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Врз основа на членот 42 од Уредбата за изра-
ботка на премер и катастар на земјиште и за нивно 
одржување („Службен лист на СФРЈ", бр. 44/67), 
директорот на Сојузната геодетска управа пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ И БОНИТИ-

РАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА 

I. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА 

1. Општи одредби 

Член 1 
Со катастарското класирање на земјиштата (во 

понатамошниот текст: катастарско класирање) се 
определува класата на претходно утврдената кул-
тура во секоја парцела на плодна земјиште. 

Член 2 
Секоја култура се распоредува, според нејзините 

природни и економски услови за производство, во 
една од осум класи. 

Како природни и економски услови за произ-
водство се подразбираат: особините на земјиштето, 
положбата и експозицијата, водниот режим на зем-
јиштето, климата, оддалеченоста од пазарот и при-
стапноста на парцелата. 

Член 3 
Катастарското класирање се врши по катастар-

ски општини, а според единствените мерила што се 
утврдуваат за секоја катастарска околија посебно. 

Член 4 
Заради правилно извршување на катастарското 

класирање, претходно се утврдува основата на кла-
сирањето. 

Член 5 
Катастарското класирање на катастарските оп-

штини се врши врз основа на претходно утврдените 
угледни земјишта (во понатамошниот текст: општин-
ско угледно земјиште). 

Општинските угледни земјишта се утврдуваат за 
секоја постојна култура и класа во катастарската 
општина, според мерилата што се определени врз 
основа на класирањето. 

Член 6 
Земјиштето на секоја парцела мора да ги има 

битните обележја и карактеристиките на угледно 
земјиште на онаа култура и класа во која е распо-
редено, 

2. Утврдување и означување на културите и неплод-
ните површини 

Член 7 
Секоја парцела на плодно земјиште, според на-

чинот на искористувањето, се распоредува во една 
од следните култури: 

ниви (ораници), 
градини, 
овоштарници, 
лозја, 
ливади, 
пасишта, 
шуми, 
трски и мочуришта. 
Неплодните површини не се распоредуваат во 

ниедна култура. 

Член 8 
Културите се утврдуваат според следните обе-

лежја : 
1) ниви се земјишта на кои се одгледуваат пос-

тојано или наизменично: стрни жита, посеви што се 
грлат (пченка, компир и др.), крмни растенија (лу-
церка, детелина, добиточна репка и др.) или индус-
триски растенија (тутун, афион, лен, хмел и др.), 
без оглед на тоа дали споменатите посеви се од-
гледуваат на нив секоја година или повремено оста-
нуваат необработени заради угарење или од други 
причини; 

2) градини се земјишта на кои се одгледува зе-
ленчук, а постојат природни услови или вештачки 
уреди за наводнување; 

3) овоштарници се земјишта на кои се посадени 
овошки; 

4) лозја се земјишта на кои е посадена винова 
лоза калемена или директно родна; 

5) ливади се земјишта на кои растат треви што 
се косат редовно; 

6) пасишта се земјишта на кои растат треви што 
исклучиво служат за пасење; 

7) шуми се земјишта на кои растат шумски 
дрвја; 

8) трски се земјишта на кои расте трска, а мо-
чуришта се земјишта на кои растат мочуришни рас-
тенија што служат за огрев, за простирка за до-
биток, за плетење асури итн. 

Член 9 
Ако на земјишна парцела се измешани неплодно 

земјиште и плодно земјиште така што со премерот 
да не можат да се издвојат во посебни парцели, не-
плодното земјиште се издвојува со оценка во про-
центи од вкупната површина на парцелата, 
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Член 10 
Земјиштата на кои проодно се менува културата 

се распоредуваат во онаа култура за која земјиш-
тата се досто јно наменети според плодоредот и 
начинот на нивното искористување. Така, на пример: 
нивите што се одмораат и за тоа време земјиштето 
се користи како пасиште, не се пасишта туку ниви; 
Ливадите што некое време се ораат за да се уништи 
плевелот и да се поправи базот на тревата, не се 
ниви туку ливади. 

Напуштените парцели што не се обработуваат, 
ја задржуваат културата на поранешниот начин на 
искористување. 

Член И 
Земјишта обраснати со грмушки, смреки, ма-

кија, трње, глог и со деградирани или опустошени 
шуми на кои е забрането пасење и брст, се сметаат за 
шуми, а земјиштата на кои не е забрането пасење 
и брст - пасишта. 

Член 12 
Земјиштата што се користат како паркови а не 

се јавни паркови, можат, според својата главна на-
мена да се распоредат во една или повеќе култури. 
Ако е во паркот претежно цвеќе за продажба, пар-
кот се распоредува во градина, ако е претежно тре-
ва, се распоредува во ливада а ако се претежно 
дрвја, се распоредува во шума. Ако во пар-
кот цвеќето, овошките, тревата, дрвјата, секое 
за себе се групирани, тогаш секој дел се распоре-
дува во соодветна култура. 

