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566. 

Врз основа на членот 12 став 2 во врска со чле-
нот 22 став 1 од Законот за надоместоците на личните 
доходи и трошоците на сојузните пратеници и фун-
кционери („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/66 и 
17/69), Административната комисија на Сојузната 
скупштина донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУН-
КЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА 

СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Функционер кого го избира или именува Со-
јузната скупштина има право на дневници во износ 
од 150 динари за деновите поминати надвор од мес-
тото на постојаното живеење поради вршење на 
службени работи. 

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

01/6 бр. 3377/2 
14 октомври 1969 година 

Белград 

Административна комисија 
на Сојузната скупштина 

Претседател, 
Драгиша Максимовиќ, с. р. 

567. 

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР НА 
СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Република Еква-
дор во Квито, со седиште во Венецуела, се подига 
на степен на амбасада од 5 ноември 1969 година. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
ги преземе мерките потребни 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. 165 
28 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

568. 
Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за со-

јузниот буџет за 1969 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/68), на предлог од Сојузниот геолошки 
завод, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ 
СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА ЗА ГЕО-
ЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 

1. Во Програмата за употреба на средствата пред-
видени во сојузниот буџет за 1968 година за гео-
лошко-рударски истражувачки работи, коза е сос-
тавен дел на Одлуката за Програмата за употреба 
на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1968 
година за геолошко-рударски истражувачки работи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/68) во ставот 3 
износот: „49.900" се заменува со износот: „49.770", 
процентот: „50,1" се заменува со процентот: „50,2", 
износот: „24.900" се заменува со износот: „24.770" и 
процентот: „49,9" се заменува со процентот: „49,8". 

Во ставот 4, во кој во првата, втората и третата 
колона е табеларно искажан распоредот на сред-
ствата на одделни видови геолошко-рударски истра-
жувачки работи се вршат следните измени: 

1) во точката 1. Геолошки карти, износите: 
„6.800", „3.400" и „3.400" се заменуваат со износите: 
„6.764", „3.382" и „3.382"; 

2) во точката 5. Регионални истражувања на ми-
нералогените подрачја, износите: „28 600", „14.300" 
и „14.300" се заменуваат со износите: „28.290", „14.145", 
и „14.145"; 

3) во точката 6. Изработка на студии и упатства 
и печатење карти, износите: ,ДОО" и ,ДОО" се заме-
нуваат со износите: „230" и „230"; 

4) во точката 7 Резерва, износите: „240", „120" 
и „120" се заменуваат со износите: „326", „163" и 
.,163". 

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

Р. п бр. 167 
5 новември 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

569. 
Врз основа на членот 54 став 4 од Законот за вое-

ната обврска („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА 
ВРЕМЕ НА ВОЕНА СЛУЖБА НА ЛИЦАТА ВО 
РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ КОИ НЕ СЕ ВО РАБОТЕН 

ОДНОС 
1. На резервен подофицер, офицер и в^ен служ^ 

бениќ кој не е во работен однос за време на воени 
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служба во Југословенската народна армија или во 
територијална одбрана му припаѓа месечен надо-
месток во височина на платата на активен подофи-
цер, офицер односно воен службеник — во ист чин 
односно класа. 

2. На војник-обврзник кој не е во работен однос 
за време на воена служба во Југословенската на-
родна армија или во територијална одбрана му при-
паѓа месечен надоместок во височина од 80% од 
просечните номинални месечни примања остварени 
претходната година во републиката во која војни-
кот-обврзник врши воена служба. Износот на ме-
сечниот надоместок се утврдува врз основа на 
податоците на статистичката служба на републиката. 

3. На резервен подофицер, офицер, воен слу-
жбеник и војник-обврзник надоместокот според оваа 
одлука му припаѓа од денот на јавувањето на воена 
служба до денот на престанокот на таа служба. 

Износот на дневниот надоместок се утврдува 
така што месечните износи од точ. 1 и 2 на оваа 
одлука ќе се поделат со бројот 30. 

4. Надоместокот се исплатува по завршетокот на 
воената служба. Ако воената служба трае подолго 
од еден месец, надоместокот се исплатува месечно 
наназад. 

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

Р. п. бр. 166 
5 новември 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

570. 

Врз основа на членот 5 став 1 од Законот за на-
сочување средствата што ќе се користат за давање 
определени кредити за инвестиции („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 54/67 и 42/69), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА ШТО ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СЕ ДОЛЖНИ 
ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 

КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

1. Просечната состојба на средствата која, во 
смисла на членот 1 од Законот за насочување сред-
ствата што ќе се користат за давање определени 
кредити за инвестиции, служи како основица од која 
се пресметува обврската за давање кредити за опре-
делени инвестиции, се определува однапред за секое 
календарско тримесечје. 

Просечната состојба од ставот 1 на оваа точка 
се пресметува на тој начин што збирот на состојбите 
на средствата на крајот на секој месец на сметките 
на депозитите по видување, на депозитите со отказен 
рок до една година и на средствата прибавени со 
издавање обврзници и благајнички записи со рок 
за враќање до една година за изминатите шест ме-
сеци ќе се подели со шест. 

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

Бр. 2-6452/2 
21 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

571. 

Врз основа на членот 24 од Законот за книго-
водството на работните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 48/68), сојузниот секретар за финан-
сии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ 
ВО БИЛАНСИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. Општи одредби 
1. Заводите за социјално осигурување (во пона-

тамошниот текст: заводите) ги пополнуваат на на-
чинот предвиден со ова упатство обрасците: заклу-
чен лист, биланс ца резервите на фондовите на за-
едниците на социјалното осигурување, биланс на 
другите средства на фондот што служат за унапре-
дување на здравствената служба, на превентивната 
и друга здравствена заштита на осигурениците и би-
ланс на средствата наменети за закрепнување на 
пензионерите, кои обрасци, во смисла на точката 2 
од Одлуката за посебниот Основен контен план и 
посебните обрасци на билансот за заедниците на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 5/69 — во понатамошниот текст: одлуката), се 
објавени кон одлуката и се нејзин составен дел. 

2. При пополнувањето на обрасците од точката 
1 на ова упатство, во поглед содржината на оддел-
ните конта што се наведени во колоната 2 на зак-
лучниот лист и во поглед редните броеви на другите 
обрасци, заводите постапуваат според Упатството за 
содржината на одделните конта во Основниот кон-
тен план за заедниците на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/69) и според одред-
бите на ова упатство. 

3. Паричните вредности во сите обрасци од точ-
ката 1 на ова упатство се искажуваат во полни из-
носи (динари со пари). 

4. Заводите за заедниците на социјалното оси-
гурување (во понатамошниот текст: заедниците) по-
полнуваат и ќ доставуваат на Службата на опште-
ственото книговодство (во понатамошниот текст: 
Службата) во смисла на точката 2 од одлуката од-
носно на одредбите од членот 15 од Законот за кни-
говодството на работните организации податоци од 
завршните сметки, на обрасците од точката 1 на ова 
упатство, и тоа посебно за секој фонд на заедницата. 

"5. Заводите, во смисла на членот 15 од Законот 
за книговодството на работните организации и точ-
ката 3 од одлуката, и доставуваат на Службата по-
датоци на обрасците во два примерока. 

Заводите и ги доставуваат податоците од ставот 
1 на оваа точка на онаа организациона единица на 
Службата што се наоѓа во местото во кое е се-
диштето на заедницата. 

