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БЕЛГРАД 
БРОЈ 2 ГОД. XX 

21. 

Врз основа на членот 9 став 2 и членот 18 
став 2 од Законот за стопанско-планските мерки во 
1964 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63), во 
врска со ставот 4 точка 3 од главата IX на Опште-
ствениот план на Југославија за 1964 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕ-
НИ, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРА-
ЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА 
СООБРАЌАЈОТ ВО 1984 ГОДИНА ОД СРЕДСТВА-

ТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Средства за финансирање без обврска за враќање 

1. Средствата на федерацијата за финансира-
ње на инвестиции во износ од 50.475 милиони ди-
нари предвидени во членот 9 став 1 точка 1 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1964 го-
дина ќе се употребат во 1964 година за учество на 
федерацијата со најмногу 85% во финансирањето 
без обврска за враќање на изградбата на инвести-
циони објекти во областа на сообраќајот, и тоа: 

милиони динари 
1) за продолжуваше на изградбата 

на железничката пруга Сараево — 
Плоче — — — — — — — 13.400 

2) за работите на изградбата на ж е -
" лезничката пруга Гостивар — Ки-
чево и приклучниот крак Зајас — 
Тајмиште — — _ _ _ _ _ —. __ 2.040 

3) за работите на изградбата на дел-
ницата Бенковац — Задар на ж е -
лезничката пруга Книн — Задар — 1.000 

4) за продолжување на започнатите 
работи на изградбата на клучните 
објекти и тунели и за изработка 
на проекти на железничката пру-
га Белград — Бар — — — — 1.910 

од што: 
а) на територијата на Социјали-

стичка Република Србија — — 1.400 
б) на територијата на Социјали-

стичка Република Црна Гора — 510 
б) за работите на изградбата на Ј а -

дранскиот пат — — — — — 27.995 
од што: 

а) за продолжуваше- на изградбата 
на делницата од Водица до Де-
бели Бријег на територијата на 
Социјалистичка Република Хр-
ватска — — — — — — — 15.500 

б) за работите на изградбата на 
делницата на територијата на 

милиони динари 
Социјалистичка Република Црна 
Гора — — — — — — — 11.220 
и тоа: 

— за продолжување на изградбата 
на делницата од Дебели Бријег 
до Бар — — — — — 7.480 

— за потполно довршување на из-
градбата на делницата Титоград 
— Биело Поље — — — 3.740 

в) за потполно довршување на из-
градбата на делницата Липљан 
— Урошевац на територијата на 
Автономна Покраина Косово и 
Метохија — — — — — — 1.275 

6) за работите на изградбата на дел-
ницата Буна — Петковиќ од патот 
Жупања — Сараево — Метковиќ 1.000 

7) за потполно довршување на патот 
Нишка Бања — Димитровград — 
државната граница — — — — 1.325 

8) за потполно довршување на рабо-
тите на заокружување на првата 
фаза од изградбата на дуката Бар, 
со цел за оспособување на луката 
за експлоатација — — — — — 1.275 

9) за изведување на регулациони ра-
боти на пловниот пат на реката 
Дунав — — — — — — — 430 

10) за студии и истражувања во обла-
ста на сообраќајот — — — — 100 

2. За користење на средствата на федерацијата 
од точката 1 на оваа бдлука републиките ќе обез-
бедат средства за учество од најмалку 15% во ф и -
нансирањето на изградбата на наведените објекти. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа 
точка, во финансирањето на изградбата на патот 
Нишка Бања — Димитровград — државната гра-
ница (точка 1 под 7) Социјалистичка Република Ср-
бија учествува со износ од ЗОО милиони динари 
според Одлуката за финансирање на изградбата од-
носно модернизацијата на патот Нишка Бања — Ди-
митровград — државната граница Р. п. бр. 25 од 22 
јануара 1963 година, а во финансирањето на регу-
лационите работи на пловниот пат на-реката Дунав 
(точка 1 под 9) и во финансирањето на студии и 
истражувања во областа на сообраќајот (точка 1 
под 10) федерацијата учествува со 100а/о. 

3. Југославската инвестициона банка за секој 
инвестиционен објект од точката 1 на оваа одлука 
ќе склучи со соодветните републички деловни банки 
договор за финансирање на изградбата на инвести-
циониот објект. 

Договорот од ставот 1 на оваа точка содржи осо-
бено: 

1) обем и структура на работите што се финан-
сираат според инвестиционата програма донесена 
од надлежниот орган; 

2) вредност на тие работи според пазарните це-
ни, што по барање на инвеститорот ја утврдува Ју -
гословенската инвестициона банка; 
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3) гаранција на републичката деловна банка де-
ка договорениот обем на работите ќе биде извршен 
и дека ќе обезбеди потребни средства за сите евен-
туални пречеког уваља во поглед на договорениот 
обем и вредноста на работите. 

Изградбата на железничката пруга Сараево — 
Плоче (точка 1 под 1) и изградбата на делницата 
на Јадранскиот пат од Водица до Дебели Бријег и 
од Дебели Бријег до Бар (точка 1 под 5 под а) и б) 
Југословенската инвестициона банка ќе ја финан-
сира според веќе склучените договори врз основа 
на Одлуката за финансирање на изградбата на ж е -
лезничката пруга од нормален колосек Сараево — 
Плоче Ас бр. 43 од 24 декември 1$63 година и на 
Одлуката за финансирање на изградбата на опре-
делени делници на Авто-патот „Братство-единство" 
и Јадранскиот пат, Р. п. бр. 147 од 25 јуни 1963 го-
дина. 

4. Износите на средствата од точката 1 под 5 под 
б) и в) и под 7 и 8 на оваа одлука претставуваат 
вкупни износи со' кои федерацијата учествува во 
финансирањето на работите за потполна изградба 
на делницата на Јадранскиот пат од Титоград до 
Биело Поље и од Липљан до Урошевац и на патот 
Нишка Бања — Димитровград — државната. граница, 
како и за потполно довршување н^ работите за 
заокружување на првата фаза од изградбата на ду-
ката Бар, со тоа што овие средства се даваат под 
услов сите евентуални пречекорувања на трошо-
ците на таквата изградба да ги сносат соодветните 
републики односно републичките деловни банки. 

5. Средствата од точката 1 под 10 на оваа од-
лука ќе ги употреби Сојузниот секретаријат за со-
обраќај и врски за исплата на трошоците за студии, 
првенствено според порано склучените договори. 

II. Средства за давање кредити 
6. Износот од 13.925 милиони динари предвиден 

во членот 16 точка 1 под 2 и во членот 18 став 1 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1964 го-
дина Југословенската инвестициона банка ќе ги 
употреби во 1964 година за давање кредити без кон-
курс, и тоа: 

милиони динари 
1) на Социјалистичка Република Ма-

кедонија — за учество во финан-
сирањето на изградбата на инве-
стициониот објект од точката 1 под 
2 на оваа одлука — — — — — 360 

2) на Социјалистичка Република Црна 
Гора — за учество во финансира-
њето на изградбата на инвестицио-
ните објекти од точката 1 под 4 под 
б), под 5 под б) и под 8 на оваа 
одлука _ _ _ _ _ — — 2.295 

од што: 
а) за пругата Белград — Бар — — 90 
б) за Јадранскиот пат — — — 1.980 

од што: 
<— на делницата Дебели Бријег — 

Бар _ _ _ _ _ _ _ 1.320 
— на делницата Титоград — Биело 

Поље — — — — — — — 660 
в) за луката Бар — — — — — 225 
3) на Соци ја листичка Република 
Србија — за учество во финанси-
рањето на изградбата на инвести-
циониот објект од точката 1 под 5 
под в) на оваа одлука — — — 225 

4) како учество на федерацијата од 
најмногу 70% за продолжување на 
изградбата на поморската лука 
Плоче, со учество на инвеститорот 
од најмалку 30% — — — — — 1.600 

5) како учество на федерацијата од 
најмногу 50% за^продолжување на 
набавката, монтажата и градежни-
те работи во врска со монтажата на 

милиони динари 
поштенско-телеграфско-телефон-
ска опрема на меѓународни и на 

магистрални меѓумесни телефон-
ско-телеграфски и радио-врски, 
со учество на инвеститорот од на ј -
малку 50% — — — — — — 3.000 

6) како учество на федерацијата од 
најмногу 60% за продолжување из-
градбата на два речни брода за 
патнички сообраќај,- со учество на 
инвеститорот од најмалку 40% — 265 

7) како учество на федерацијата од 
најмногу 60% за потполно довршу-
вање на изградбата на започнатите 
пловни објекти на поморскиот и 
речниот сообраќај по поранешните 
конкурси^ со учество на инвести-
торот од најмалку 40% — — — 6.180 

од што: 
а) за изградба на поморски бродови 5.260 
б) за изградба на пловни објекти 

за товарниот речен сообраќај — 920 
7. Кредитите од точката 6 под 1, 2 и 3 на оваа 

одлука се даваат со интерес по норма од 3°/о годи-
шно и со рок за враќање од 30 години. 

III. Заеднички одредби 
8. Финансирањето на изградбата на инвестици-

оните објекти наведени во точ. 1 и 6 на оваа одлу-
ка може да се врши само во рамките на инвести-
ционите програми донесени од надлежните органи 
односно во рамките на главните проекти усогласени 
со инвестиционата програма. 

9. Во износите за одделни објекти од точ. 1 и 6 
на оваа одлука се опфатени и трошоците за студии, 
проектирање, режија и надзор на градењето, како 
и за откуп и отштети во врска со изградбата на 
тие објекти. 

10. Југословенската инвестициона банка ќе вр-
ши надзор над извршувањето на оваа одлука во 
поглед на правилното и наменското користење на 
средствата и на извршувањето на работите. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 241 
11 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен извршен свет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

22. 

Врз основа на членот 13 став 3 од Законот за 
придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 
12/63 и „Службен лист на СФРЈ"., бр. 52/63), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИДОВИТЕ НА ПРИХОДИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАСМЕТААТ ВО ВКУПНИОТ 
ПРИХОД НА БАНКИТЕ И НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 

СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во вкупниот приход на банката, во смисла 
на членот 13 ст. 1 до 3 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации и членот 51 
односно 80 од Законот за банките („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 10/61, 10/62 и 53/62) се засметуваат и из-
носите на провизиите, надоместоците на трошоците 

_ за извршените услуги и другите приходи што бан-! 
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ката ќе ги оствари во своето работење, без оглед 
на тоа дали тие приходи се наплатени во пресмет-
ковниот период за кој се утврдува вкупниот приход. 

Во чистиот приход на банката од интересот што 
се внесува во кредитниот и резервниот фонд на 
банката (член 87 од Законот за банките) се засме-
туваат и износите на интересот што им се засметани 
на корисниците на кредитот, без оглед на тоа дали 
тие износи се наплатени во пресметковниот период 
за кој се утврдува чистиот приход од интересот. 