Член 13 
Шумските, лозовите и овошните раеадници (ос-

вен лојзата и овоштарниците што даваат плод) цр-
ничиштата што служат за одгледување на свилени 
бубачки, култивираните врбаци за производство на 
праќе, оризовите полиња и површините на кои суво 
се градинари и јагодарниците се распоредуваат во 
ниви. 

Член 14 
Земјиштата под украсни растенија како и нив-

ните расадници се распоредуваат во градини. 
Костенарниците, оревиштата и црничиштата се 

распоредуваат во овоштарници ако е главната корист 
од нив плодот, или во шуми ако е главната корист 
дрвото. 

Шумските сечини и чистинка ако не се косат 
и не се ораат, се распоредуваат во шуми. 

Дрворедите што се состојат од одделни стебла 
надалеку засадени, како и одделни осамени стебла, 
не се земаат како посебна култура туку се распоре-
дуваат во културата на парцелата на која се нао-
ѓаат или покрај која се засадени. 

Член 15 
Ако во одделни краишта е вообичаено во иста 

парцела да се одгледуваат повеќе различни култури, 
таквите парцели, без оглед на површината, ги доби-
ваат сите постојани култури кон нивните соодветни 
површини. 

Член 16 
Плодните земјишта што привремено или по-

времено не се користат во земјоделството, како: 
складишта на градежни или други материјали, ту-
лани и сл., се распоредуваат во културата на окол-
ното или најблиското земјиште со еднаква или слич-
на плодност. 

Член 17 
Дворовите, до површина на пропишаниот макси-

мум што служат исклучително за потребите на згра-
дите за живеење, не се распоредуваат во ниедна 
култура. Делот од површината над пропишаниот 
максимум се распоредува во културата на околното 
или најблиското земјиште од еднаква или слична 
плодност. 

, Член 18 
Земјиштата што не се користат во земјоделството 

туку за некоја друга цел од потраен карактер, како: 
мајдани на камен и чакал, рудници, тулани (каде 
што откопувањата се од таква природа што земјиш-
тето станало неплодно), се распоредуваат во не-
плодни површини. 

Изградените и заградените јавни и спортски и-
гралишта, јавни паркови, панаѓуришта, пазариште, 
скверови, улици, плоштади, патишта од постојан ка-
рактер (јавни патишта и патишта на земјиште во 
сопственост на граѓани), јазови, прокопи, канали, 
железнички пруги, училишни дворови, економски 
дворови на работни организации, дворови на фабри-
ки, дворови на богомолишта, воени вежбалишта, 
стрелишта, аеродроми и други воени објекти, како 
и сите постројки потребни за одбрана од поплави 
или за наводнување, не се распоредуваат во ниедна 
култура, туку само се означува нивната употреба. 

Член 19 
Културите се означуваат и се запишуваат во 

секоја парцела од скицата на деталите или од ко-
пијата на планот со скратеница и тоа: 

1) ниви со „нв" 
2) градини и 51гр" 
3) овоштарници „ „ов" 
4) лозја „ лз" 
5) ливади „ „л" 
в) пасишта „ ,,не" 
7) шуми „ „ш" 
8) трска „ „т" 
9) мочуришта „ „м". 

Неплодните површини се означуваат со екра-
теницата „нп" покрај која се запишува причината 
за неплодноста (песок, камен итн.). 

Оризовите полиња, хмеларниците и црничишта-
та, што се распоредуваат во културата на нивите, 
добиваат посебни ознаки, и тоа: 

1) оризово поле со „иво" 
2) хмеларник „ „нвхм" 
3) црничиште „ „нвц" 
Утврдените култури се запишуваат и се заокру-

жуваат со црн туш. 
Дворовите кон зградите се означуваат со „дв". 
Кога кон зградите се дворови чија површина е 

над пропишаниот максимум, за такви дворови по-
крај ознаката „дв" се става и ознака на културата 
според членот 17 од овој правилник. 

Земјиштата што не се користат во земјоделство-
то туку служат за други цели, се означуваат според 
членот 18 од овој правилник. На пример: „ни" мај-
дан на камен. 

Во случаите од членот 18 став 2 на овој правил-
ник се означува само намената на земјиштето. 

3. Основа на класирањето 

Член 20 
Заради утврдување на единствени мерила за ка-

тастарско класирање во катастарската околија, се 
утврдува основа на класирањето. 

Основата на класирањето ја сочинува: 
1) одбирањето и определувањето на угледните 

земјишта на подрачјето на катастарската околија за 
секоја постојна култура и класа (во понатамошниот 
текст: околиски угледни земјишта); 

2) утврдувањето на класите што се застапени 
к а ј секоја постојна култура на подрачјето на секоја 
катастарска општина. 