II. Содржина на одделните позиции во образецот 
Заклучен лист 

6. Образецот заклучен лист се пополнува со со-
стојбата на 31 декември на следниот начин: 

1) во образецот се внесуваат хронолошки сите 
конта од Основниот контен план за заедниците на 
кои заводот во текот на годината вршел книжења во 
деловните книги; 

2) во колоната 8 се внесува збирот на износите 
на колоните 4 и 6, а во колоната 9 — збирот на из-
носите на колоните 5 и 7; 

3) во колоните 10 и 11 се внесуваат салдата од 
сите конта; 

4) во колоните 12 и 13 се внесуваат салдата од 
контата на класите 5 и 6 пред преносот на контото 
802, како и салдата на другите конта на класата 8 
пред нивното затворање. 
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III. Содржина на одделните позиции во образецот 
биланс на резервите на фондовите на заедниците на 

социјалното осигурување 

7 Образецот биланс на резервите на фондовите 
на социјалното осигурување се пополнува врз осно-
ва на книговодствените состојби, и тоа: 

1) за фондовите на здравственото осигурување 
на работниците: 

а) во колоната 3 се искажуваат податоците од 
образецот биланс на резервите на фондот на здрав-
ственото осигурување на работниците за претход-
ната година; 

б) во колоната 4 се искажуваат податоците за те-
ковната година, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — делот на побарувачкото салдо 
на контата 252 и 932 и побарувачкото салдо на кон-
тата 937 и 939; 

— под ред. бр. 2 — делот на побарувачкото сал-
до на контата 252 и 932; 

— под ред. бр. 3 — делот на контото 932 што му 
одговара на долговниот промет на контото 580; 

— под ред. бр. 4 — делот на побарувачкото сал-
до на контото 932; 

— под ред. бр. 5 — збирот на износите на ред. 
бр. 1 до 4; 

— под ред. бр. 6 — делот на долговниот промет 
на контото 932; 

— под ред. бр. 8 — износот искажан под ред. 
бр. б; 

— под ред. бр. 9 — салдото на контото 102; 
— под ред. бр. 10 — делот на салдото на контата 

170 и 171 кој се однесува на резервата; 
— под ред. бр. 11 — делот на салдото на контата 

174 и 179 кој се однесува на резервата; 
— под ред. бр. 12 — побарувачкото салдо на кон-

тото 252; 
— под ред бр. 13 — салдото на контата 937 и 939; 
— под ред. бр. 14 — збирот на износите на ред. 

бр. 9 до 13; 
2) за фондовите на инвалидското и пензиското 

осигурување — сигурносна резерва: 
а) во колоната 3 се искажуваат податоци од об-

разецот биланс на сигурносната резерва на фондот 
ста инвалидското и пензиското осигурување за прет-
ходната година; 

б) во колоната 4 се искажуваат податоци за те-
ковната година, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — делот на побарувачкото салдо 
на контата 253 и 933, делот на побарувачкото салдо 
на контото 937 кој се однесува на сигурносната ре-
зерва и побарувачкото салдо на контото 929; 

— под ред. бр. 2 — делот на побарувачкото сал-
до на контата 253 и 933; 

— под ред. бр. 3 — делот на контото 933 што му 
одговара на долговниот промет на контото 581; 

— под ред. бр. 4 — делот на побарувачкото сал-
до на контото 933; 

— под ред. бр. 5 — збирот на износите на ред. 
бр. 1 до 4; 

— под ред. бр. 6 — делот на долговниот промет 
на контото 933; 

— под ред. бр. 8 — износот искажан под ред. 
бр. 6; 

— под ред. бр. 9 — салдото на контото 103; 
— под ред. бр. 10 — делот на салдото на контата 

170 и 171 кој се однесува на сигурносната резерва; 
— под ред. бр. 11 — делот на салдото на контата 

174 и 179 кој се однесува на сигурносната резерва; 
— под ред. бр. 12 — побарувачкото салдо на кон-

тото 253; 
— под ред. бр. 13 — делот на салдото на контото 

937 кој се однесува на сигурносната резерва и сал-
дото на контото 939; 

— под ред. бр. 14 — збирот на износите на ред. 
бр. 9 до 13; 

3) за фондовите на инвалидското и пензиското 
осигурување — валоризациона резерва' 

а) во колоната 3 се искажуваат податоци од об-
разецот биланс на валоризационата резерва на фон-
дот на инвалидското и пензиското осигурување за 
претходната година; 

б) во колоната 4 се искажуваат податоци за те-
ковната година, и тоа: 

— под ред. бр. 1 - делот на побарувачкото сал-
до на контото 254, побарувачкото салдо на контото 
934 и делот на побарувачкото салдо на контото 937 
КОЈ се однесува на валоризационата резерва; 

— под ред. бр. 2 — делот на побарувачкото сал-
до на контата 254 и 934; 

— под ред. бр 3 — делот на контото 934 што му 
одговара на долговниот промет на контото 582; 

— под ред. бр. 4 — делот на побарувачкото сал-
до на контото 934; 

— под ред. бр. 5 — збирот на износите на ред. 
бр. 1 до 4; 

— под ред. бр. 7 — побарувачкиот промет на 
контото 565; 

— под ред. бр. 8 — износот искажан под ред. 
бр. 7; 

— под ред. бр. 9 — салдото на контото 104; 
— под ред бр. 10 — делот на салдото на контата 

170 и 171 кој се однесува на валоризационата ре-
зерва; 

— под ред бр. 11 — делот на салдото на контата 
174 и 179 кој се однесува на валоризационата ре-
зерва; 

— под ред. бр. 12 — побарувачкото салдо на кон-
тото 254; 

— под оед. бр. 13 — делот на салдото на кон-
тото 937 кој се однесува на валоризационата ре-
зерва ; 

— под ред. бр. 14 — збирот на износите на ред. 
бр. 9 до 13; 

4) за фондовите на здравственото осигурување 
на земјоделците, образецот биланс на резервата се 
пополнува на начинот изложен во точката 7 под 1 
на ова упатство; 

5) за фодовите на реосигурувањето: 
а) во колоната 3 се искажуваат податоци од об-

разецот биланс на резервата на здравственото од-
носно инвалидско-пензиското реосигурување за 
претходната година; 

6) во колоната 4 се искажуваат податоците за 
тековната година, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — делот на побарувачкото сал-
до на контото 932 и побарувачкото салдо на конто-
то 937; 

— под ред. бр. 2 — побарувачкото салдо на кон-
тото 252 и делот на побарувачкото салдо на контото 
932: 

— под ред. бр. 4 — делот на побарувачкото сал-
до на контото 932; 

— под ред. бр. 5 — збирот на износите на ред. 
бр. 1, 2 и 4; 

— под ред. бр. 6 делот на долговниот промет на 
контото 932; 

— под ред. бр. 8 — износот искажан под ред. 
бр. б; 

— под ред. бр. 9 — салдото на контото 102; 
— под ред. бр. 10 — салдото на контата 170 и 171; 
— под ред бр. 12 — побарувачкото салдо на кон-

тото 252; 
— под ред. бр. 13 — салдото на контото 937; 
— под ред. бр. 14 — збирот на износите на ред. 

бр. 9 и 10 и на ред. бр. 12 и 13. 

IV. Содржина на одделните позиции во образецот 
биланс на другите средства на фондот што служат 
за унапредување на здравствената служба, на пре-
вентативната и друга здравствена заштита на осигу-

рениците 
8. Образецот биланс на другите средства на фон-

дот што служат за унапредување на здравствената 
служба, на превентивната и друга здравствена 
заштита на осигурениците се пополнува врз основа 
на книговодствените состојби. 

Во колоната 3 се искажуваат податоците од об-
разецот биланс на другите средства што служат за 
унапредување на здравствената служба, на превен-
тивната и друга здравствена заштита на осигурени-
ците за претходната година. 
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Во колоната 4 се искажуваат податоците за те-
ковната година, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — побаруваниот промет на кон-
тото 969; 

— под ред. бр. 2 — побарувачкото салдо на кон-
тото 259; 

— под ред. бр. 3 — збирот на износите на ред. 
бр. 1 и 2; — под ред. бр. 4 — долговниот промет на контото 
969; 

— под ред. бр. 5 — салдото на контото 108; 
— под ред. бр. 6 — делот на салдото на контата 

170 и 171 КОЈ се однесува па овие средства; 
— под ред. бр. 7 — делот на салдото на контата 

174 и 179 кој се однесува на овие средства; 
— под ред. бр. 8 - побарувачкото салдо на кон-

тото 259; 
— под ред. бр 9 — збирот на ред. бр. 5 и 8. 
Овој образец ќе се пополни на истиот начин и 

за фондовите на здравственото осигурување на зем-
јоделците, ако со републички пропие е предвидено 
ваквите средства да се издвојуваат. 
V. Содржина на одделните позиции на билансот на 
средствата наменети за закрепнување на пензионе-

рите 
9. Образецот биланс на средствата наменети за 

закрепнување на пензионерите се пополнува врз ос-
нова на книговодствените состојби. ^ 

Во колоната 3 се искажуваат податоците од об-
разецот биланс на средствата наменети за закрепну-
вање на пензионерите за претходната година. 

Во колоната 4 се искажуваат податоци за те-
ковната година, и тоа: 

— под ред. бр. 1 — делот на побарувачкото сал-
до на контото 255 и побарувачкото салдо на контото 
960; 

— под ред. бр. 2 — долговниот промет на кон-
тото 589; 

— под ред. бр. 3 - збирот на ред. бр. 1 и 2; 
— под ред. бр. 4 — долговниот промет па кон-

тото 960; 
— под ред. бр. 5 — салдото на контото 106; 
— под ред. бр. 6 — побарувачкото салдо на кон-

тото 255; 
— под ред. бр. 7 — збирот на ред. бр. 5 и 6. 