2. Во вкупниот приход на стапаНските органи-
зации наведен под 1 до 3 во оваа точка, во смисла 
на членот 13 ст 1 до 3 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации, се засметуваат, 
без оглед на тоа дали се наплатени во пресметков-
ниот период за кој се утврдува вкупниот приход, 
и следните износи: 

1) к а ј стопанските организации што се занима-
ваат со извоз на опрема на кредит и со вршење 
услуги и изведување инвестициони работи во стран-
ство на кредит — и вредноста на продадената 
опрема односно на извшените услуги и работи на 
кредит, за која на тие стопански организации им е 
одобрен посебен наменски кредит од овластената 
банка; 

2) ка ј стопанските организации што произведу-
ваат и продаваат на кредит определена домашна 
опрема од сериско производство или се занимаваат 
со продажба на определена опрема увезена според 
посебни услови — и вредноста на таквата опрема 
продадена на кредит, за која на тие стопански ор-
ганизации или на нивното деловно здружение им е 
даден посебен наменски кредит од овластената 
банка; 

3) к а ј стопанските организации што врз основа 
на сојузни прописи даваат на граѓани потрошувачки 
кредити за купување индустриски производи, книги, 
училишен и цртачки прибор — и вредноста на 
индустриските производи, книгите, училишниот и 
цртачкиот прибор продадени на кредит. 

Сојузниот секретаријат за Индустрија, во спо-
годба со Сојузниот секретаријат за финансии, ќе 
определи која опрема според одредбата под 2 став 
2 на точката се смета како домашна сериска опрема. 

3. Одредбите на оваа одлука ќе се применуваат, 
во смисла на членот 13 став 4 од Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации, и 
на завршните сметки за 1963 година на банките 
и стопанските организации од точката 2 на оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 26] 
28 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

23. 
Врз основа на членот 41 од Уредбата за платите 

на техничкиот персонал и на помошните службени-
ци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58, 44/58, 6/59, 
53/59, 47/61 и 3/62), во врска со членот 93 од Оп-
штиот правилник за хигијенските и техничките за-
штити мерки при работата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50), Сојузниот секретаријат 
за буџет и организација на управата пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТНАТА 
ОБЛЕКА НА ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА 

ПОМОШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за работната облека на технич-

киот персонал и на помошните службеници („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 23/58) членот 2 се менува 
и гласи: 

„Работната облека, кабаниците за дожд и гуме* 
ните чизми им се даваат на бесплатна употреба 
на работниците на државни органи и установи за-
послени и на други работни места и работи на кои 
работните услови им се слични на условите на ра -
ботните места и работите од членот 1 на овој пра-^ 
вилник. Таквите работни места и работи ги опреде-
лува старешината на органот или установата, во 
согласност со органот надлежен за работите на оп-
штата управа." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 06-12260 

20 ноември 1963 година 
Белград 

Секретар 
за буџет и организација на 

управата, 
Зоран Полин, е. р. 

24. 

Вр<з основа на членот 14 ст. 1 и 3 од Законот 
за електросто-панските организации (,, Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/58, 1/59, 16 61 и 13/63), на пред-
лог од Заедницата на југословенското електросто-
панство, а во согласност со Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи во смисла на членот 3 став 2 
од Основниот закон за прекршоците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/59), Сојузниот секретаријат 
за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

I. ОСНОВНИ п о и м и 
Член 1 

Со овај правилник се утврдува начинот на ис-
порака на електрична енергија (во понатамошниот 
текст: енергија) и се определуваат заемните права 
и обврски на испорачачите и потрошувачите на 
енергија во врска со испораката и преземеното на 
енергија од прекорената односно дистрибутивната 
електрична мрежа (во понатамошниот текст: јавна-
та мрежа). 

Член 2 
Заедницата на електростопанските претпријати-

ја (во понатамошниот текст: електростопанската за-
едница) е испорачан на енергија на претпријати-
јата за дистрибуција на електрична енергија (во 
понатамошниот текст: дистрибутивните претприја-
тија) и на директните потрошувачи. 

Член 3 
Дистрибутивните претпријатија, во смисла на 

овој правилник, се потрошувачи во однос на елек-
трос топ анс ките заедници, а испорачани на енер-
гија во однос на потрошувачите приклучени врз 
нивната мрежа. 

Член 4 
Директни потрошувачи се потрошувачите при-

клучени врз преносната мрежа или непосредно 'за 
електрана што е врзана за мрежа со напон од 
НО KV И повеќе, а по исклучок и потрошувач вр-
зан за понизок напон ако остварил или договорил 
годишна потрошувачка поголема од 50 GWh. 

Ако потрошувач кој е лоциран на еден гра-
дежен комплекс, е приклучен на повеќе пр ед авни 
места поради енергетски или технолошки причини, 
а при тоа остварил и чи договорил вкупна потрошу-
вачка поголема од 50 GWh во текот на годината, 
се смета како директен потрошувач во смисла на 
ставот 1 од овој член. 

Ако погоните на една организација не се ло-
цирани на еден градежен комплекс туку на по-
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веќе меѓусебно одвоени места и не се приклучени 
на една трансформаторска станица или на една 
здружена електрана, секој погон се смета како по-
себен потрошувач. Ако тако© погон не остварил 
или договорил вкупна годишна потрошувачка по-
голема од 50 GWh не се смета како директен по-
трошувач иако вкупно остварената или договоре-
ната годишна потрошувачка на сите погони на таа 
организација е поголема од 50 GWh. 

Другите потрошувачи што преземаат енергија 
од јавната мрежа, како и погоните од ставот 3 на 
овој член што ќе остварат или договорат вкупна 
годишна потрошувачка до 50 GWh, се потрошувач-
от на дистрибутивното претпријатие (во поната-
мошниот текст: потрошувачи на дистрибуцијата). 

Член 5 
Електроенергетски постројки се сите средства 

со кои се произведува, пренесува и дистрибуира 
енергијата. 

Електроенергетските уреди (водовите, транс-
форматорите, расклопиле , мерните и заштитните 
уреди, апаратите, инструментите омеѓувачи, како 
и другите составни делови што служат за испо-
рака, заштита и мерење на енергија) се составни 
делови на електроенергетските постројки. 

Омеѓувач е уред кој оневозможува пречекору-
вавме на определено електрично оптоварување. 

Член 6. 
Место за предавање на енергијата е местото на 

мое потрошувачот ја презема енергијата од исло-
рачачот. 

Местото за предавање на енергијата на јавна 
мрежа са наоѓа таму каде е приклучен потрошу-
вачот врз таа мрежа, т. е. каде се наоѓа границата 
помеѓу основните средства на испорачачот и основ-
ните средства односно имотот на потрошувачот. 

Член 7 
Место -на 'мерењето е местото на кое се мери 

енергијата што ја презема потрошувачот од испо-
рачано^ 

Местото на мерењето се наоѓа, по правило, на 
местото за предавање на енергијата. 

На едно место за предавање на енергијата (во 
трансформаторска станица, разводна постројка, 
електрана, разводен долап во станбена зграда и 
ел.) може да има повеќе места на мерењето. 

II. ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
ВРЗ ЈАВНАТА МРЕЖА 

Член 8 
Потрошувач што сака да приклучи своја елек-

трична постројка односно инсталација врз јавната 
мрежа е должен да прибави за тоа електроенергет-
ска согласност (член 20 точка 5 од Основниот закон 
за изградбата на инвестиционите објекти — „Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 45/61). 

Електроенергетската согласност ја дава испо-
рачан от на енергијата. 

Електроенергетската согласност за приклучува-
ње на постројки на дистрибутивните претпријатија 
и иа директните потрошувачи' врз преноси а та мре-
ж а ја дава електростопанската заедница. 

Електроенергетската согласност за приклучува-
ње на потрошувачевите инсталации или постројки 
врз дистрибутивната мрежа ја дава дистрибутив-
ното препиријатије. Ако приклучната сила е пого-
лема од 1 MW, електроенергетската согласност ја 
дава дистрибутивното претпри јатие во согласност 
со електростопанската заедница. 

Член 9 
Потрошувачот е должен да прибави електрое-

нергетска согласност и за зголемување на при-
клучната сила. 

Потрошувачот не е должен да прибави електро-
енергетска согласност: 

1) ка ј електричната енергија од низок напон — 
ако поради зголемувањето на големината на при-
клучната сила не мораат да се менуваат главните 
осигурувачи и мерните уреди; 

2) ка ј електричната енергија од висок напон — 
ако големината на. приклучната сила се зголемува 
за помалку од 5%, а најмногу до 50 KW. 

Големината на приклучната сила е збир на но-
миналните сили на сите електрични трошила на 
потрошувачот за кои е дадена електроенергетска 
согласност. 

Член 10 
Електроенергетска согласност се дава на писме-

но барање од потрошувачот. 
Писменото барање треба да содржи особено: 

локација на постројката, време на приклучувањето, 
намена на потрошувачката на енергијата, врвно 
оптоварување; вкупна номинална сила на сите еле-
ктрични трошила, номинална сила на најголемото 
електрично трошило, режим на користењето на е-
нергијата и годишна потрошувачка на енергијата. 

Член 11 
Електроенергетската согласност треба да содр-

ж и особено: енергетски и технички услови за испо-
рака на енергијата, место на приклучокот и време 
на приклучувањето. 

Енергетските услови ги регулираат обврските 
на испорачано? во поглед на снабдувањето на по-
трошувачот со енергија, како и обврските на потро-
шувачот во поглед на режимот за користење на 
потрошувачката на енергија. 

Техничките услови го регулираат типот и стан-
дардот на уредите, начинот на проектирањето' и из-
градбата односно изведувањето на приклучокот, 
трансформаторските станици, мерните уреди и за-
штитните уреди. 

Упатствата за техничките услови од ставот 3 
на овој член под кои дистрибутивните претприја-
тија ќе им испорачуваат енергија на потрошувачи-
те на дистрибуцијата, ги донесува дистрибутивното 
претпријатие во согласност со важечките прописи, 
а во согласност со републичкиот електроенергетски 
инспекторат. 

Член 12 
Електроенергетската согласност треба да содр-

ж и и износ на надоместокот за посебните трошоци 
на испорачачот што ќе бидат предизвикани со при-
клучувањето на електричните инсталации и построј-
ки на потрошувачот (член 23). 

Член 13 
Издадената електроенергетска согласност в а ж и 

една година од денот на издавањето, ако во таа со-
гласност не е определен друг рок на важењето. 

Член 14 
Испорачачот е должен, во границите на своите 

енергетски и технички можности, да ја издаде ба-
раната електроенергетска согласност. 

Решението за електроенергетската согласност 
испорачачот е должен да го донесе во рок од 30 
дена од денот на приемот на барањето. 

Член 15 
Ако испорачачот одбије да ја даде бараната 

електроенергетска согласност или не го донесе ре-
шението во рокот од членот 14 став 2 на овој праг-
вилник, по барање од потрошувачот чија приклу-
чна сила е поголема од 1 MW, електроенергетската 
согласност може да ја даде републичкиот секрета-
ријат за индустрија, односно по барање од директен 
потрошувач — Сојузниот секретаријат за инду-
стрија. 

Член 16 
Испорачачот е должен по барање од потро-

шувач што добил електроенергетска согласност 
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да изврши приклучување за електричните инстала-
ции на потрошувачот во склад со таа електроенер-
гетска согласност, а по претходно извршен преглед 
на електричните инсталации, постројки и трошила 
на потрошувачот, за чија употреба постои одобре-
ние од надлежниот орган, ако такво одобрение е по-
требно да се прибави според важечките прописи. 

