја постапката 
Уставниот суд тргна од становиштето дека основано 
може да се постави прашање дали ваквото регули-
рање е во согласност со членот 125 на Уставот на 
СФРЈ и со членот 2 на Основниот закон за кому-
налиите такси. 

Во СВОЈОТ одговор на решението за поведување 
постапка и на Јавната расправа Собранието на Со-
цијалистичка Република Словенија истакна дека 
Основниот закон за комуналните такси во членот 3 
ја овластува републиката да може да ги опреде-
лува предметите и услугите на кои општинското 
собрание може да воведува комунални такси. Со 
оглед на ова, одредбата на членот 2 од Основниот 
закон за комуналните такси не треба да се толкува 
тесно т. е. така дека комуналната такса' е вид пла-
ќање на предметите и услугите чие користење има 
јавен карактер. Основниот закон, според мислењето 
на Собранието не тргнува од таква стеснета мате-
ријална смисла на комуналната такса, што се гледа 
од неговите одредби во кои никаде не стои дека 
комуналната такса мора да биде во врска со упо-
требата на предметите и услугите чие користење 
има јавен карактер. Понатаму, во Основниот закон 
не се определува дека не можат да се воведуваат 
комунални такси на предмети во приватна сопстве-
ност. Во членот 2 од Основниот закон се определува 
да се плаќа комунална такса за употреба на пред-
мети и услуги, а не се зборува за Јавниот карактер 
на нивното користење. Отаде произлегува дека ре-
публиките се овластени да ги определуваат без ог-
ргничување предметите и услугите на кои општин-
ското собрание може да воведува комунални такси. 
Исто така Собранието изнесе становиште дека сите 
комунални такси, всушност, се данок на имот, како 
што се таксите за истакнување фирми итн. Со оглед 
на ваквиот карактер на комуналната такса Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за кому-
налните такси не е во спротивност со членот 125 
од Уставот на СФРЈ, бидејќи со тој закон не се во-
ведува самостоен данок на имот, туку само еден вид 
приход во рамките на овластувањето што го дава 
Основниот закон за комуналните такси. Според на-
водите на Собранието целокупниот развиток оди во 
правецот кој доведува до уставни и законски про-
мени што на републиката ќе и дадат можност само-
стојно да ги утврдува изворите и видовите на при-
ходите. 

4. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на 
наведениот закон, како и наводите на Собранието на 
Социјалистичка Република Словенија, Уставниот суд 
смета дека според членот 3 и другите одредби на 
Основниот закон за комуналните такси републиките 
не се неограничени во поглед определувањето па 
предметите и услугите на кои можат да се воведу-
ваат комунални такси. Во смисла на членот 2 од 
Основниот закон не можат да се определуваат ко-
мунални такси на сите предмети и услуги, туку 
само на оние чие користење има елементи на јавен 
карактер. Основ за воведување комунална такса е 
какво и да било јавно користење на предмети и ус-
луги, а републичкиот закон со КОЈ се определуваат 
предметите и услугите на кои општинското собрание 

може да воведува комунална такса мора да тргне од 
такво користење. Уставниот суд не најде ваков 
основ за воведување комунална такса ЕО Законот за 
измени и дополненија на Законот за комуналните 
такси на СР Словенија, од што произлегува дека ов-
де не се работи за комунална такса туку за посебен 
вид данок на имот. Дека се работи за данок на имот, 
КОЈ е воведен во вид на комунална такса, укажз^ва 
и фактот дека со него се оптоварени друмските мо-
торни возила во приватна сопственост а не и дру-
гите. Бидејќи комуналната такса не може да има ка-
рактер на данок на имот, Законот за измени и до-
полненија на Законот за комуналните такси на СР 
Словенија со пропишувањето на плаќање комунал-
на такса на друмски моторни возила во приватна 
сопственост самостојно го воведува ТОЈ вид данок, 
па со тоа и еден извор и еден вид приходи што е 
во спротивност со членот 125 на Уставот СФРЈ, заш-
то само со сојузен закон можат да се установуваат 
извори и видови приходи на општествено-политич-
ките заедници. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Ус-
тавниот суд на Југославија Koja е одржана на 17 
декември 1968 година. 

У бр. 134 
26 декември 1968 година 

Белград 
Претседател 

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

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

1. Одлука за отворање Амбасада на Соција-
листичка Федеративна Република Југо-
славија во Перу — — — — — — — 1 

2. Одлука за обезбедување девизи за пла-
ќањата во периодот јануари-март 1969 
година од работните организации од несто-
пански дејности — — — — — — — 1 

3. Одлука за минималната откупна цена за 
кравјо млеко — — — — — — — 1 

4. Одлука за ко-ристење во 1968 година на 
приходите што Југословенскиот завод за 
стандардизација ги остварува со работа на 
донесување југословенски стандарди — — 2 

5 Одлука за минимумот на средствата со кој 
стопанските организации мораат да распо-
лагаат за вршење промет на големо на 
отпадоци — — — — — — — — — 2 

6. Одлука за задржување на цените односно 
тарифите на задолжителното осигурува-
ње на корисниците односно сопствениците 
на моторни возила на затеченото ниво — 2 

7. Правилник за техничките мерки за из-
градба, поставување и одржување на ан-
тенски постројки — — — — — — 3 

8. Наредба за измена на Наредбата за висо-
чината на посебната давачка при увозот 
на одделни земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 12 

9. Упатство за водење статистика за извр-
шувањето на казните лишување од сло-
бода и на воспитната мерка упатување 
во воспитно-поправен дом — — — - 1 12 

10. Решение за измена на Решението за југо-
словенските стандарди од областа на гра-
дежништвото — — — — — — — 31 

Одлука за утврдување дека Законот за измени 
и дополненија на Законот за комунални-
те такси на СР Словенија („Урадни лист 
СРС", бр. 5/68) не е во согласност со чле-
нот 125 од Уставот на СФРЈ и со членот 
2 од Основниот закон за комуналните так-
си („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64) - 31 
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