VI. Завршни одредби 
10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-14 344/1 
6 ноември 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

572. 
Врз основа на членот 42. во врска со членот 9 

став 2 од Уредбата за изработка на премер и ка-
тастар на земјиште и за нивно одржување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 44/67), директорот на Сојуз-
ната геодетска управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДИТЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА ПРИ 
ПРЕМЕРОТ НА ПОДЗЕМНИ ИНСТАЛАЦИИ И 

ОБЈЕКТИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

При премерот на подземни инсталации и објекти 
се врши геодетско снимање и изработка на геодет-
ски ситуациони планови на кои, покрај другите де-
тали, се прикажува хоризонталната положба на 
подземните водови и објекти со височинските по-
датоци на нивните карактеристични точки и со 
други карактеристични мерни податоци. 

Член 2 
Како подземни инсталации во смисла на овој 

правилник се подразбира збир разни вградени под-
земни мрежи, како во граждени реони (подземни 
комунални инсталации) така и во воиградежни ре-
они, како и на неизградени терени. 

Член 3 
Во одделни подземни мрежи во смисла на овој 

правилник спаѓаат: водовод, канализација, дренажа, 
електроенергетска мрежа, телекомуникации, топло-
вод, гасовод, нафтовод и други подземни мрежи. 

Одделни подземни мрежи се состојат од подзем-
ни водови (спроводници) и од припаѓачките им об-
јекти. Во подземни водови спаѓаат: цевки, канали 
и кабли. Во припаѓачки обЈеЈКти спаѓаат: окна, при-
бор (арматури), уреди и ПОСТРОЈКИ вградени или из-
градени па водови, што овозможуваат целесообразно 
користеле на мрежата. Припаѓачките ефекти имаат 
видливи и невидливи делови. Видливите делови, 
како што се улични капаци на окна и на арматури, 
уреди и постројки, спаѓаат во содржината на топо-
графско-катастарскиот премер. 

Како подземни објекти се подразбираат разни 
градежи и комуникации изградени под површината 
на земјата, како што се: гаражи, резервоари, пешач-
ки проаѓалишта, тунели итн. 

Член 4 
Геодетските ситуациони планови се изработуваат 

така што да даваат сигурни податоци за положбата 
на надземните топографски предмети и подземните 
водови и на објектите во границите на точноста про-
пишана за изработка на топографско-картограф-
ските планови од определен размер, и на тој начин 
можат да послужат: 

1) при изработка на урбанистички и регионални 
планови, за да се има Јасна, целосна и точна 
претстава на сите постојни надземни и подземни 
објекти како и нивниот меѓусебен однос во про-
сторот; 

2) при лоцирање станбени згради и индустриски 
и други објекти и при проектирање приклучоци 
за нив; 

3) при проектирање нови видови подземни мрежи 
и при проширување, преместување и заменување на 
постојните; 

4) за побрзо пронаоѓање (откривање) подземни 
водови при изнаоѓање местото на кварот на нив; 

5) за обезбедување од оштетување на постојните 
водови при раскопување на улици кога се полагаат 
нови подземни водови, како и при разни земјени 
работи на неизградени подрачја; 

6) за изработка на напречни профили на улици 
со вцртана положба на водовите како и на надолжни 
профили по оската на улицата или по одделни во-
дови; 

7) за добивање основни геодетски податоци при 
инвентарисување, валоризација, утврдување вред-
носта на уреденото градско земјиште, и при изра-
ботка на катастар на подземните инсталации и 
објекти. 

Член 5 
На геодетските ситуациони планови се запишу-

ваат од карактеристичните податоци величините на 
пречниците на цевките и каналите, кои се мерни 
геодетски податоци. Другите карактеристични пода-
тоци потребни при проектирањето, а кои не се гео-
детски, како што се: материјал од кој се изградени 
водовите, притисок во цевките, тип на кабелот, на-
пон итн., можат да се запишуваат на геодетските 
ситуациони планови од одделни мрежи на барање 
од работните организации што се грижат за оддел-
ните мрежи. 

Сите карактеристични податоци запишани на 
геодетските ситуациони планови мораат да бидат 
точни и сигурни, за да се избегнат грешки и евен-
туални материјални штети при користењето на тие 
податоци. 
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II. Подземни мрежи и објекти што подлежат на 
снимање 

Член 6 
Снимање на детали при премерот се врши за 

следните видови подземни мрежи со припаѓачките 
објекти: 

1) водоводна мрежа: рени-бунари, резервоари, 
црпни станици, цевоводи, затворачи, хидранти (под-
земни и надземни), водоводни окна со воздушни 
вентили, со испусти, со регулатори на притисок и 
со водомери, приклучни ѓердани (амборшелни) и 
куќни приклучоци до фасадниот ѕид на зградата, 
сифони, фонтани и јавни чешми; 

2) канализациона мрежа: улични и други јавни 
одводници на надворешната мрежа со куќните и 
дворните приклучоци до ѕидот на зградата, ревизи-
они окна — слегувалишта и окна на местата на про-
мената на падот или правецот на канал, окна за 
уфрлање снег, вентилациони отвори, улични слев-
ници, таложници, улични олучници со приклучок за 
канал на улична канализација, црпни станици, по-
стројки за пречистување на отпадочни води, ^ л е к -
торски излевалишта во реципиент (утока, влев); 

3) дренажна мрежа: цевоводи, контролни окна; 
4) електроенергетска мрежа: подземни кабли (од 

висок или низок напон), кабелски окна, кабелска 
канализација, трансформаторски станици и потста-
ница кабелски разводни шкафови, приклучни ка-
сети вградени однадвор на ѕид на зграда, кабелски 
спојници, резерви на кабел и приклучоци до фасад-
ниот ѕид на зграда; 

5) телекомуникациона мрежа (телеграфија и 
телефонија): кабелски линии (армирани кабели), ка-
белски окна, кабелска канализација, кабелски раз-
делни^ на ѕидот, на опиралиште или стоечки, кабел-
ски куќички, кабелски галерии, телефонски цен-
трали и потцентрали, куќни приклучоци до ѕидот 
на зградата; 

6) топловодна и пароводна мрежа: топлани, це-
воводи со приклучоци до ѕидот на зградата, кон-
тролни окна или комори со затворачи, со компен-
затори и со контролни апарати; 

7) гасоводна мрежа: гасарници, цевоводи, затво-
рачи, кондензациски лонци, мирисни направи, кон-
тролни окна или комори и куќни приклучоци до 
ѕидот на зградата; 

8) нафтоводи: цевоводи, контролни окна; 
9) заеднички тунели за подземни инсталации; 

10) подземни објекти и комуникации: резерво-
ари, гаражи, подземни пешачки проаѓалишта, туне-
ли, метрои инт. 

III. Подготвителни работи 

Член 7 

Пред пристапувањето кон премер на подземните 
инсталации потребно е да се пронајде постојната 
документација (елаборат) за изградените подземни 
инсталации и објекти со која располагаат работните 
организации што се грижат за одделните мрежи, 
како што се: ситуациони планови, теренски скици, 
детали на објекти, технички проекти, типови окна 
и капаци итн. Се преземаат оние податоци што спо-
ред точноста ги исполнуваат условите предвидени со 
овој правилник. Ако податоците не задоволуваат во 
поглед на точноста, треба да се користат при гео-
детското снимање заради полесна ориентација. 

Член 8 
Нумерирањето на припаѓачките објекти и запи-

шувањето на карактеристичните податоци се врши 
врз основа на податоците добиени од работните ор-
ганизации што се грижат за одделните мрежи. 

,Член 9 
Обележувањето на одделни точки на траен на 

водови на површината на земјата се врши на сите 
преломи во хоризонтален и височински поглед, на 
местата каде што се менува димензијата или мате-
ријалот на водот, а во права линија неограничено 
под услов крајните точки да се догледаат. Кривите 
линии на трасите се обележуваат со потребен број 
точки за да можат што поверно да се претстават 
со помош на шестар или кривулки или елементи на 
кривини (главни и детални точки и полупречник на 
кривина). 