Приклучувањето на потрошувач врз јавната 
мрежа или исклучувањето од јавната мрежа го 
врши само испорачачот. 

III. ПРИКЛУЧОК 

Член 17 
Приклучок е склоп на водови и уреди од низок 

односно висок напон со кои електричната инстала-
ција и постројките на потрошувачот се поврзувааг 
со јавната мрежа. 

Член 18 
Приклучокот се дели на два дела: на надворе-

шен и на внатрешен приклучок. 

Член 19 
Надворешниот приклучок к а ј надземна мрежа 

со низок напон го сочинуваат надземниот вод од 
јавната мрежа до изолаторот на покриениот носач, 
на конзолата или на објектот на потрошувачот и 
тие и зол а тори. 

Надворешниот приклучок ка ј подземна мрежа 
со низок напон го сочинуваат кабловскиот вод од 
јавната мрежа до кабловската глава и таа каблов-
ска глава. 

Надворешниот приклучок ка ј Бисакова понека 
мрежа го сочинуваат надземниот вод од јавната 
мрежа д о затезните изол атора на трансформатор -
ската станица и тие изолатора или кабловски от 
вод од јавната мрежа до кабловската глава во тран-
сформаторската станица и таа кабловска глава. 

Член 20 
Еден објект (зграда, фабрика, погон) има, по 

правило, само еден надворешен приклучок. 
Ако објект има повеќе надворешни приклучо-

ци на една трансформаторска станица или на една 
електрана на исп орач ачот, овие приклучоци се 
сметаат како едно место за предавање. 

Ако објект има повеќе надворешни приклучоци 
кепи се приклучени на повеќе трансформаторски 
станици, електрани или места за приклучување, се-
кој приклучок се смета како посебно место за пре-
давање — ако се предахните места од различни 
испорачани, а ако се од ист испорачач — сите тие 
приклучоци се сметаат како едно место за преда-
вање. 

Член 21 
Внатрешниот приклучок го сочинуваат водови-

те и уредите што го поврзуваат надворешниот при-
клучок со инсталацијата на потрошувачот од изо-
латарот (член 19 ст. 1 и 3) односно од кабловската 
глава (член 19 ст. 2 и 3) до мерните уреди. 

Член 22 
Покриените носачи и конзолите (член 19 став 1) 

се составни делови на внатрешниот приклучок. Ако 
покриваниот носач и конзулата служат за поната-
мошен развој на јавната мрежа, тие се составни 
делови на таа мрежа ' 

Член 23 
Надворешниот приклучок го изведува испора-

чачот, а внатрешниот приклучок — инвеститорот 
односно потрошувачот, преку претпријатие или за-
наетчиски дуќан регистрирани за изведување так-
ви работи односно преку лице што има стручна 
спрема или стручно е оспособено за изведување 
такви работи. 

^лен 24 
Приклучокот мора да биде проектиран и изве-

ден според важечките прописи и условите од еле-
ктроенергетската согласност, и тоа така што да не 
смее да предизвикува пречки при испораката и ко-
ристењето на енергијата ниту при ракувањето со 
електричните уреди. 

Трошоците за проектирање, изведување на ра-
ботите, набавка на материјал и опрема, монтажа, 
надзор и технички преглед на приклучокот, како и 
трошоците за пуштање на приклучокот во погон, 
паѓаат на товар на инвеститорот односно потрошу-
вачот. 

Член 25 
Одредбите од чл. 23 и 24 на овој правилник се 

"применуваат и кога се врши реконструкција на 
приклучок односно кога се вршат промени на при-
клучокот. 

Член 26 
Ако подавањето на приклучокот или зголему-

вањето на неговата приклучна сила бара постава-
н а на трансформаторска станица, трошоците за 
набавка, изградба и монтажа на таа станица па-
ѓаат па товар на инвеститорот односно потрошу-
вачот. 

Трансформаторската станица од ставот 1 на овој 
член, какови постојните трансформаторски Стани-
ци што се набавени, изградени и монтирани од сред-
ствата на инвеститорот односно потрошувачот, се 
основни средства односно имот на инвеститорот 
или потрошувачот. 

Член 27 
Испорачачот може, врз основа на договор склу-

чен со инвеститорот односно потрошувачот, да ја 
преземе трансформаторската станица од членот 26 
на овој правилник ако е таа од особена важност 
за погонската сигурност на јавната мрежа, или ако 
го побара тоа инвеститорот односно потрошувачот. 
Со тој договор се определува дали преносот на тран-
сформатор-^ ата станица во основните средства на 
испорачачот се врши со надоместок или без надо-
месток, како и височината на надоместокот — ако 
преносот се врши со надоместок. 

Член 2в 
При пренесување на надворешен приклучок, 

трансформаторска станица, како и дел на мрежа 
што го изградил инвеститорот, во основните сред-
ства на мепор ана чот, инвеститорот може во дого-
ворот за пренесување да ги определи условите за 
случај на приклучување на-други потрошувачи за 
постројките што се пренесуваат со договорот. 

IV. ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ НА ПОТРО-
ШУВАЧОТ 

Член 29 
Електричната инсталација на потрошувачот 

(во понатамошниот текст: инсталацијата) ја сочину-
ваат: водовите, заштитните направи, уредите, тран-
с ф о р м а т о р и т е станици и електричните трошила 
на енергија, што се инсталирани зад местото на ме-

4 рењето. 
Член 30 

Инсталацијата мора да биде проектирана и из-
ведена според важечките прописи и според усло-
вите од електроенергетската согласност, и тоа така 
што да не смее да предизвикува пречки при испо-
раката и користењето на енергијата ниту при ра-
кувањето со електричните уреди. 

Член 31 
Испорачачот ќе ја приклучи само инсталација- , 

та што ја извело претпријатие или занаетчиски ду-
ќан регистриран за изведување такви работи одно-
сно лице што има стручна спрема или стручно е 
оспособено за изведување на инсталациите* 
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Член 32 
Електричните трошила кои можат да предизви-

каат струјни удиран, напонски колебања (според 
височината илин формата) ШРИ ВИ сокофре кв ен тни 
пречки, мораат да бидат опремени со уреда кои 
штетните влијанија ги намалуваат до технички до-
зволената' граница, што ја определува жшорачачот 
за секој одделен случај. 

* Член 33 
Трошоците на потрошувачката на енергија за 

Јавно осветление и трошоците за замена на сијали-
ца/ге на тоа осветление ги плаќа општината, градот 
односно месната заедница, што се регулира со до-
говор помеѓу нив и дистрибутивното претпријатие. 

V. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧОЦИТЕ И ИН-
СТАЛАЦИИТЕ 

Член 34 
Одржувањето на надворешниот приклучок го 

врши иопораЈчачот 
Трошоците за одржување на надворешен при-

клучок паѓаат на товар на потрошувачот, а ако на-
дворешниот приклучок е пренесен во основните 
средства на петорачачот, трошоците за неговото 
одржување паѓаат на товар на испорачаното 

Член 35 
Трошоците за одржување на внатрешен при-

клучок паѓаат на товар на потрошувачот, а одржу-
вањето го врши тдспорачачот. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, работите за одржување на внатрешен при-
клучок може, под контрола на иепорачачот, да ги 
врши и лице што има стручна опрема или е струч-
но оспособено за вршење такви работи, 

Член 36 
Потрошувачот е должен да ја одржува својата 

инсталација и трошила во исправка состојба. 
Потрошувачот одговара за неисправноста »а 

својата инсталација и трошила и за штетата што 
би нестанака поради нивната неисправност,, 

Член 37 
Потрошувачот е должен, акр <х> посебни про-

писи не е определено поинаку, да им овозможи на 
лицата овластени од испора^чачот кои исправно ќе 
©е легитимираат пристап до приклучните водови, 
мерните уреди, инсталациите и трошила та заради 
проверка на исправноста »а тие водови, уреди, ин-
сталации односно трошила, или ако постои сомне-
ние ^дека енергијата се троши неовластено, 

Мепор ачачот е должен да му ги пријави на на« 
длежниот електроенергетски селектор ат утврдени-
те недостатоци, заради преземање соодветни потре-
бни мерки за обезбедување на луѓето и имотот и 
несмеќачвана работа на јавната мрежа, 

Член 38 
Менување на главните осигурувачи, менување 

Јв наместување на релеите ако се наоѓаат пред мер-
ните уреди, како и менување на мерните уреди на 
местото на мерењето, може да врши само испора-
ч а ш 1 , 

Главни осигурувачи се осмгурувачмте помеѓу 
местото за предавање и местото на мерењето, 

Член 3'9 
Дејствијата од членот 3>8 став 1 на овој прашел-

ш к ги врши испорачачот кога ќе ва јде за потребно 
или по барање од потрошувачот. 

Испорача чот е должен порано да го извести 
потрошувачот кога ќе та врши овие дејствија и 
при нивното изведување потрошувачот може да 
присуствува. Ако преку осигурувачот, релејог од-
носно мерните уредм од членот 38 ста® i на овој 

правилник електростопанската заедница му испо-
рачува енергија на t дистрибутивно претпријатие 
или на директен потрошувач, тие дејствија се вр-
шат во присуство на овластени преставници од 
едната и другата страна и за преземените дејствија 
се составува записник. 

Член 40 
Главните осигурувачи и мерните уреди мораат 

да бидат пломбирани со пломба од испорачачот. 
Мерните уреди за мерење на енергијата што 

електростооанска заедница му ја испорачува на ди-
стрибутивно претпријатие или на директен потро-
шувач, мораат да бидат пломбирани со пломби на 
испорачано!1 и потрошувачот. 

VI. ДОГОВОР ЗА ИСПОРАКА НА ЕНЕРГИЈА 

Член 41 
Договорниот однос помеѓу испорачачот и потро-

шувачот во врска со испораката на енергија наста-
нува со склучувањето на писмен договор за испо-
раката на енергија односно со поднесување на ис-
п о р а ч а а т на писмена пријава од* потрошувачот, 
врз основа на која е започнато вршењето на .испо-
рака на енергијата. 

Писмен договор склучуваат сите потрошувачи 
што преземаат енергија од висок напон. 

Писмен договор склучува и потрошувач кој 
презема енергија од низок напон, ако го бара тоа 
посебниот режим за снабдување на потрошувачите. 

Потрошувач кој е приклучен на две или повеќе 
одвоени места за предавање на енергија од висок 
напон, еклучЈ^ва за секое предавно место посебен 
договор, 

Член 42 
Договорот помеѓу потрошувачот и испорачачот 

се склучува, по правило, за секоја календарска 
година и тој опфаќа особено: 

1) месечни количини на енергија за доба на 
поголема и доба — на помала тарифа; 

2) месечно врвно оптоварување; 
3) место за предавање и место на мерењето; 
4) попис на уредите за мерење; 
5) начин на пресметувањето; 
6) тарифен степен; 
7) пенали за ^ и с п о р а ч а н а или непреземен а 

енергија во поглед на договорената количина и 
врвното оптоварување; 

8) условите предвидени со овој правилник и со 
правилникот за тарифниот систем; 

9) други услови специфични за потрошувачот 
односно испорачачот. 