Член 10 
За белези на одделни точки на траса можат, со 

оглед на подлогата, да се користат колец, железна 
прачка, бетонски или камен столб, метална плочич-
ка, крукче или крсте обележено со мрсна боја и сл. 

Член 11 
Пренесувањето на одделните точки на оската на 

водови врз површината на земјата кај окна или ро-
зови се врши со помош на висак обесен на летва 
што е положена преку окно или ров, со помош на 
значка со либела или со помош на нивелманска 
летва со евентуален продолжеток. 

Член 12 
Надземните (видливите) делови на припаѓачките 

објекти и арматури служат како основа за прона-
оѓање на положбата на подземните водови. Сите 
припаѓачки објекти и арматури на одделни мрежи 
мораат да се пронајдат и откријат користејќи се со 
постојната документација како и со таблиците со 
ознаките на хидрантите и затвораните поставени на 
фасадните ѕидови од зградите или на столбовите. 

Член 13 
При отворањето на окната на подземните инста-

лации и при мерењето во нив потребно е и прису-
ство на стручни лица од работните организации што 
се грижат за одделните мрежи, заради обезбедување 
на хигиенско-техничката заштита при работата. 

Член 14 
Кога пронаоѓањето на трасата на водовите се 

врши со специјални апарати (детектори) и кога се 
обележуваат на површината на земјата одделни 
точки на тие траен заради геодетско снимање, мора 
претходно да се испита точноста на пренесувањето 
за разни видови водови и за разни длабочини. За 
геодетски снимања можат да се користат детектори 
што обезбедуваат утврдување на грешка на прене-
сувањето на одделните точки на водовите врз повр-
шината на земјата во хоризонтален поглед најмногу 
од 0,1 ш во однос на оската на водот или на верти-
калата на точката на подземниот вод. Испитувањето 
на точноста на пренесувањето треба да се врши за 
најмалку 20 точки распоредени на отсечоци од нај-
многу 500 метра ист вид вод. Испитувањето се врши 
по можност на новопоставени и геодетски снимени 
подземни водови пред затрупувањето, а потоа по 
затрупувањето ќе се изврши пренесување и мерење 
на напречните отстапувања во однос на оската на 
водот. На затрупаните водови најпрвин ќе се из-
врши пренесување на точките на трасата на водот 
со детектор/ потоа утврдување на положбата на 
пренесената точка на површината на земјата помеѓу 
фиксните точки, откопување и мерење на отстапу-
вањата. Резултатите на испитувањето се запишуваат 
во прегледен список кој содржи вид на водот, реден 
број на точката, број на скицата на деталот и утвр-
деното отстапување. 

Член 15 
Длабочините определени со помош на детектор 

за подземни водови не можат да се користат како 
височински податоци при геодетското снимање. 
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Член 16 
Кога не постои можност за пронаоѓање на тра-

сите на водовите со помош на припаѓачките објекти 
или постојната документација или надземните бе-
лези, ниту со помош на специјални апарати (детек-
тори) што ја обезбедуваат бараната точност, како 
крајна мера се вршат прокопи во улиците по на-
пречните профили. Во прави улици прокопи се вр-
шат на почетокот, средината и крајот на улицата 
а најмногу на отстојание од 150 т , а во кривулести 
улици — на секој завој. 

При прекопувањето на улиците потребно е да 
се копа внимателно за да не се оштетат постојните 
водови и да се преземат мерки на безбедност со 
поставување знакови на предупредување, како и 
мерки на обезбедување од одронување на земја. 

IV. Геодетско снимање и исцртување при нов премер 
или при обнова на премер 

Член 17 
Одделни точки на водови или траен на водови 

обележани на површината на земјата се снимаат 
според методите и техничките норми предвидени во 
Правилникот за државниот премер — II и III дел 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/59) при снимањето 
на деталите за преломните точки на рабовите на 
објектите од солиден материјал и на населбите од 
соодветен разред (член 7 од Правилникот за држав-
ниот премер — II и III дел). 

Член 18 
Кај пошироки водови што се исцртуваат со две 

паралелни линии, се снимаат обата раба на водови-
те, а кај другите водови — средните линии на во-
довите. Кога широчината на водовите е поголема 
од 1,00 mm' М (каде што М е именител на размерот 
на планот) се исцртуваат две паралелни линии 
т.е. за размер 1 : 500 за широчина поголема од 0,50 т , 
а за размер 1 :1 ООО за широчина поголема од 1 т . 
Секоја снимена точка на вод, на траса на вод или 
на средина на капак мора да се осигури со контрол-
ни или коси мерења. При снимање водови или нив-
ни траен обележани на површината на земјата пода-
тоците за картирање се добиваат со непосредно сни-
мање од полигонска или линиска мрежа; за кон-
трола на положбата на водот на планот, како и за 
пронаоѓање на водот на теренот се мерат растоја-
нијата од рабовите на фасадните ѕидови на најбли-
ските згради на улицата или во внатрешноста на 
блокот до водот или се врши апсцисно одмерување 
помеѓу спротивните згради на улиците. Овие мере-
ња треба да бидат приближно нормално на оската 
на водот и на растојание од водот од најмногу 50 т . 

Член 19 
На скиците на деталите подземните водови се 

исцртуваат во боите предвидени за нивните ознаки 
на плановите, и тоа со полна линија или со црн туш, 
според ознаките предвидени за геодетските ситуа-
циони планови. 

Член 20 
При изборот на размерот на плановите и ски-

ците на деталите, покрај густината на надземните 
објекти, треба да се имаат предвид и густината на 
одделните водови и објектите, нивниот број и меѓу-
себното растојание, широчините на улиците и мож-
ностите за прегледно и точно претставување на пла-
новите како на постојните така и на дополнително 
вградените водови. 

Размерот на планот мора да биде таков што да 
се осигури растојание од најмалку 1 mm помеѓу 
соседните водови на планот. 

Член 21 
За изградени подрачја на градежни реони на 

населби најповолен размер на плановите е 1 :500, по 
исклучок за густо изградени делови на населби — 
1 : 250, а за ретко изградени — 1 : 1 ООО. За ^изгра-

дени подрачја каде што се наоѓаат магистрални во-
дови одговара и размерот на плановите 1 :2 ООО, и 
1 . 2 500 или 1 ' 5 ООО. 

Член 22 
Запишувањето на податоците од снимањето и од 

контролните мерења како и исцртувањето на под-
земните инсталации и објекти се врши на истите 
скици на деталите на кои се прикажува снимањето 
на деталите на површината на земјата, придржу-
вајќи се кон одредбите од Правилникот за држав-
ниот премер — II и III дел, кон ОЕОЈ правилник и 
кон Топографскиот клуч. 

Член 23 
Податоците на ортогоналното снимање: апсци-

сите, ординатите и контролните мерења до цел метар 
лента, заради подобра прегледност на податоците, 
можат да се запишуваат во специјално за тоа устро-
ени записници за ортогоналното снимање. 

Член 24 
Нивелерање на карактеристичните точки на 

подземните инсталации и објекти се врши по пат 
на детален нивелман според одредбите од Правилни-
кот за државниот премер — II и III дел што се од-
несуваат на снимање на благо бранест и рамничест 
терен односно на определувањето на надморските 
височини за точките на деталите и земјиштата по 
пат на нивелотахиметрирање или детален нивелман. 

Нивелманот задолжително се опира на два со-
седни репера. 

Во скиците на деталите или во записниците на 
деталниот нивелман во определената колона се ис-
цртуваат ситуациите на вертикалниот пресек на при-
паѓачките објекти со ознаките на броевите на де-
талните точки на кои се однесуваат нивелманските 
податоци (дно на окно или канал итн.). 

На подрачјата каде што е предвидено снима-
њето на деталите да се врши тахиметриски, висо-
чинските разлики на карактеристичните точки на 
подземните водови се определуваат тахиметриски 
изразено до на сантиметар. 

Член 25 
Кога снимањето се врши апсцисно на напречните 

профили, крајните точки на напречните профили 
мораат напосредно да се снимат од полигонска или 
линиска мрежа. 

Член 26 
За изработка на напречни профили на улици 

со приказ на подземните водови потребно е со де-
тален нивелман да се определат напречните про-
фили на почетокот на улицата, на местата на проме-
ната на падот и на улиците со рамномерен пад на 
околу 100 m отстојание помеѓу профилите, 'и покрај 
тоа уште на кривините — на почетокот, средината и 
крајот на кривината. 

Член 27 
При геодетското снимање на подземните водови 

мора да се провери односот на центрите на капаци те 
на припаѓачките објекти спрема оската на подзем-
ните водови и при евентуален ексцентрицитет треба 
да се земат мерните податоци врз основа на кои 
на површината на земјата може да се определи 
положбата на точките на подземните водови што ја 
определуваат оската на водот спрема центарот на 
капакот на припаѓачкиот објект. 

Член 28 
Кај подземни градежи (окна, комори, галерии, 

тунели, итн.) чии внатрешни димензии се поголеми 
од 2 mm - М (каде што М е именител на размерот на 
планот) потребно е да се снимат внатрешните ра-
бови на тие објекти заради нивно прикажување 
според фактичната ситуација во хоризонтална смис-
ла и височинските податоци, за да се утврди под-
земниот простор што тие објекти го заземаат. При 
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снимање на проодни тунели се поставуваат поли-
гонски и нивелмански влади кои низ влезовите и 
излезите се врзуваат за геодетската мрежа на по-
вршината на земјата. 

Член 29 
При пронаоѓањето и геодетското снимање на 

одделните мрежи треба да се постапува на следниот 
начин: 

1) канализацијата се пронаоѓа и се поврзува гла-
вно помеѓу ревизионите слегувалишта — окна, кои 
можат да бидат поставени и ексцентрично во однос 
на оската на каналот односно со бочниот влез. 

Се нивелираат центрите на капаците на сите 
окна, средината на дното на окното и точката на 
дното на влезните и излезните канали во окното 
и се утврдува правецот на истекувањето на отпадо-
чните води. Се мерат пречниците на каналските 
цевки непосредно или со помош на специјално за 
тоа направени правоаголни додатоци на нивелман-
ската летва. Правоаголник додаток се изработува 
од метал или дрво во форма на правоаголен три-
аголник со продолжени катети, од кои помалата из-
несува 0,5 m а поголемата 3,0 ш. На поголемата катета 
на правоаголииот додаток на височина од 1,0 и 2,0 m 
се поставуваат плочички на кои може да се постави 
летвата. За определување на пречникот на цевката 
се поставува мала катета на долниот и горниот 
крај на пречникот од отворот на цевката, и од раз-
ликата на читањето на нивелманската летва наго-
лемено за дебелината на летвата на малата катета 
се добива големината на вертикалниот пречник на 
каналот. 

Слевниците се снимаат на надземниот дел со 
една точка на средината на решетката и се споју-
ваат со главниот канал по линијата на правецот 
на цевката. 

При работа во окна на канализација треба да 
се отворат капаците на неколку соседни окна за 
да се изврши што подобра вентилација заради от-
странување на штетните гасови, и не смеат да се 
употребат светлечки тела со пламен — за да се 
избегне евентуална експлозија поради натрупување 
на запаливи гасови; 

2) водоводот се пронаоѓа и се спојува главно 
преку надземните припаѓачки објекти и арматури, 
особено преку затворачите. Затворачите се наоѓаат 
над оската на цевката, па на тој начин ја опреде-
луваат трасата на водот, при што треба да се утврди 
дали затворачот се наоѓа над главната цевка или 
над приклучокот за зградите. 

За секој припаѓачки објект и арматура потребно 
е да се утврди нивната положба во однос на глав-
ната цевка и да се земат податоци при снимањето 
на правилно поврзување на водовите со објектите 
и арматурите. 

Kaj водоводните окна се нивелира центарот на 
нападите на окната и на темињата на цевката 
(највисока точка) и се определува односно се мери 
пречникот на цевката до на милиметар. Се иивели-
раат сите центри на каиаците на арматурите; 

3) електроенергетската мрежа се поврзува по-
меѓу кабелските окна кај кабелската канализација. 
Трасите на армираните кабли непосредно поставени 
вземи треба да се обележат на површината на зем-
јата оо доволен број точки за да се претстави ли-
нијата на трасата што поверно. 

Се нивелираат сите капаци на окната и се мери 
длабочината до највисоката точка на кабелот, од-
носно се нивелира горната површина на кабелската 
канализација или највисоката точка на кабелот 
(темето) и се мерат димензиите на кабелската кана-
лизација; 

4) телекомуникационата мрежа (кабли на елек-
троврска, кабли за слаба струја) се спојува преку 
кабелски окна што во месните мрежи се поврзани 
со оловни кабли положени во кабелоката канали-
зација. Трасата на блоковите на кабелската кана-

лизација.помеѓу две соседни окна, по правило, е во 
права линија. Кабелските окна се типизирани, како 
и самите капаци на окната. Помеѓу две соседни 
окна се мерат должините од средината до средината 
на капакот. За армираните кабли непосредно поста-
вени вземи мора претходно да се утврди и да се 
обележи трасата на површината на земјата. 

Се снимаат центрите на капаците на кабелските 
окна и се мери длабочината или се нивелира нај-
високата точка на кабелот односно горната повр-
шина на кабел ски от канал; 

5) топловодната и пароводната мрежа се повр-
зува со посредство на контролни окна. 

Во окната се нивелира средината на дното од 
окното и на каналот и се мери пречникот на цев-
ката до на милиметар; 

6) гасоводот се пронаоѓа и се поврзува врз ос-
нова на површинските капаци (капи) на затвора-
чите што се наоѓаат над оската на цевката, при што 
треба да се утврди дали се наоѓаат на главната 
цевка или на приклучоците за зградите. 

Се нивелираат центрите на капаците на при-
паѓачките објекти и арматури и темињата на цев-
ките (највисока точка) и се определува (мери) преч-
никот на цевката до на милиметар; 

7) подземните објекти: пешачки проаѓал ишта, 
гаражи, резервоари, тунели, метрои, засолништа 
итн. се снимаат како подземни град ежи или само 
нивните рабови што го раздвојуваат подот од боч-
ните ѕидови и се нивелира подот на подземните 
простории. 

V. Картирање и нацртување 
и Член 30 

На листот на деталите на кој се исцртуваат 
подземните инсталации и објекти се испишува под 
називот на катастарската општина: „Геодетски си-
туациони план". 

На листот на деталите кога се исцртуваат само 
одделни подземни мрежи се испишува и називот 
на таа мрежа, на пример за водоводната мрежа: 
„Геодетски ситуационен план со водоводна мрежа". 

Подземните водови можат да се навртуваат на 
геодетските ситуациони планови со црна боја или 
разнобојно. 

Кога водовите се нацртуваат со црна боја, кзф-
тирањето и навртувањето на подземните инстала-
ции и објекти снимени при новиот премер или при 
обновата на премерот се врши на истите листови 
на кои се картира и деталот од површината на 
земјата, така што да се прикажат хоризонталната 
ситуација за надземните топографски објекти и за 
соте подземни инсталации и објекти, височинската 
претстава на теренот, височинските податоци на 
карактеристичните точки на водовите и мерните 
карактеристични податоци. 

Кога водовите се исцртуваат разнобојно, нивното 
картирање и исцртување се врши на една репро-
дуцирана копија на топографско-катастарскиот 
план а на материјал предвиден за изработка на 
оригинал на планот. 

Член 31 
За густо изградени градски подрачја со одделни 

тесни улици и со поголем број подземни мрежи 
листовите можат да се наголемат само за улиците 
и патиштата со формирање на дополнителни лис-
тови. 

Член 32 
Исцртувањето на подземните инсталации и об-

јекти се врши според приложените Ознаки за под-
земните инсталации и објекти на геодетските си-
туациони планови, што се отпечатени кон овој пра-
вилник и се негов составен дел. 

Член 33 
Надморските височини за точките на иста вер-

тикала над и под површината на земјата се испи-
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шуваат во вид на дропка. Над цртата се испишува 
котата на точката од површината на земјата (кота 
на теренот или капакот), а под цртата — котата на 
точката под површината на земјата (котата на во-

81,64 
дот или на дното од окното), на пример . Ако 

80,80 
котата се однесува само на точката под површината 
на земјата, над запишаната кота се испишува цр-
тичка. 

Секоја кота мора да биде напишана така што 
несомнено да може да се утврди на КОЈ а точка се 
однесува. 

Член 34 
Кога височинската положба на водовите се 

прикажува со помош на надолжни профили, на 
геодетските ситуациони планови не се запишуваат 
котите на точките на подземниве водови. 

Член 35 
Ознаките за видливите припаѓачки објекти на 

подземни мрежи се исцртуваат со црн туш. 
Член 36 

Водовите се нацртуваат со црн туш според 
условните ознаки, со линија дебела 0,2 mm или со 
туш во боја со полна линиЈа дебела 0,2 mm. 