Член 43 
Ако испорачаната или преземената енергија 

биде помала од договорената количина односно 
врвното оптоварување, договорната страна со чија 
вина дошло до тоа, ќе плати пенали за намалува-
њето на договорената количина односно врвното 
оптоварување. Дозволените отстапувања од догово-
рената количина односно врвното оптоварување за 
кои не се плаќаат пенали, се определуваат со 
договорот. 

Член 44 
Со поднесувањето на писмената пријава за 

приклучување на инсталациите потрошувачот се 
обврзува дека ќе го плаќа пресметаниот потрошок 
на енергија за сите трошила што ќе се приклучат 
врз неговата инсталација, без оглед дали потрошу-
вачот ја користи енергијата сам или ја користат 
и други лица (состанар, потстанар). 

Од ова се иззема продажбата на енергија на 
индиректните потрошувачи, во смисла на членот 26 
од Правилникот за тарифниот систем за продажба 
на електрична енергија („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 30/63). 
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Член 45 
Потрошувачот кој не склучува писмен договор, 

е должен да му ги пријави на испорача чот сите 
настанати промени, како што се: преселување, про-
мена на името односно називот или адресата ити., 
во рок од 7 дена од денот на настанувањето на 
промената. 

Член 46 
Потрошувачот кој склучил писмен договор може, 

во рокот предвиден во договорот, писмено да го 
откаже договорот за испорака на енергија поради 
преселување, запирање на работата или од други 
причини. Отказниот рок, ако не е определен .со 
договорот, изнесува 30 дена. 

Другите потрошувачи имаат право да го отка-
жат преземањето на енергијата во секое време, со 
отказен рок од 7 дена. 

Отказот се поднесува писмено или усно. Устен 
отказ може да се поднесе само во деловните про-
стории на испорачачот, и испорачачот мора писмено 
да му го потврди на потрошувачот. 

Член 47 
Потрошувачот што ќе се исели е одговорен за 

сета енергија потрошена преку мерниот уред на 
местото од каде се иселил се додека не го откаже 
понатамошното преземање на енергијата преку тој 
уред, или не му ја пријави на испорачачот проме-
ната во смисла на членот 45 од овој правилник. 

Потрошувачот што не ќе му го пријави на испо-
рачачот своето уселување е должен да ја плати 
потрошената енергија од последното читање на 
потрошувачката на мерниот уред на потрошувачот 
кој се иселил. 

Потрошувачот е должен да му го пријави на 
испорачачот своето иселување односно уселување 
најдоцна на три дена пред иселувањето односно 
уселувањето. 

Ако потрошувачот благовремено ја ггоднесол 
пријавата од ставот 3 на овој член, испорачачот е 
должен да изврши читање на броилата на денот 
на иселувањето односно уселувањето на потрошу-
вачот. Во случај кога оваа пријава не е поднесена 
благовремено, испорачачот е должен да изврши 
читање на броилата во рок од три дена од денот 
на примањето на пријавата. 

Член 48 
Испорачачот не може да му ја откаже на 

потрошувачот испораката на енергија ако потрошу-
вачот се придржува за одредбите од овој правилник 
и за договорот за испорака на енергија. 

Член 49 
Меѓусебната размена на енергијата и пресмету-

вањето на таа енергија-дистрибутивните претприја-
тија ги регулираат сзо посебен договор. 

Ако помеѓу заинтересираните дистрибутивни 
претпријатија не дојде до спогодба^ тие можат да 
формираат арбитражна комисија од претставници 
на претпријатијата во спор и претставник на Заед-
ницата на југословенското електростопанство — како 
претседател на комисијата, заради решавање на 
спорот. 

VII. ИСПОРАКА НА ЕНЕРГИЈА 

1. Општи одредби за испораката 

Член 50 
Испорачачот е должен на купувачот односно 

потрошувачот да му испорачува енергија за сето 
време на траењето на договорниот однос, и тоа во 
границите предвидени во договорот односно во при-
фатената пријава на потрошувачот. 

Испорачачот е должен да му овозможи на 
потрошувачот да може да ја Користи енергијата 
непрекинато, освен ако во смисла на овој правилник 
не се предвидени ограничувања вл испораката ва 
енергија. 

Член 51 
Испорачачот е должен да му испорачува на 

потрошувачот енергија од определен напон и фрек-
венција, така што напонот и фреквенцијата на 
местото за предавање да бидат во дозволените 
граници на отстапувањето, и тоа: 

1) за фреквенција ± 0,5°/о; 
2) за напон на преносната мрежа ± 0,5%, на 

дистрибутивната мрежа + 5% и —10%. 
Ако настапи пореметување на електроенергет-

скиот систем до кое не дошло поради вина или 
небрежност на испорачачот, отстапувањата на фрек-
венцијата можат да бидат и значително поголеми 
во траење од 3 до 5 минути, а во траење до 2 часа — 
во границите + 1% и — 2%. 

За исклучителни случаи испорачачот и потро-
шувачот можат со договор да предвидат и други 
граници на отстапувањето. 

Со договорот помеѓу испорачачот и потрошува-
чот се регулира прашањето за плаќање на пеналите 
односно надоместокот на штетата сторена на потро-
шувачот поради неодржување на напонот и фрек-
венцијата во границите од ставот 1 на овој член. 

Член 52 
Препродажба на енергија од страна на еден 

потрошувач на други потрошувачи не е дозволена. 
Испорачачот и потрошувачот преку чија по-

стројка се врши снабдување со енергија на инди-
ректни потрошувач во смисла на членот 26 од 
правилникот за тарифниот систем за продажба на 
електрична енергија, ја регулираат со меѓусебен 
договор височината на трошоците за транзит на 
енергија што ги поднесува исггорачачот. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој 
член, претпријатијата на луки и пристаништа мо-
жат да отстапуваат и да им ја наплатуваат на 
други потрошувачи потрошувачката на енергија 
на подрачјето на луката односно пристаништето, 
која оди преку електричната мрежа на претприја-
тието на луки и пристаништа. 

Не се смета како препродажба на енергија 
наплатувањето на надоместок за енергијата што ја 
потрошиле состанарите и потстанарите — од страна 
на потрошувачот според тарифата по која испора-
чачот му ја засметува енергијата на потрошувачот. 

2. Ограничување на испораката 
Член 53 

Испорачачот и потрошувачот се ослободуваат од 
преземените обврски во поглед на испораките од-
носно преземањата на енергија за време на траењето 
на виша сила, како и за време на ограничувањето 
по налог од електроенергетскиот диспечер /ка испо-
рачачот или надлежен државен орган. 

Член 54 
Како виша сила, во смисла на овој ^правилник*, 

се подразбираат: 
а) ка ј испорачачот: 
1) непредвидени природни настани што имаат 

карактер на елементарни непогоди (поплави, земјо-
треси, пожари и ел.); 

2) расипуваше на производствените, трансфор-
маторските, преносните и дистрибутивните постројки, 
до кое не дошло поради вина или небрежност на 
испорачаат , ниту испорачачот можел да го пред-
види односното расипување или да го отстрани; 

3) прекин или намалување на договорената ис-
порака на енергетско гориво за термоелектраните 
поради виша сила, ако испорачачот без своја вина 
не можел да го набави потребното гориво под 
слични услови на друга страна, како и непредвиде-
ната околност во врска со водната сила на хидро-
електраните, поради што дошло до прекин .или 
намалување на договорената испорака на енергија 
без вина на испорачачот; 

* б) ка ј потрошувачот: 
1) непредвидени природни настани што- имаат 

карактер на елементарни непогоди (поплави, зем-
јотреси, пожари: м ел.); 
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2) непредвидени расипувања на уредите и 
инсталациите, до кои не дошло поради вина или 
небрежност на потрошувачот; 

3) пореметување во снабдувањето со суровини, 
до кое не дошло поради вина или небрежност на 
потрошувачот. 

Член 55 
Ако погонските услови, како што се: прекини 

во јавната мрежа, расипување * на трансформа-
торска^ , разводните и производствените постројки, 
распад на енергетскиот систем, преоптоварување на 
постројката и друго, го бараат тоа, електроенергет-
скиот диспечер може по исклучок привремено да 
им го ограничи врвното оптоварување на дистри-
бутивните претпријатија и на директните потрошу-
вачи, а дистрибутивното претпријатие — на своите 
потрошувачи. 

За случаите од ставот 1 на овој член испорача-
ните се должни да го известат надлежниот електро-
енергетски инспектор. 

Член 56 
Испорачачот може да ја запре испораката на 

енергија поради изведување работи на одржување, 
преглед или ремонт на своите уреди и постројки 
или на проширување на постројките — за приклу-
чување нови потрошувачи, или поради вршење на 
контролни мерења и испитувања на своите по-
стројки. 

Електростопанската заедница врши запирање 
на енергијата во смисла на ставот 1 од овој член 
спогодбено со директните потрошувачи и дистри-
бутивните претпријатија. 

Запирањето на испораката на енергијата испо-
рачачот треба да го врши, по правило, за време 
на најниските оптоварувања на односните постројки. 

За ваквото запирање на испораката испорачачот 
е должен да го извести потрошувачот на вообичаен 
начин (по пат на дневниот печат, писмено, теле-
графски. преку радио и ел.), и тоа барем на 72 часа 
пред.почетокот на наведените'работи. 

Ако испорачачот ги изведува во работни денови 
со планот предвидените работи на одржување, пре-
глед, ремонт или проширување на енергетските 
објекти, што траат подолго време, мора за тоа непо-
средно писмено да го извести потрошувачот со кој 
склучил писмен договор, и тоа барем на 2>0 дена 
однапред, а другите потрошувачи — на вообичаен 
начин, и тоа барем на 48 часа однапред. 

Член 57 
Испорачачот и потрошувачот се должни пречки-

те и прекините во испораката односно преземањето 
на енергија што побргу да ги отстранат. 

Член 58 
Количините на енергија неиспорачани односно 

непреземени поради виша сила спогодбено ги утвр-
дуваат испорачачот и потрошувачот. 

Количините на енергија од ставот 1 на овој 
член не мораат дополнително да се испорачуваат 
ниту преземаат, освен ако испорачачот и потро-
шувачот не се спогодат за тоа поинаку. 

Член 59 
Испорачачот може да склучи со потрошувачот 

посебен договор за сместување на подфреквентни 
релеи. 

Ако не дојде до спогодба во поглед на сместу-
вањето на подфреквентните релеи, за потребата 
и местото на сместувањето на таквите релеи одлу-
чува републичкиот електроенергетски инспектор. 

3. Прекин на испораката 

Член 60 
Испорачачот има право да го укине спојот на 

напуштени приклучоци и на приклучоци преку 
кои не се троши енергија подолго од една година. 