Дополнителните знаци за разликување на оддел-
ните водови, како што се стрелички за правецот на 
текот, за електрокаблите и слично, се исцртуваат 
по должината на линијата на водот на растојанија 
од околу 10 cm. 

Кога водовите се цртаат разнобојни, невидли-
вите делови на припаѓачките објекти што се цртаат 
во размер (комори и сл.) се исцртуваат исто така 
со полна линија и со соодветна боја предвидена за 
одделни мрежи. 

Несигурно обележените траен на водови или 
непрописно геодетски снимени водови не смеат да 
се исцртува ат на геодетските ситуациони планови, 
туку саму можат да се означат ориентационо со 
молив. 

Член 37 
За потребите на работните организации што се 

грижат за одделните мрежи геодетските ситуациони 
планови можат да се изработуваат и за одделни 
мрежи. 

Член 38 
За испишување на почетните букви со ознаките 

на пречниците или карактеристичните податоци, 
линијата на водот се прекинува околу средината 
на водот чии крајни точки се споеви на јаз л ишта 
или пресеци на линијата на водот со рамковната 
мрежа на планот. Буквите и цифрите што се ис-
пишуваат за водовите треба да имаат 1,5 до 2,5 mm 
височина. 

VI. Геодетско снимање и навртување при одржу-
вање на премерот 

Член 39 
Одржувањето на премерот на подземните ин-

сталации и објекти опфаќа геодетско снимање, кар-
тиран^ и навртување на подземни инсталации и 
објекти што не биле снимени при првобитниот 
премер како и навремено геодетско снимање на 
новопоставени подземни инсталации и објекти. 

Член 40 
За скиците на снимањето можат да се користат 

копии на топографско-катастарски планови исечени 
на четири дела подлепени со картон или мануали 
во формат на скиците на деталите на кои се ис-
црпни улиците со фронталните згради и другите 
објекти на улиците. При тоа постојните планови 
можат да се наголемат по фотомеханички пат. 

Член 41 
За сите видливи делови на подземни инстала-

ции, обично разни капи и капаци на припаѓачките 
објекти и арматури, исцртани на плановите, треба 

да се провери нивната положба со одмерување од 
три сигурни точки на постојните објекти. 

Член 42 
Сите припаѓачки објекти (окна и арматури) 

на одделни мрежи што не биле снимени при прво-
битниот премер, што треба да се утврди со споре-
дување со документацијата на работните органи-
зации што се грижат за одделните мрежи, треба 
геодетски да се снимат, картираат и нацртаат. 

Член 43 
Геодетското снимање на подземните инсталации 

и објекти се врши според одредбите на главата IV 
од овој правилник што се однесуваат на геодетското 
снимање при нов премер или при обнова на пре-
мерот. 

Член 44 
Картирањето и исцртувањето се врши на цри-

мерокот на топографско-катастарскиот план на кој 
се прикажани и височинските податоци со висо-
чинската претстава на теренот како и од претходно 
вцртаните сите промени, со евентуално бришење 
на излишните коти што влијаат врз прегледност 
на планот. 

Член 45 
Ако не постојат топографско-катастарски пла-

нови, подземните инсталации и објекти привремено 
ќе се картираат и исцртуваат на примероците на 
катастарските планови, со тоа што дополнително 
да се изработат топографско-катастарски планови 
на кои би се картирале и навртувале како порано 
така и дополнително геодетски снимените подземни 
инсталации и обекти. 

Член 48 
Пред затрупувањето на новопоставените под-

земни инсталации и објекти треба да се обезбеди 
нивно геодетско снимање. 

Член 47 
По извршеното геодетско снимање на новопоо 

тавените подземни инсталации органот надлежен за 
геодетските работи што го извршил снимањето 
издава потврда според следниот образец: 
„(Штембил) 

Потврда 
за извршеното геодетско снимање на подземните 

инсталации и објекти 
Врз основа на пријавата 

од која е заведена под бр. 
Н. Н. изврши на ден 

геодетско снимање на подземните инсталации 
положени во улицата 

во должина околу т , вцртани на скицата 
на снимањето бр. год 

(Потпис на овластеното лице)". 

Член 48 
Податоците на геодетското снимање, теренски и 

канцелариски, врз основа на кои се картираат под-
земните инсталации и објекти на топографско-ка-
тастарските планови се средуваат во оригинал или 
во заверен препис така што да можат лесно да се 
пронајдат. Овие податоци според својот обем и со-
држината мораат да овозможуваат врз основа на 
нив да може секогаш да се контролира правил-
носта на картирањето на геодетските ситуациони 
планови. 

VII. Изработка на општ прегледен план и на прегле-
ден план на одделни мрежи 

Член 49 
За целото подрачје на населено место се изра-

ботува општ прегледен план на подземните инста-
лации во приближен размер 1 :2 ООО до 1 :10 ООО, кој 
може да се состоји од еден или повеќе листови, 
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Како основа за изработка на општ прегледен 
план служат плановите во размер 1 : 2 ООО до 1 . 5 ООО 
или карти во размер 1 :5 ООО до 1 :10 ООО. 

На општиот прегледен план се навртуваат ули-
ците со запишаните нивни називи и линиите на тра-
сите на сите водови на подземните мрежи. При тоа 
широчините на улиците произволно се зголемуваат 
на сметка на внатрешноста на блоковите за да се 
овозможи испишување на називите на улиците и 
исцртување на сите водови. Овие планови немаат 
геометриски туку шематска точност и прегледно ја 
прикажуваат развиеноста на подземните инсталации 
и на објектите со вцртаната поделба на листовите 
и со ознаките на основните геодетски ситуациони 
планови. 

Шематската широчина на улиците треба да биде 
таква што растојанието помеѓу линиите на водовите 
да биде најмалку 1,5 mm и на тој начин да се овоз-
можи навртување на дополнително вметнатите и из-
градени подземни водови. 

Член 50 
Подземните водови и објекти се исцртуваат во 

општиот прегледен план и во прегледниот план 
согласно членот 32 од овој правилник. 

Член 51 
За потребите на работните организации што се 

грижат за одделните мрежи се изработуваат пре-
гледни планови за одделни мрежи, кои се копии 
на општите прегледни планови со вцртана одделна 
мрежа. 

VIII. Завршни одредби 

Член 52 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат оние топографски 
знаци на Топографскиот клуч, што се применуваа 
од денот на влегувањето во сила на Решението за 
примена на Топографскиот и Картографекиот клуч 
при изработка на геодетски планови и карти во 
крупни размери („Службен лист на СФРЈ" бр. 2/56), 
а кои се во спротивност со Ознаките за подземните 
инсталации и објекти на геодетските ситуациони 
планови, што се пропишани со овој правилник. 

Член 53 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 04-27/13-68 
27 октомври 1969 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната геодетска управа, 

Василие Благоевиќ,^. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОП-
ШТИНАТА СЕСВЕТЕ ЗА УСЛОВИТЕ НА ИЗГРАД-
БАТА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТОПАНСКИ 

ОБЈЕКТИ НА СЕЛО 

Т. По повод предлогот на Врховниот суд да се 
оцени уставноста и законитоста на одредбата од 
ставот 2 на членот 3 од Одлуката на Собранието на 
општината Сесвете за условите на изградбата на 
станбени згради и стопански објекти на село („Слу-
жбени гласник града Загреба", бр. 14/67), Уставниот 
суд на Југославија утврди дека со оваа одредба би-
ла пропишана обврската на сопствениците, при пар-

целацијата, дел од земјиштето потребен за јавен 
пат да отстапат бесплатно и без товар. 

На јавната расправа претседателот на Собра-
нието на општината Сеевете поднесе доказ дека Со-
бранието на седницата од 2 октомври 1969 година 
долеело нова Одлука за изградбата на објекти, со 
која е ставена вон сила Одлуката за условите на из-
градбата на станбени згради и стопански објекти 
на село. 

Уставниот суд утврди дека според новата одлу-
ка, од денот на нејзиното влегувагве во сила, соп-
ствениците на земјиштето не се должни земјиште-
то да го отстапуваат бесплатно и без товар. Судот 
исто така утврди дека не е предвидена измена на 
поединечни акти донесени врз основа на поранеш-
ната одлука, па не ја запре постапката, туку пријде 
кон оценување на согласноста на наведената пора-
нешна одлука со Уставот. 