Член 61 
Испорачачот има право да му ја одбие односно 

привремено запре испораката на енергија на потро-
шувачот кој не се придржува за одредбите од овој 
правилник, а особено: 

1) ако својата инсталација самоволно ја вклучи 
врз мрежата на испорачачот или троши енергија 
противно на решението од електроенергетскиот 
диспечер на испорачачот односно одлуката од над-
лежниот орган на државната управа, или ако оне-
возможи увид во спроведувањето на тоа решение 
или одлука; 

2) ако не ги одржува своите постројки и инста-
лации во исправна состојба, и по налог од надлеж-
ниот електроенергетски инспектор не изврши во 
определениот рок потребни поправки и преправања; 

3) ако ја загрозува сигурноста на јавната мрежа 
со работата на своите постројки во случаите пред-
видени со техничките прописи; 

4) ако оневозможи, монтажа на уредите за 
мерење на енергијата и силата или ги оштети, или 
ако од нив односно од главните осигурувачи и 
омеѓувачи ги симне контролните пломби; 

5) ако ги одбие или ги оневозможи лицата 
овластени од страна на испорачачот да пристапат 
до мерните уреди односно електричната инстала-
ција и приклучокот; 

6) ако му ја попречува на испорачачот испора-
ката на енергија на други потрошувачи; 

7) ако неовластено ја троши енергијата; 
8) ако на опомена од испорачачот не го сведе 

во рокот утврден во договорот врвното оптоварува-
ње на договорената мера. 

Испорачачот може испораката на енергија да 
му ја запре на потрошувачот без претходно преду-
предување во случаите од точ. 1 и 7 на ставот 1 
од овој член, а во другите случаи — дури откако 
претходно ќе го предупреди потрошувачот и ќе 
го повика во примерен рок да ги отстрани непра-
вилностите, ако со овој правилник не е определен 
рок за тоа. 

Запирањето на испораката на енергија преста-
нува штом ќе ги отстрани потрошувачот причините 
што довеле до запирање. 

Член 62 
Како неовластена потрошувачка на енергија се 

подразбира: 
1) користење на енергија вон мерните уреди; 
2) негативно влијание врз правилното регистри-

рање на пресметковните големини; 
3) давање на испорачачот неточни податоци кои 

влијаат врз применувањето на тарифата. 

Член 63 
Во случај на неовластена потрошувачка на 

енергија испорачачот ќе ја утврди количината на 
неовластено потрошената енергија на тој начин што 
ќе земе дека сијалиците и пеглите биле неовластено 
приклучени по 6 часови, а сите други трошила — 
по 12 часови на ден. 

На потрошувачот на кој постигнатото врвно оп-
товарување не му се мери, а кој ангажира сила 
поголема од онаа што ја договорил со испорачачот 
со тоа што влијае врз дејствувањето на омеѓувачот 
на силата или приклучи без пријава понатамошни 
тарифни киловати или тарифни единици, испора-
чачот ќе му го пресмета пречекорувањето на дого-
ворената сила двојно. Ако износот на ова пречеко-
рување не може да се утврди, ќе се пресмета 

.договорената сила двојно. 
АКО не може точно да се утврди почетокот 

на неовластената потрошувачка, ќе се земе дека 
повластената потрошувачка на енергија траела од 
денот на последниот преглед на инсталацијата, а 
најдолго 21 месец. 

Член 64 
Испорачачот има право без посебно известу-

вање да ја запре понатамошната испорака на енер-
гија ако потрошувачот не ја исплати сметката за 
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потрошувачка на енергија ниту во рок од 8 дена 
од денот на доставувањето на писмената опомена, 
со тоа што потрошувачите на енергија од висок 
напон посебно да ги извести пред запирањето на 
испорака на енергија. 

По намирувањето на долгувањето енергијата 
повторно ќе .се испорачи дури кога потрошувачот 
ќе му ги исплати на испорачачот трошоците за 
повторно приклучување на броилото. 

VIII. МЕРЕЊЕ 

Член 65 
Мерењето на количината на испорачаната и 

преземената енергија и на врвното оптоварување 
се врши со мерни уреди, и тоа: 

1) постигнато врвно оптоварување — со прин-
томаксиграфи, максиграфи со показалка или мак-
симетри со бројчаник за киловати (KW), СО мерните 
трансформатори; вклопните часовници и реликте 
што припаѓаат; 

2) врвното оптоварување за потрошувачите со 
приклучок врз мрежата со низок напон — со пока-
жувани на силата или со омеѓувачи; 

3) потрошувачката на работна енергија (KWh) — 
со броилата со мерниве трансформатори, вклопните 
часовници и релеите што припаѓаат; 

4) потрошувачката на реактивна енергија 
(kVArh) — со брои лата со мерните трансформатори, 
вклопните часовници и релеите што припаѓаат. 

Мерните уреди од точ. 1, 3 и 4 од ставот 1 на 
овој член мораат да бидат прописно баждарени и 
жигосани од надлежниот орган за мерење. 

Испорачачот има право пред монтирањето на 
мерните уреди од точката 2 став 1 на овој член 
да ја провери нивната исправност. 

По исклучок, к а ј јавното осветление и светлос-
ните сообраќајни сигнали, кога количината на испо-
рачаната енергија не се мери, со договор се утврдува 
потрошувачката на енергија да се пресметува врз 
основа на вкупната номинална сила на приклучните 
трошила и времето на користењето. 

Член бб 
Испорачачот по определува видот, типот, бројот 

и големината на мерните уреди за пресметување, 
како и местото и начинот на нивното сместување, 
а во согласност со своето упатство за техничките 
услови од членот 11 став 4 на овој правилник. 

Со договор помеѓу испорачачот и потрошувачот 
може да се предвиди за редовно мерење на иста 
потрошувачка на енергија односно врвно оптовару-
вање на местото на мерењето да се вградат два 
мерни уреди. 

Член 67 
Дозволеното отстапување на броилата во поглед 

на точноста на броилата, к а ј потрошувачите на 
енергија со висок напон е ± 1,5%, а к а ј другите 
потрошувачи ± 3*/о. 

Член 68 
Кога мерните уреди, по спогодба помеѓу испо-

рачачот и потрошувачот се монтираат вон местото 
за предавање, местото каде се монтирани мерните 
уреди е место на мерењето. 

Загубите на енергија пс меѓу местото на мере-
њето и местото за предавања на енергија од висок 
напон се утврдуваат со договор, доколку тоа не е 
регулирано со Правилникот за тарифниот систем 
за продажба на електрична енергија. 

Член 69 
Набавката и замената на мерните уреди и тро-

шоците за нивна монтажа паѓаат на товар на ин-
веститорот на објектот во кој се монтираат мерни-
те уреди, односно на потрошувачот. 

Замената и трошоците за монтажа на мерните 
уреди ка ј постојните потрошувачи од групата „по-
трошувачка на домаќинството" паѓаат, по правило, 

на товар на испорачачот според неговите мож-
ности. 

Потрошувачот може да набави контролни мер-
ни уреди. Овие уреди ќе ги монтира испорачачот 
за сметка на потрошувачот дури откако заеднички 
ќе утврдат дека се тие исправни. 

Член 70 
Одржувањето и баждарењето на мерните уре-

ди по кои се пресметува енергијата ги врши испо-
рачачот. 

Член 71 
Потрошувачот е должен да ги чува мерните 

уреди по кои се пресметува енергијата, а кои се 
сместени во просториите на потрошувачот. 

Член 72 
Потрошувачот има право да бара од испорача-

чот контролен преглед на пресметковните мерни 
уреди ако посомнева дека тие неточно ја регистри-
раат количината на потрошената енергија односно 
врвното оптоварување. Ова барање не му дава пра-
во на потрошувачот да го одбие плаќањето на ста-
саната сметка за испорачана енергија. 

Ако при контролниот преглед се утврди дека 
пресметковните мерни уреди имале при регистри-
рањето на потрошувачката на енергија грешка по-
голема од дозволеното отсталување, испорачачот 
ги поднесува трошоците за симнување, преглед, 
поправка и повторно монтирање на мерните уреди. 
Ако се утврди дека мерните уреди се исправни, од-
носно дека грешките при регистрирањето се во 
границите на дозволените отстапувања, трошоците 
за симнување, преглед и повторно монтирање на 
мерните уреди ги поднесува потрошувачот. 

Ако на потрошувачот му се засметува преку-
мерно потрошената. реактивна енергија врз основа 
на периодичното мерење на факторот на силата, 
потрошувачот може да бара контролно мерење. 
Ако при тоа контролно мерење се утврди дека ф а к -
торот на силата не се поправил, потрошувачот ги 
поднесува трошоците за контролно мерење. 

Член 73 
Ако помеѓу постојаните мерни уреди и прив-

ремените контролни мерни уреди се појави разли-
ка во регистрирањето поголема од 3% од регистри-
раната вредност на енергијата к а ј потрошувачите 
на енергија од висок напон или поголема од 6°/о 
к а ј другите потрошувачи, постојаните мерни уреди 
мораат да се баждарат, а по потреба и да се по-
прават пред баждарењето. 

Член 74 
Потрошувачот е должен да го извести испора-

чачот за сите пречки или оштетувања на мерните 
уреди, нивните заштитни направи, пломби или оси-
гурувачи и омеѓувачи, и тоа веднаш штом ќе за-
бележи односно посомнева дека постојат овие пре-
чки или оштетувања. 

Испорачачот е должен да го извести потрошу-
вачот за сите пречки или оштетувања на мерните 
уреди монтирани к а ј испорачачот. 

IX. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА 

Член 75 
Испорачачот му ја пресметува потрошената е -

нергија и врвното оптоварување на потрошувачот 
врз основа на читањето на мерните уреди, а спо-
ред важечката тарифа. 

Количината на потрошената енергија и врвно-
то оптоварување утврдени врз основа на читањето 
на мерните уреди, се пресметуваат и плаќаат на-
назад. 

Член 76 
Ако тарифните а е т о в и за испорака на алергија 

се изменат, испорачачот е должен да му ја пре-
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смета испорачаната енергија според новите та-
рифни ставови на потрошувачот на енергија од 
висок напон од денот на почетокот на применува-
њето на новите тарифни ставови. 

За другите потрошувачи, новите тарифни ста-
вови за испорака на енергија- ќе се применуваат 
за потрошувачката што дошла по првото редовно 
читање на мерните уреди по влегувањето во сила 
на новите тарифни ставови, кое читање мора да 
се изврши најдоцна во рок од 15 дена по влегу-
вањето во сила на новите тарифни ставови. 

Член 77 . 
Ако се утврди дека мерните уреди погрешно 

ја регистрирале потрошувачката на енергија од-
носно врвното оптоварување, ќе се исправат врз 
основа на податоците добиени при прегледот од-
носно баждарењето на тие мерни уреди пресмет-
ката на киловатите (kW), киловатчасовите (kWh) и 
киловарчасоеите (kVArh), за времето од последното 
баждарење на тие уреди од утврдувањето на нив-
ната неисправност, а најмногу за време од 12 ме-
сеци наназад од денот на утврдувањето на неис-
правноста. 

Член 78 
Ако на местото на мерењето се вградени два 

мерни уреди за мерење на иста потрошувачка на 
енергија односно врвно оптоварување, потрошената 
енергија односно врвното оптоварување ќе се пре-
сметаат врз основа на а р и т м е т и к а т а средина по-
меѓу потрошувачката на енергија односно врвното 
оптоварување што ги покажуваат тие два уреди. 

Се смета дека количината на потрошената енер-
гија односно врвното оптоварување се правилно 
определени ако разликата помеѓу потрошената е -
нергија односно врвното оптоварување што ги по-
кажуваат мерните уреди се во границите на до-
зволеното отстапување од членот 73 на овој пра-
вилник. 

Ако оваа разлика е поголема или се сомнева 
во исправноста на некој од тие уреди, испорачачот 
е должен да изврши контрола на уредите со по-
мош на прецизни инструменти. Ако таква контрола 
не е можна, или ако со контролата се утврди не-
исправност на мерните уреди, или ако потрошува-
чот не е задоволен со резултатот на контролата, тие 
уреди ќе се дадат на испитување и баждарење а на 
нивното место ќе се постават привремено друго/ ис-
правни и баждарени мерни уреди. 

Пресметката на потрошената енергија односно 
на врвното оптоварување ќе се коригира согла-
сно со членот 77 од овој правилник спрема по-
датоците за фактичната неисправност на мерните 
уреди добиени1 при б а ж д а р е њ е ^ на уредите во 
поглед на чија исправност е приговорено. 

Член 79 
Ако се утврди дека за извесно време мерните 

уреди не ја. регистррфале испораката на енергијата, 
или ако испораката на енергијата во извесен пе-
риод се вршела без мерење, испорачачот и потро-
шувачот ќе ја проценат спогодбено количината на 
потрошената енергија односно врвното оптоварува-
ње за времето од последното читање на мерниот 
Уред до денот на утврдената неисправност на уре-
дот, односно за времето за кое е вршена испора-. 
ката на енергија без мерење. 

При ова проценување треба да се земат пред>-
вид и сите околности под кои потрошувачот ја ко-
ристел енергијата во времето кога мерните уреди 
не ја регистрирале испораката односно кога испо-
раката е вршена без мерење* 

Член 80 
Мерните уреди ги читаат ћица овластени за 

тоа од страна на испорачачот. 
И с п о р а ч а а т е должен за времето на читањето 

на мерните уреди благовремено да го извести- по-
трошувачот со кој склучил писмен договор. 

Потрошувачот има право да присуствува на 
читањето и прегледот на мерните уреди. Ако по-
трошувачот има забелешки во поглед на точноста 
на покажувањето или читањето на мерните уреди, 
тие забелешки може да ги стави во рок од 8 дена 
од денот на примањето на сметката. 

Читањето на мерните уреди и пресметковно™ 
раздобје за потрошувачите со кои испорачачот 
склучил писмен договор се утврдуваат со договор. 
Читањето на мерните уреди и пресметковно^ раз-
добје за другите потрошувачи ги определува испо-
рачачот, за што е должен да ги извести потрошу-
вачите пред настанатата промена на времето на 
читањето и пресметковно^ раздобје. 

X. ПЛАЌАЊЕ НА СМЕТКАТА 
Член 81 

Сметката за преземената односно потрошената 
енергија потрошувачот е должен да ја плати 
веднаш по примањето на сметката. Ако сметката 
се плаќа со вирман, таа мора да биде платена во 
рок од 8 дена од денот на примањето на сметката. 

Ако потрошувачот не ја плати сметката во ро-
кот од ставот 1 од овој член, испорачачот ќе го 
опомене писмено. 

Член 82 
Потрошувачот може во рок од 8 дена од денот 

на примањето на сметката да му поднесе на испо-
рачачот приговор против доставената сметка, па и 
во случај кога ја исплатил сметката. Испорачачот 
е должен да се изјасни во врска со приговорот во 
рок од 8 дена од денот на примањето на приго-
ворот. 

Приговорот на потрошувачот не го одлага пла-
ќањето на сметката. 

Ако се утврди дека испорачаната енергија е 
неправилно пресметана, испорачачот е должен да 
му го врати на потрошувачот наплатениот вишок 
во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на 
приговорот. 

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДИ 
Член 83 

Ако потрошувачот — правно лице не го испол-
ни налогот од електроенергетскиот диспечер на не-
посредниот испорачан во поглед на режимот од-
носно ограничувањето на потрошувачката на енер-
гија, ќе се казни за прекршок со парична казна 
до 100.000 динари. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни одговорното лице на потрошувачот со па-
рична казна до 20.000 динари. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 84 

Мерните трансформатори што се вградуваат по 
влегувањето во сила на овој правилник мораат 
да бидат до класата 0,5 т.е. до класата дозволена 
со југословенските стандарди, а броилата од кла -
сата 1 

Член 85 
Испорачачот и потрошувачот се должни своите 

меѓусебни односи да ги усогласат со одредбите од 
овој гѓравилник во рок од 30 дена од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 86 
Испорачачите кои до денот на влегувањето во 

сила на овој правилник наплатувале депозит (ка-
уција), ќе им го вратат на потрошувачите упла-
тениот износ во рок од 12 месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 87 
Овој правилник ќе се применува за испораката 

на енергија на дистрибутивните претпријатија од 
денот на неговото влегување во сила, а за испора-
ка на енергија на директните потрошувачи и на 
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потрошувачите на дистрибуцијата — од денот кога 
ќе влезат во сила новите тарифни ставови пропи-
шани за тие потрошувачи. 

Со денот на почетокот на применувањето на 
овој правилник за односната испорака на енергија 
престанува да важи Правилникот за општите ус-
лови за испорака на електрична енергија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/57) и Општите услови 
за испорака на електрична енергија (Додаток на 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/57). 

Член 88 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 08-4111 
23 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар за индустрија, 

Филип Бајковиќ, е. р. 

25. 

Врз основа на членот -4 ста® 2, членот 37 став 
2 и членот 41 ст. 1 и 2 од Законот за југословен-
ските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот секре-
таријат за здравство и социјална политика, со 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство и ЈСО Сојузниот секретаријат за индустрија, 
Сојузниот секретаријат за трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТОТО, МЕЛНИЧ-
КИТЕ ПРОИЗВОДИ, ЛЕБОТ И ПЕЦИВОТО, ТЕ-

СТЕНИНИТЕ И КЕКСОТ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на житото, мел-

ничките производи, лебот и пецивото, тестенините 
и кексот („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/63), во 
членот 5 бројот: „50" се изменува со бројот: „100". 

Член 2 
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи: 
„Излупениот јачмен може да содржи најмногу 

5Vo, излупениот овес, просо и ељда најмногу 10°/о, 
а излупениот ориз најмногу 35% искршени зрна". 

Член 3 
Во членот 28 став 1 во шестиот ред зборовите: 

„од 150" се бришат 
Член 4 

Во членот 31 по зборовите: „се должни" се до-
даваат зборовите: „по барање од купувачот". 

Во точката 5 на крајот точката се заменува со 
точка и запирка и се додава нова точка 6, која 
гласи: 

„6) растегливост на влажното лепило во cm2 

планиметрирана површина, што е утврдено по 
Кранц-Козминовата метода". 

Член 5 
Во членот 35 став 2 зборовите: „од 220" се 

бришат. 
Член 6 

Во членот 40 став 1 по зборот: „промет" се до-
даваат зборовите: „во растурена состојба, или". 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Производителите на мелнички производи мо-

жат да им испорачуваат на ѕ купувачите на големо 
мелнички производи во растурена состојба во спе-
цијални камиони-цистерни". 

Член 7 
Во членот 42 став 1 по зборот: „проветруваат 

се додаваат зборовите: „или во специјални силоси 
за брашно". 

Член 8 
Во членот 46 ставот. 1 се менува и гласи: 
„Како помошни суровини при произведувањето 

на леб и пециво можат да се употребат препарати 
врз базата на дијастаза и на други енцими, аскор-
бинска киселина, млечна киселина, оцетна кисе-
лина, калциумов ацетат, соли на п р о т о н с к а , кисе-
лина и минерални соли". 

Член 9 
Во членот 55 зборовите: „150 грама пресни коко-

шкини ја јца без лушпа" се заменуваат со зборовите: 
„3 јајца од класата Д". 

Член 10 
Во членот 59 зборот: „калиум" се заменува со 

зборот: „калциум". 

Член 11 
Во членот 60 став 1 точка 2 бројот: „3" се за-

менува со бројот „2". 
Точката 4 се брише. 
Досегашната точка 5 станува точка . 4 и во неа 

бројот: „2,5" се заменува со бројот: „3", а бројот: 
„3" со бројот: „3,5". 

Ставот 2 се брише. 

Член 12 
Во членот 61 став 2 точката 6 се брише. 
Досегашните точ, 7 до 10 стануваат точ. 6 до 9 

"Член 13 
Во членот 65 втората реченица се брише, 

Член 14 
Во членот 68 точка 3 на крајот точката и за-

пирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „освен корите за пита, кои можат да 
содржат до 25°/о вода;". 

Член 15 
Во членот 69 точка 1 зборот: „обични" се брише 

Член 16 
Во членот 70 зборовите: „150 грама пресни ко-

кошките ја јца без лушпа", се заменуваат со збо-
ровите: „3 ја јца од класата Д". 

Член 17 
Во членот 76 се брише ставот 2, 
Досегашниот став 3 станува став 2. 

Член 18 
Во членот 78 се брише ставот 2, 

Член 19 
Во членот 94 став 1 се брише точката 2. 
Досегашната точка 3 станува точка 2, 
По ставот 2 се додава нов став 3, ко ј гласи? 
„Оригиналните пакувања на кекс и сродни 

производи со нето-тежина до 250 грама можат пое-
динечно да отстапуваат во поглед на тежината до 
5%, со тоа што просечната тежина на едно паку-
вање утврдена со мерење на најмалку 20 такви 
пакувања да мора да и одговара на декларираната 
тежина". 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" , 

Б р 5695/1 
25 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија* 

Драгутин Косовац, е, Р 
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26. 

Брз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 
и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ' ' , 
бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот се-
кретаријат за здравство и социјална политика, со 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство и со Сојузниот секретаријат за индустрија, Со-
јузниот секретаријат за трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МАСТА И МАСЛОТО 
ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО, МАРГАРИНОМ МА-
ЈОНЕЗОМ ШЕЌЕРОТ И ДРУГИТЕ САХАРИДИ, 
СЛАТКАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, МЕДОТ, КАКАО-
ПРОИЗВОДИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА 

ЧОКОЛАДА 

Член 1 

Во Правилникот за квалитетот на маста и ма-
слото од растително потекло, маргарином мајоне-
зом шеќерот и другите сахариди, слаткарските про-
изводи, медот, какао-производите и производите 
слични на чоколада („Службен лист на СФРЈ", бр. 
19/63) во членот 14 став 1 точка 3 зборовите: „нај-
ниската т о ч к а в а топењето да е 38°Ц" се заменува 
со зборовите: „точката на топењето да не е пови-
сока од 38°Ц, освен ка ј маста за преработка во пре-
хранбената индустрија". 

Член 2 
Во членот 15 став 1 зборовите: „промет во др-

вени" се заменуваат со зборовите: „промет во кар -
тонски кутии, дрвени". 

Член 3 
Во членот 22 точка 4 процентот: „0,1%" се за-

менува со процентот: „1,5%". 

Член 4 
Во членот 23 став 2 точка 5 процентот: „0,50%" 

се заменува со. процентот: „0,05%. 

Член 5 
Во членот 26 став 2 зборовите: „по страна и" 

се бришат. 

Член 6 
Во членот 33 став 2 бројот: „15" се заменува со 

бројот: „10". 
Член 7 

Во-членот 63 по зборот: „лимонска" се додаваат 
зборовите: „или винска". 