II. Пропишувајќи ја во ставот 2 на членот 3 на 
својата поранешна одлука обврската на сопствени-
ците на земјиштето за потребите на изградбата на 
јавен пат да го отстапат земјиштето бесплатно и без 
товар, Собранието на општината Сесвете го потврди 
членот 25 од Уставот на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, според кој недвиж-
ности во сопственост на граѓани можат да се од-
земат само под услов за тоа да постои општ ин-
терес утврден врз основа на сојузен закон и со пра-
вичен надоместок. 

Имајќи предвид дека врз основа на наведената 
неуставна одредба на поранешната одлука се до-
несени низа акти со кои се предвидени правата на 
граѓаните, Уставниот суд, врз основа на членот 35 
став 2 од Законот за Уставниот суд на Југославија, 
одлучи да ја утврди несогласноста на наведената 
одредба со Уставот. 

III. Врз основа на изложеното и членот 241 став 
1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на 
Југославија 

о д л у ч и 

1. Се утврдува дека одредбата на ставот 2 на 
членот 3 од Одлуката на Собранието на општината 
Сесвете за условите на изградбата на станбени згра-
ди и стопански објекти на село („Службени гласник 
града Загреба", бр. 14/67) не била во согласност со 
членот 25 од Уставот на СФРЈ. 

2. Секој на кого со правосилен поединечен акт 
донесен врз основа на горе наведената одлука му е 
повредено правото, има право да бара од судот од-
носно Друг орган или организација што го долеела 
поединечниот акт да го измени тој акт, и тоа во 
рок од шест месеци од денот на објавувањето на 
Одлуката на Уставниот суд на Југославија во служ-
бениот лист на федерацијата. 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени гласник града Загреба". 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа 
на јавната расправа, ја донесе оваа одлука во со-
став: претседателот на Судот Блажо Јовановиќ и 
членови на Судот: д-р Асен Групче, Шефкет Маг-
лајлиќ, д-р Иво Сунариќ. Никола Срзентиќ и Јоже 
Земљак. 

У бр. 269/69 
14 октомври 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Јз^гославиЈа, 
Блажо Јовановиќ, с. р, 
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Врз основа нз членот 71 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на државниот секретар за надво-
решни работи се назначува д-р Звонко Перишиќ, 
досегашен советник за специјални работи во Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи. 

Б. бр. 87 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните 
органи на управата, Сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет1 донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА. НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на државниот секретар за надво-
решни работи се назначува Гуро Нинчиќ, досегашен 
амбасадор на СФРЈ во Холандија. 

Б. бр. 98 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
орган,изации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на државниот секретар за надво-
решни работи се назначува Петар Миљевиќ, досега-
шен шеф на Постојаната делегација на СФРЈ при 
OECD во Париз. 

Б. бр. 88 
I октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните 
органи на управата, сојузните совети и сојузните 
организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/67), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛ-
НИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 

СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

За советник на генералниот директор на Сојуз-
ниот завод за стопанско планирање се назначува 
Мирко Фрковиќ, раководител на Секторот за оп-
штествено-економски систем во Сојузниот завод за 
стопанско планирање. 

Б. бр. 113 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

Врз основа на членот 71 од Законот за сојуз-
ните органи на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДРЖАВНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на државниот секретар за надво-
решни работи се назначува Милиќ Бугарчиќ, досе-
гашен амбасадор на СФРЈ во Турција. 

Врз основа на членот 47 став 1, во врска со чле-
нот 49 став 2 од Законот за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-НАЧАЛНИК НА 
УПРАВАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник-началник на Управата за персо-
нални работи на Сојузниот извршен совет се наз-
начува Владимир Аритоновиќ, советник во Управа-
та за персонални работи на Сојузниот извршен 
совет. 

В. бр. 97 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, а 

Б. бр. 117 
1 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 



Четврток, 13 ноември 1969 ОЛУЖБРН ЛИСТ НА СФРЈ Број 48 - Страна 12И 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги и пости-
гнати успеси во работата од значење за социјали-
стичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гацко Фадил, Грегорић инж. Руди, Јовић Рави-
јојла, Малтарић Никола, Оручеви Назим, Паљага 
Анте, Павловић Славко, Рагуж Винко, Жачбић Бо-
жидар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аруковић Халид, Бабић Ивица, Бериша Ука, 
Болић Едхем, Брацановић Живорад, Бучар Горазд, 
Бучевић Ређо, Ћузић Илија, Чучковић Симо, Чу-
лина Јуре, Даца Шабан, Драгановић Станиша, "Бу-
рица Миле, Фејзић Азиз, Гашпаревић Мато, Хасо-
вић Исмет, Исовић Назиф, Иванковић Иван, Ивко-
вић Стојан, Јерлагић Хидајет, Карачић Салко, Кне-
жевић Боривоје, Магода Атиф, Максић Џемо, Ма-
ренић Ивица, Маркуновић Звонимир, Медуњанин 
Асим, Милошевић Анте, Миловановић Миленко, 
Мујчиновић Сафет, Мулић Хасан, Орландо Освалд, 
Пахор Даниел, Патаки Андраш, Пејановић Мића, 
Рангелов Тодор, Рашевић Сретен, Рибић Станко, 
Скакавац Момчило, Стефановић Карло, Стојановић 
Бранко, Сулејманагић Емин, Шерак Чамил, Шућур 
Здравко, Томић Љубо, Томић Мијат, Велетовац Ис-
мет, Врбић Иван, Живаљевић Љубомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Пилиповић Лука; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Кљајић Љубо; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Адиловић Хашим, Авдић Ћамил, Бабић Петар, 
Бачвић Суљо, Бајрами Шефки, Бајрић Шефко, 
Бамбарез Стојан, Бездроб Сабит, БЈелица Ђорђе, 
Блажевски Митре, Боровац Хајри ја, Бошковић Ми-
лорад, Брацановић Инга, Брозек Стјепан, Буђен 
Јово, Церић Сеид, Ћорић Мухарем, Чукојевић Суљо, 
Дангубић Јово, Дедић Мехо, Дивљан Никола, Дура-
ковић Латиф, Ђурановић Небојша, Фазлић Таиб, 
Галић Миленко, Горановић Стево, Хасани Махмут, 
Херић Ангелка, Јеланић Иво, Јовановић Синиша, 
Капић Фуад, Карамехмедовић Шуаиб, Кентер Есад, 
Ковачевић Љубо, Лучић Божо, Марковић Драгутин, 
Мартиновић Анто, Марван Спасо, Микулић Вјеко-
слав, Милое Алојз, Мујезин Шехо, Муслић Фехим, 
Муслимовић Бришо, Нешковић Стојанка, Новарлић 
Миливоје, Новић Крсто, Њемчевић Омер, Осман-
беговић Изет, Папић Јово, ПавЛовић Јозо, Павловић 
Петар, Петровић Вера, Пилав Мујо, Полунић Анто, 
Прљача Салко, Раић Анђелко, Рибић Саво, Ризва-
новић Ејуб, Роич Мирко, Самарџија Станко, Сентић 
Винко, Силајџић Зуфер, Стрика Бјелан, Стрика 
Драгоје, Сворцан Богдан, Сворцан Мирон, Шкрињар 

Леополд, Шустер Карло, Удовчић Мирко, Ватић 
Харум, Вук Рашид, Зорнић Рашид, Жига Мујо. 