Член 8 
Во членот 74 став 1 процентот: „15%" се заме-

нува со процентот: „18%". 

Член 9 
Во членот 75 се брише ставот 2. 
Досегашниот став 3 станува став 2 и во него 

зборовите: „Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не 
се однесуваат" се заменуваат со зборовите: „Од-
редбата од ставот 1 на овој член не се однесува". 

Член 10 
Во членот 92 став 1 точ. 1, 3 и 4 се менува и 

гласи: 
»1) да е потполно суво, без туѓи примеси, на-

садени зрна и други знаци на расипување; 
3) да не содржи повеќе од 4% мувлосани зрна 

и не повеќе од 6% други дефектни зрна (извикнати, 
од штетници нагризени); 

4) да не содржи повеќе од 8% шкрилести (не-
доволно или лошо ферментирани) зрна;". 

Член 11 
Во членот Ј10 став 1 процентот: „16%" се заме-

нува со процентот: „12%". 
Ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 2 и 3. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 5694/1 
25 декември 19G3 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија, 

Драпшин Косовац, е. р. 

27. 

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 
1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за 
југословенските стандарди (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот 
секретаријат за здравство и социјална политика, 
со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-
марство и со Сојузниот секретаријат за индустрија, 
Сојузниот секретаријат за трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГА-
ТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕН-
ТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, 
ПРАШОКОТ ЗА ПЕЦИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУ-

ДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И 
АДИТИВИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на кафето и 

сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите 
за супа, пекарскиот квасец, прашокот за пециво, 
прашокот за пудинг, диететските производи и ади-
тивите („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/63) во чле-
нот 20 став 1 зборовите: „и квалитети" се бришат. 

Во ставот 2 точка 4 процентот: „36%" се заме-
нува со процентот: „22%". 

Член 2 
Членот 23 се менува и гласи: 
„Декларацијата за пржено кафе мора да содр-

ж и и податок за видот на суровото кафе што е 
употребено за пржење и датум на пржењето." 

Член 3 
Во членот 25 став А на крајот на првата рече-

ница точката се заменува со запирка и по тоа се 
додаваат зборовите: „освен за мешаницата на кафе 
од ставот 2 на овој член.". 

Член 4 
Во членот 42 став 3 по бројот: ,,250" се додава 

запирка и бројот: „500". 

Член 5 
Во членот 62 точка 2 процентот: „6%" се за-

менува со процентот: „7%". 

Член 6 
Во членот 72 став 1 точка 3 по зборовите: ..„од 

ја јца" се додаваат зборовите: „и производите од 
жито". 

Во точката' 8 на крајот точката се заменува 
со точка и запирка и се додава нова точка 9, која 
гласи: 
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„9) скроб, желатин и дозволени средства за 
згуснување.". 

Во ставот 2 зборовите: „скроб, желатин," и збо-
ровите: „средства за згуснување," се бришат. 

Член- 7 
Во членот 73 точката 1 се менува и гласи: 
„1) концентратите за шведска супа да содгжат 

во однос, на сувата материја најмалку 0>25°/о а 
концентратите за кокошкина супа најмалку ОД8°/о 
креатин кој потекува од месо односно од екстракт 
на месо, како и да содржат најмалку 1,3% азот кој 
потекува од белтачини и натриум-глутаминат,^. 

Во точката 3 процентот: „10%" се заменува со 
процентот: „15°/о". 

Во точката 7 бројот: „2/з" се заменува со про-
центот: „60°/»". 

Во точката 8 на крајот точката се заменува со 
запирка и по тоа се додаваат зборовите: „а кај кон-
центратот за кокошкина супа — 1/10.". 

Член 8 
Во членот 74 точка 1 зборот: „концентратите" 

се заменува со зборовите: „зеленчук или габи". 

Член 9 
Во членот 75 бројот: „15" се заменува со бро-

јот: „12". 
Член 10 

Во членот 79 точка 6 зборот: „првобитни" се 
заменува 'со зборот: „употребни". 

Член 11 
Во членот 115 во табелата што има наслов: 

„1) бои растворљиви во вода:" на крајот се додава 
нов текст, ној гласи: 

— Brillant-
„1-аминобензол-4-сулфон- -*schwarz BN црн — — 
_ка киселина-1-аминонаф-
талин-7-сулфонска кисе-
лина - 1 - ацетиламино - 8 -
-нафтол-4, 6-дисулфонска 
киселина (натриумова сол)". 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр, 5693/1 
25 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар за трговија, 

Драгутин Косовац, е. р. 

28. 

Врз основа на членот 2 од Уредбата за измени 
и дополненија на Тарифата за данокот на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 52/63), Сојузниот 
секретаријат за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НАДОМЕСТОК НА РА-
ЗЛИКИТЕ ВО ИЗНОСИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРО-
МЕТ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НАСТАНАТИ ПО-
РАДИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НОВАТА ЦЕНА 
НА СУРОВА НАФТА И НОВИТЕ НОРМИ НА ДА-

НОКОТ НА ПРОМЕТ 

1. Рафинеријата на нафта и другите стопански 
организации што се занимаваат со преработка на 
нафта се должни записникот за пописот на зали-
хите на сурова нафта, недовршените производи од 
нафта и готовите производи од нафта, извршен врз 

основа на членот 2 од Уредбата за измени и допол-
ненија на Тарифата за данокот на промет, да му 
го достават до 15 јануари 1964 година на органот 
на управата надлежен за работите на финансиите 
на општината на чија територија е нивното се-
диште. 

Со записникот ќе се опфатат количините на 
залихата во килограми со состојбата на 31 декември 
1963 година и тоа посебно за сурова нафта, посебно 
за недовршените производи од нафта, а посебно 
за готовите производи од нафта според видовите 
на дериватите. 

Количините на сурова нафта што се затекнале 
на 31 декември 1963 година на пат, ќе ги земе пред-
вид примателот по извршениот прием. 

Попис на залихите и пресметување нема да се 
врши за сурова нафта од типот „Лендава" и „Јер-
меновци". 

2. Општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на финансиите ќе ги провери наводите 
во записникот врз основа на книговодствените по-
датоци, па кога ќе утврди исправност на извр-
шениот попис ќе го завери доставениот записник. 
Ако при проверката утврди неточност во пописот 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на финансиите ќе донесе решение со кое ја 
утврдува точната состојба. 

3. Пресметувањето на разликата помеѓу изно-
сите на данокот на промет пресметани според ста-
рите норми и износите пресметани по нови норми 
на данокот на промет на нафтени деривати ќе се 
изврши на тој начин што утврдената количина не-
довршени производи од нафта и готови производи 
од нафта во килограми, со состојбата на 31 декем-
ври 1963 година, ќе се наголеми со 4% на име за-
губа во производството и така утврдената количина 
ќе им се додаде на количините на сурова нафта 
затечени на залиха. 

За вкупните количини на нафта пресметани 
според ставот 1 од оваа точка, ќе се пресметаат на 
име разлика помеѓу износите на данокот на промет 
пресметани според старите норми и износите пре-
сметани по новите норми на данокот на промет — 
36 динари за секој килограм нафта на залиха, и 
овој износ ќе им се одобри на рафинериите на н а ф -
та и на другите стопански организации што се за-
нимаваат со преработка на нафта. 

Пресметката на разликата во износите на да-
нокот на промет ќе се состави според следниов об-
разец: 

1 Сурова нафта 
2 Недовршени произ-

води 
3 Готови производи: 

Вкупно: 

Правилноста на извршената пресметка на раз-
ликата во износите на данокот на промет ќе ја за-
вери општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на финансиите. 

4. Вкупниот износ на разликата во износите на 
данокот утврден според точката 3 од оваа наредба, 
ќе се одбие од износот на данокот стасан според но-
вите норми при пресметувањето на данокот на про-
мет на дериватите на нафта за првата декада во 
јануари 1964 година. Заверен препис на записникот 
за пописот и пресметката на разликата во износите 
на данокот на промет ќе и се достави на банката 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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заедно со извештајот за пресметаниот данок на 
промет за првата декада во јануари 1964 година. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-4-413/3 
4 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

29. 

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-
стување определени органи да пропишуваат един-
ствени тарифни ставови за испорака на електрична 
енергија („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/63), по 
прибавено мислење од Заедницата на југословен-
ското електростопанство а во согласност со Сојуз-
ниот секретаријат за општи стопански работи, 
Сојузниот секретаријат за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ТАРИФНИ СТАВОВИ ПО 
КОИ ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ИМ СЕ ИСПО-

РАЧУВА НА ЖЕЛЕЗАРНИЦИТЕ 

1. Заедниците на електростопанските претпри-
јатија им ја испорачуваат електричната енергија 
на железарниците — директни потрошувачи, освен 
електричната енергија распоредена во специјална 
потрошувачка на големо (високи печки и електро-
топлина), по следните тарифни ставови во динари: 

За косто аниот 
придонес месечно 

за 1 киловат 
rkW> 

висок низок 
напон напон 

За потрошен 
киловатчас 

(kWh) 

дење ноќе 

За прекомерно потро-
шен киловарчас 

(kVArh) 

дење *ноќе 

770 830 7,10 3,25 2,40 1,20 

Како железарници од ставот 1 на-оваа точка се 
подразбираат железарниците од групата 114-20 на 
Номенклатурата за распоредување на стопанските 
и други организации и државните органи според 
дејностите, што е составен дел од Правилникот за 
распоредување на корисниците на општествен имот 
според нивните дејности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/62 и 12/63). 

2. На испораката на електричната енергија од 
точката 1 на оваа наредба нема да се. применуваат 
тарифните ставови од одредбата под 12 на табелата 
кон точката XVII на Тарифата за електрична енер-
гија која е составен дел на Уредбата за цените и 
условите за продажба на електрична енергија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/57, 39/58, 51/58, 33/59 
и 24 760). 

3. Тарифните ставови од точката 1 на оваа на-
редба не се сметаат за нови тарифни ставови во 
смисла на членот 53 од Правилникот за тарифниот 
систем за продажба на електрична енергија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 30/63). 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", а ќе са 
применува со првото месечно пресметковно раздобје 
во 1964 година. 

Бр. 5918 
31 декември 1953 година 

Белград 

30. 

Врз основа на членот 14 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/61), Сојузниот секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО УПОТРЕБУВАЊЕ НА 
МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ЗАФАТНИНА ВО ПРО-
МЕТОТ НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ, БЕЗАЛ-

КОХОЛНИ ПИЈАЧКИ И ОЦЕТ 

1. Во прометот на алкохолни пијалоци, безал-
кохолни пијачки и оцет можат да се употребуваат 
само мерните единици за зафатнина. 

Како промет на алкохолни и безалкохолни пи-
јачки во смисла на одредбата од ставот 1 на оваа 
точка се подразбира и точењето на пијалоци од 
страна на угостителски стопански организации. 

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

Бр. 12/1 
4 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар за трговија-
Драгутин Косовац, е. р. 

31. 

Врз основа на членот 17 ст. 1 и 2, членот 19 став 
2 и членот 21 став 3 од Законот за мерните единици 
и мерилата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61), 
Сојузниот секретаријат за трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА ШТО ПОД-

ЛЕЖАТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД 

1. Во Наредбата за определување на мерилата 
што подлежат на задолжителен преглед („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 8/62) во точката 1 став 2 на кра-
јот по зборот: „садови" точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „освен ако тие ме-
рила служат за сместување алкохолни пијалоци, 
безалкохолни пијачки или оцет.". 

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

Бр. 5319/1 
17 декември 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за трговија, 
Драгутин Косовац, е. р. 

Сојузен секретар за индустрија, 
Филип Бајковиќ, е. р. 

32. 

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за 
Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/62), Сојузниот секретаријат за општи стопан-
ски работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАЌААТ СО 

КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 

1. Во Списокот на производите и услугите што 
се опфаќаат со контролата на цените („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/63), во одделот I во гранката 
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113, по одредбата под 3 се додава нова одредба под 
4, која гласи: • 

„4) гасови природни и од јаглен и нафта". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1848/03 
4 јануари 1964 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за општи стопански работи, 

Хакија Поздерац, е. р. 

33. 

Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на соју-
зните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/58, 18/59 и 9/61), по 
предлог од Сојузното јавно обвинителство, Сојуз-
ниот секретаријат за правосудство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ 

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

1. Во Решението за утврдување на подрачјата 
на окружните и околиските јавни обвинителства 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/59, 2/60, 51/60, 1/62, 
10/62, 38/62, 2/63 и 13/63) во одделот I под „А. Во 
Народна Република Србија", во точката 9 одред-
бата под б) се менува и гласи: 

,,б) Околиското јавно обвинителство во Смеде-
ревска Паланка за подрачјето на општинските су-
дови во Смедеревска Паланка и Велика Плана;". 

2. Во точката 18 ставот 2 се менува и гласи: 
„Окодиското јавно обвинителство во Смедерево 

за подрачјето на Општинскиот суд во Смедерево.". 
3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на 'објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 03—874/1 
24 декември 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар за правосудство, 
Арнолд Рајх, е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУ-

БЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Социјалистичко Републике Сло-
веније" во бројот 28 од 19 септември 1963 година 
објавува: 

Одлука за основање Комисија на Извршниот со-
вет за кадровски прашања; 

Одлука за измени на Одлуката за височината на 
дневниците за -службени патувања, надоместоците 
за одвоен живот и километражата за службениците 
на републичкитеч)ргани; 

Одлука за плаќање на услугите на Хидрометео-
ролошкиот завод на СР Словенија и за начинот на 
користеле на приходите од тие услуги. 

Во бројот 29 од 26 септември 1963 година обја-
вува: 

Уредба за издавање вонредни дозволи за кори-
стење земјиште надвор од градежните реони за 
градежни намени; . 

Одлука за овластување секретарот на Изврш-
ниот совет на Собранието на СРС За вршење опре-
делени работи од надлежноста на Извршниот совет; 

Одлука за основање Републичка комисија за за-
пишување народен заем за обнова и изградба на 
Скопје; 

Решение за именување Комисија на Извршниот 
совет на Собранието на СРС за кадровски пра-
шања; 

Решение за именување Комисија на Извршниот 
совет на Собранието на СРС за помилувања; 

Решение за именување Комисија на Извршниот 
совет на Собранието на СРС за одликувања; 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичката комисија за запишување народен 
заем за обнова и изградба на Скопје; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Комисијата за службенички ра-
боти на СРС. 

Во бројот 30 од 10 октомври 1963 година објавува: 
Одлука за овластување на Административната 

комисија за одлучување на определени работи од 
надлежноста на Извршниот совет; 

Решение за именување член на Одборот на Из-
вршниот совет за просвета, култура и наука; 

Решение за именување претседател, членови и 
секретар на Комисијата на Извршниот совет на 
Собранието на СРС за молби и жалби; 

Решение за именување Комисија на Извршниот 
совет на Собранието на СРС за работно време; 

Решение за именување директор на Заводот на 
СРС за меѓународна техничка соработка. 

Во бројот 31 од 17 октомври 1963 година обја-
вува: 

Закон за престанок на важењето на Законот за 
управување со експроприрани и конфискувани 
шумски имоти во Народна Република Словенија; 

Закон за измена на Законот за Фондот на НР 
Словенија за унапредување на земјоделството; -

Препорака за задачите во областа на стопан-
ството за исполнување на Општествениот план за 
1963 година; 

Одлука за ослободување на средствата од по-
себната задолжителна резерва на фондовите од 
1962 година; 

, Заклучок за именување директор на Заводот на 
СР Словенија за стопанско планирање; 

Заклучок за разрешување судија на Врховниот 
суд на СР Словенија и за разрешување судии на 
окружни судови. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо~ 
ене и Херцеговине" во бројот 43 од 1 ноември 1963* 
година објавува: 

Закон за височината и начинот на наплата на 
таксите на орудија за производство и предмети во 
граѓанска сопственост; 

Одлука за уделот на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина во изградбата на пругата од 
нормален колосек Сараево—Плоче; 

Решение за утврдување кои установи за струч-
но образование во учебната 1963/64 година можат 
да даваат општопризнаен степен на стручно обра-
зование. 

Во бројот 44 од 8 ноември 1963 година нема 
правни прописи. 

Во бројот 45 од 15 ноември 1963 година објавува: 
Уредба за посебниот додаток за републички 

земјоделски и шумарски инспектори; 
Одлука за измени на Одлуката за рокот за 

склучување договори помеѓу здравствените устано-
ви и>заводите за социјално осигурување; 

Р е ш е ш е за укинување на Школата за бабици 
во Тузлаv 

Правилник за начинот и условите за здобива-
ње со степен на стручно образование на квалифи-
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куван и висококвалификуван возач на моторни во-
зила во друмскиот сообраќај на практична работа 
во стопански организации; . 

Упатство за начинот на облагање и наплата на 
таксите на орудија за производство и предмети во 
граѓанска сопственост; 

Програма на испитите за здобивање со - степен 
на стручно образование на квалификуван и висо-
коквалификуван возач на друмски моторни возила, 
кои со стручната оспособеност се здобиваат на прак-
тична работа во стопански организации; 

Одлука за височината на премијата и за усло-
вите за остварување надоместоци од Фондот на 
здравственото реосигурување на земјоделските про-
изводители за 1963 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" во бројот 32 од 13 септември 1963"го-
дине објавува: 

Одлука за завршната сметка на Републичкиот 
резервен фонд и средствата на заедничките ре-
зерви на стопанските организации при Републич-
киот резервен фонд за 1962 година; 

Одлука за одобрување завршната сметка на 
Општествениот инвестиционен фонд на Народна 
Република Македонија за 1962 година; 

Препорака за мерките за есенска сеидба и из-
вршувањето на инвестициите во областа на земјо-
делството во 1963 година; 

Препорака за мерките што треба да ги презе-
мат општинските собранија и работните органи-
зации за согледување и подобрување положбата 
на евакуираните лица и семејства; 

Препорака за мерките што треба да ги презе-
мат околиските и општинските собранија и работ-
ните организации во здравството за здравствената 
заштита на населението по земјотресот во Скопје; 

Препорака за санирање на стопанството во 
Скопје и за зголемување напорите на работните 
организации во СРМ за исполнување на задачите 
утврдени со Општествениот план за 1963 година; 

Одлука за образување Републичка комисија за 
техничка помош; 

Одлука за покривање на непокриените вишоци 
на расходи над приходите на Фондот за долгорочно 
осигурување на Републичкиот завод за социјално 
осигурување утврдени до крајот на 1962 година; 

Одлука за дополнување на Одлуката за отопите 
и износите на придонесот за социјално осигурување 
на одделни категории лица вон работен однос оси-
гурени според прописите за социјално осигурување; 

XIV конкурс за давање инвестициони кредити 
за индустријата и рударството од средствата на 
кредитот даден на СР Македонија од Општиот 
инвестиционен фонд за унапредување стопанскиот 
развиток на недоволно развиените подрачја. 

Во бројот 33 од 24 септември 1963 година обја-
вува: 

Уредба за основање Републички сообраќаен 
инспекторат; 

Решение за потврдување на Одлуката за про-
ширување на потесниот градежен реон на град 
Скопје; 

Правилник за димензионирање и изведување на 
градежни објекти во трусни подрачја. 

Во бројот 34 од 30 септември 1Ѕ63 година обја-
вува : 

Програма за стручниот испит на службениците 
на установите'во областа на културата. 

Во бројот 35 од 9 октомври 1963 година нема 
службен дел. 

Во бројот 35 од 16 октомври 1983 година обја-
вува: 

Одлука за износот на дневниците за службени 
патувања и нчдоместок за одвоен живот на јавните 
службеници; 

Одлука за образување Републичка комисија за 
запишување народен заем за обнова и изградба на 
Скопје; 

Одлука за разрешување и именување на Уни-
верзитетскиот совет и за разрешување член на ф а -
култетскиот совет на Правниот факултет на Уни-
верзитетот во Скопје; 

Решение за разрешување на помошникот на ре-
публичкиот секретар за општи стопански работи; 

Решение за назначување ш е ф на Кабинетот на 
претседателот на Извршниот совет; 

Објава за избран кандидат за пратеник на Ре-
публичкиот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

е О Д Р Ж И Н А 
Страна 

21. Одлука за определување на поблиските 
намени, условите и начинот на финанси-

рање на инвестиции во областа на соо-
браќајот во 1964 година од средствата на 
федерацијата — — — — — — — 17 

22: Одлука за определување видовите на 
приходи што можат да се засметаат во 
вкупниот приход на банките и на опре-
делените стопански организации — — 18 

23. Правилник за измена на Правилникот 
за работната облека на техничкиот пер-
сонал и на помошните службеници — 19 

24. Правилник за општите услови за испо-
рака на електрична енергија — — — 19 

25. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на житото, 
мелничките производи, лебот и пецивото, 
тестенините и кексот — — — — — 27 

26. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на маста и 

маслото од растително потекло, маргари-
ном мајонезом шеќерот и другите саха-
ридил с л а т к а р с к и ^ производи, медот, ка -
као-производите и производите слични 
на .чоколада — — — — — — — 23 

27. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на кафето и 

сурогатите на кафе, чајот, зачините, кон-
центратите за супа, пекарскиот квасец, 
прашокот за пециво, прашокот за пу-
динг, диететските производи и адитивите 28 

28. Наредба за пресметување и надоместок 
на разликите во износите на данокот на 
на промет на нафтени деривати наста-
нати поради определувањето на новата 
цена на сурова нафта и новите норми 

на данокот на промет — — — — — 29 
29. Наредба за единствените тарифни ставови 

по кои електричната енергија им се ис-
порачува на железарниците — — — 30 

30. Наредба за задолжителното употребува-
ње на мерните единици за зафатнина во 
прометот на алкохолни пијалоци, безал-
кохолни пијачки и оцет — — — — — 30 

31- Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за определување на мерилата 
што подлежат на задолжителен преглед 30 

32. Наредба за дополнение на Списокот на 
производите и услугите што се опфаќаат 
со контролата на цените — — — — 30 

33. Решение за измени на Решението за утвр-
дување на подрачјата на окружните и 
околиските јавни обвинителc^q — — 31 
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