Бр. 145 
24 септември 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликуваат за особени заслуги на полето 
на јавната дејност со која се придонесува за оп-
штиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Димитриевски Мито; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Инадески Митре; 

за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Атанасовски Атанас, Доганџиски Боро, Илиев-
ски Киро, Николовски Киро; 

t 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арсовски Александар, Богдански Јездимир, 
Буревски Стојко, Чапароски Миладин, Диоген-Хаџи 
Коста, Дракалски Гаврил, Груески Тодор, Ингили-
зовски Божин, Ивановски Томе, Јаначков Асен, 
Ликовски Петар, Печовски Ристо, Никодиевић Бо-
госав, Петровски Славе, Стефановски Трпе, Танчев-
ски Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексовски Мицко, Анастасовски Мите, Андре-
евски Киро, Ангеловски Никола, Ангеловски Славчо, 
Апостоловски Милан, Арсов Киро, Арсовски Арсо, 
Атанасовски Димче. Атанасовски Миле, Атанасов-
ски Постол, Биџовски Александар, Блажевски 
Методие, Боцевски Минде, Богоевски Трајче, Бој-
ковски Тодор, Бозарески Благоје, Божиновски 
Александар, Делковски Саве, Цепенковски Круме, 
Црневски Глигор, Чатлески Димитар, Данчевски Пе-
тар, Деспотовски Мито, Димитровски Ристо, Дими-
тровски Славе, Димовски Јован, Димовски Петар, 
Димовски Ратко, Димовски Тирчо, Додевски Денко, 
Ѓорѓиевски Цене, Филчевеки Тане, Гаврилов Ѓорѓи, 
Георгиевски Атанас, Гиговски Драган, Гиговски 
Јордан, Хаџи-Јанков Александар, Хиохи Трајан; 

Илиев Тодор, Илиевски Трајан, Ивановски 
Мирко. Ивановски Мирко, Јаневски Блажо, Јанков-
ски Атанас, Јованов-Глишиќ Милка, Јовановски 
Кире, Јовановски Миле, Јовановски Петар4 Јова-
новски Владо, К а бр а нов Петар, Каљушевски Ни-
кола, Камиловски Крсте, Каневче Драги, Канту-
ровски Атанас, Каревски Радомир, Клен ачковски 
Јордан, Копановски Киро, Костовски Алексо, Пош-
та нов Киро, Котевски Петар, Ковачевски Живко, 
Крсмановиќ Милисав, Крстевски Стефан, Кузма-
новски Борис, Кузмановски Киро, Лазаревски 
Боге, Лазаревски Јорго, Лазаревски Петар, Л у к -
ровски Димитар; 
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Мајсторов Крум, Максимовски Миласим, Манев 
Павел, Маркоски Арсо, Марковски Алексо, Марков-
ски Димитар, Матеничарски Горѓи, Механџиски 
Јован, Мицев Горѓи, Мицковски Виктор, Михаилов-
ски Спасе, Михајловски Душко, Михајловски Лазар, 
Миладиновски Никола, Милошевиќ Стојанче, Мило-
шевски Бранко, Милошевски Глигор, Милошевски 
Танче, Мирчевски Ристо, Мишевски Симо, Митев-
сха-Јакимова Јулијана, Најданов Петар, Настевски 
Божин, Наумов Александар, Наумовски Чедомир, 
Наумовски Милан, Нетков Апостол, Николовски 
Александар, Николовски Анѓелко, Николовски Сто-
јан, Николовски Здравко. Османи Џемаил; 

Панов Киро, Пановски Горѓи, Паскоски Ристо, 
Паунова Магда, Павлов Димитар, Пендеревски Иван, 
Петковски Васил, Петров Методија, Петровски 
Бошко, Петровски Драган Петровски Илија, Пе-
тровски Петар, Петрушевски Киро, Поповски Алек-
сандар, Поповски Крсте, Поповски Тоде, Проевски 
Ванчо, Русјаков Стефан, Садржовски Петре, Са-
вевски Никола, Силјановски Александар, Симонов-
ски Михаило, Смилевски Горѓи, Спировски Борис, 
^пировски Голаб, Спировски Стево, Србиновски 
Милорад, Станковиќ Божидар, Стојановски Алек-
сандар, Стојановски Јонче, Стојановски Коле, 
Стојановски Славе, Стојановски Стојан, Стојковски 
Стојан, Сурловски Трипун, Шимановски Стеван; 

Талевски Александар, Танев Ристо, Тасев Бла-
гоје, Тасевски Благоја, Тасевски Боро, Теофиловски 
Слободан, Тодоровски Ратко, Тодосиевски Душко, То-
миќ Светислав, Топличански Александар, Торбевски 
Мицко, Тошевски Ристо, Трајковски Душан, Трај-
ковски Стојан, Трајковски Ванчо, Трампевски Ми-
хајло, Трпчевски Стојан, Василев Димитар, Васи-
дева Нада, Василевски Петруш, Василевски Стојан, 
Витанов Димитар, Владимиров Киро, Вонаровски 
Мате, Бучковски Димитар, Златевски Анѓелко, 
Змејковски Ристо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бакулевски Никола; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Анастасов Илија, Арнаудовски Александар, 
Богоевски Бошко, Чамински Стојан, Филиповски 
бладо, Христовски Миле, Кочевски Горе, Колеб 
Душко, Крстевски Трајче, Мавровск-и Киро, Мич-
карски Атанас, Милевски Гоко, Митревски Јован, 
Никовски Киро, Пејовски Мито, Пупаковски Петар, 
Ристовски Божидар, Симоновски Ставре, Спасевски 
Јордан, Стефановски Горѓи, Стефановски Марко, 
Тагасовски Благоја, Златевски Драган, Златовски 
Александар; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 
Амитов Мустафа, Белески Јонче, Максутовски 

Асан, Минчевски Живко, Неџиповски Нашид, Жив-
ковиќ Воислав; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ангеловски Никола, Апостоловски Драгутин, 
Баловски Никола, Божиновски Живко, Чолаковски 
Никола, Чунихин Михајло, Гелебашев Љупчо, 
Илиевска Дивна, Илиевски Стане, Јовановски Иван, 
Калумковски Александар, Костовски Јован, А т у -

шевски Киро, Марке Едип, Митевски Борис, Митев-
ски Тодос, Настоски Насто, Недевски Тодор, Нико-
ловски Петар, Николовски Петре; 

Пајковски Методија, Пешовски Ристо, Петку-
чевски Темелко, Петровски Панче, Ристески Љубан, 
Ристовски Јосиф, Спировски Љубомир, Стефанов-
ски Славе, Стојановски Ранко, Стојановски Трајан, 
Стојчевски Велимир, Стојевски Драган, Танески 
Тоде, Тасевски Илија, Ташевски Коце, Трајановски 
Александар, Треневски Илија. Унчевски Алексан-
дар, Василевски Алексо, Василевски Глигор, Вел-
ковски Трајан; 

" СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аџиевски Круме, Алексовски Стојче, Апосто-

лова Марија, Арсова Благородна, Арсовски Ангеле, 
Богдановски Максим, Бојковски Миодраг, Цикарски 
Александар, Цветановски Санде, Дарковски Влади-
мир, Димитриевски Киро, Димитрова-Павлова Зора, 
Димитровски Славе, Димитровски Владо, Ѓеорѓиев-
ски Живко, Гурчиновски Киро, Георгиевски Богоја, 
Гинчевски Борис, Јаневски Серафим, Јовановски 
Дичко, Јовевски Мојсо; 

Кипријановски Здравко, Крстевски Илија, Мар-
ковска-Нареска Мена, Марковски Ристо, Матевски 
Ристо, Митевски Живко. Митревски Васил, Младе-
новски Киро, Неделковски Киро, Николова Вера, 
Николовски Бранко, Николовски Горѓи, Николовски 
Радован, Петковски Никола, Петровски Васил, 
Рамадан Руфат, Ристовски Веселин, Савевски Кос-
тадин, Серафимовски Владо, Спирковска Катица, 
Србиновски Илија, Стафидовски Димитар, Станчев-
ски Будимир, Станковски Владо, Ставрева Славка, 
Стефановски Атанас, Стојановски Трајко, С Т О Ј К О В -
СКИ Воислав, Сулејман Исмет, Шапчевска-Ристев-
ска Живка, Солевски Борис, Василевски Димче, 
Здравковски Момчило. 

Бр. 152 
4 октомври 1968 родина 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

566. Одлука за височината на дневниците на 
функционерите кои ги избира или имену-
ва Сојузната скупштина — — — — 1197 

567. Одлука за подигање на Пратеништвото 
на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Еквадор 
на степен на амбасада — — — — — 1197 

568. Одлука за измени на Одлуката за Про-
грамата за употреба на средствата пред-
видени со сојузниот буџет за 1968 година 
за геолошко-истражувачки работи — — 1197 

569. Одлука за износот на паричниот надо-
месток за време на воена служба на ли-
цата во резервниот состав кои не се во 
работен однос — — — — — — — 1197 

570. Упатство за начинот на пресметувањето 
на средствата што деловните банки се 
должни да ги користат за давање опре-
делени кредити за инвестиции — — — 1198 

571. Упатство за содржината на одделните по-
зиции во билансите на заедниците на со-
цијалното осигурување — — — — — 1198 

572. Правилник за методите и начинот на ра-
ботата при премерот на подземни ин-
сталации и објекти — — — — — — 1200 

Одлука за оцена на уставноста и закони-
тоста на Одлуката на Собранието на оп-
штината Сесвете за условите на изградба-
та на станбени зграби и стопански об-
јекти на село — — — — - — — 1209 
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