Четврток, 4 септемвр-и 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 37 - Стра-на 1095 

Одбирање и определување на околиски угледни 
земјишта 

Член 21 
За секоја култура ќе се утврди колку нејзини 

класи постојат во катастарската околија. Секоја 
култура што има најдобри природни и економски 
услови за производство ќе се распореди во прва кла-
са, културата што има непосредно послаби природни 
и економски услови, во втора класа, и така редум 
до највисоката, осма класа. 

При утврдувањето на класите не е дозволено 
прескокнување на редните броеви на класите, туку 
тие мораат да бидат поврзани во ред. 

Член 22 
При утврдувањето на класите ка ј овоштарници, 

лозја и шуми, нивната старост и прореденоста не 
се земаат предвид. 

Член 23 
При утврдувањето на класите за секоја култура, 

ќе се утврди и бројот на варијациите во секоја кла-
са посебно. 

Како варијации на една класа се подразбираат 
случаите кога од земјиште под иста култура се ос-
тваруваат еднакви катастарски приходи иако се 
различни природните или економските услови за 
производство. На пример: послаби: природни а подоб-
ри економски услови за производство, или подобри 
природни а послаби економски услови за производ-
ство. 

Бројот на случаите во иста класа во смисла на 
ставот 2 на ОВОЈ член, го претставува бројот на ва-
ријациите на таа класа. 

Член 24 
За сите класи и нивните варијации во секоја 

култура се одбираат околиски угледни земјишта. 
Одбирањето на угледните земјишта се врши на 

самото место и секогаш се почнува со прва класа 
на секоја култура. 

Член 25 
За околиско угледно земјиште се одбира: 
1) парцела што е од средна големина и од сред-

на плодност на земјиштето во својата класа; 
2) парцела што се наоѓа во поголем комплекс 

на парцели од иста култура и класа; 
3) парцела што на целата своја површина има 

иста плодност. 
Ако за некоја класа или за некоја варијација 

не постои парцела со еднаква плодност на целата 
своја површина, за угледно земјиште може да се 
одбере и дел на парцела што им одговара на усло-
вите од точ. 1 и 2 на ставот 1 од овој член. 

Член 26 
Парцелата на угледното земјиште од членот 25 

на овој правилник се означува во скиците на дета-
лите или во копиите на плановите со квадрат из-
влечен со црн туш околу кругот во кој е впишан 
знакот на културата и неговата класа. 

Утврдување на класите за секоја култура на под-
рачјето на катастарската општина 

Член 27 
За секоја култура ќе се утврди кои нејзини 

класи и кои варијации на тие класи постојат на под-
рачјето на катастарската општина^ 

Член 28 
Класите на културите и варијациите на тие кла-

си, што се утврдуваат според членот 27 од овој пра-
вилник, мораат според природните особини на зем-
јиштето и економските услови на производството да 
им одговараат на околиските угледни земјишта на 
тие класи и нивните варијации во истата култура, 

Член 29 
Во катастарските општини класите не мораат да 

бидат застапени во непрекинат ред. На пример, ни-
вите во иста катастарска општина можат да бидат 
застапени со 1, 3, 4, 6 и тн. класа. 

Елаборат за основата на класирањето 

Член 30 
По завршувањето на теренските работи на утвр-

дувањето на основата на к л а с ^ а њ е т о се пристапува 
кон средување на податоците и се составува елабо-
рат за основата на класирањето, што ги содржи 
следните податоци: 

1) карактеристики на катастарската околија во 
поглед на климата, конфигурацијата на теренот, хи-
дрографијата, особините на земјиштето и неговите 
погодности за одгледување на земјоделски култури, 
интензивноста и структурата на земјоделското про-
изводство, сообраќајните врски и пазарот; 

2) список на околиските угледни земјишта; 
3) преглед со опис на постојните култури и кла-

си и нивните варијации, по катастарските општини. 

Член 31 
Списокот на околиските угледни земјишта се 

составува според редот на културите од членот 7 на 
овој правилник, освен за шумите за кои се соста-
вува посебен список. 

За секоје угледно земјиште, покрај ознаката на 
класата, списокот треба да содржи и податоци за: 

1) оддалеченоста на катастарската општина од 
пазарот и за сообраќајните врски со пазарот; 

2) релјефот и просечната надморска височина 
на катастарската општина; 

3) климата на потесното подрачје во кое се на-
оѓа угледното земјиште; 

4) оддалеченоста на угледното земјиште од еко-
номскиот двор, сообраќајните врски и за неговата 
пристапност; 

5) теренската положба на угледното земјиште; 
6) неговата експозиција; 
7) изложеноста на елементарни непогоди; 
8) педолошките особини врз основа на неговата 

морфологија и извршените лабораториски анализи 
на земјишните мостри; 

9) начинот на обработката и плодоредот; 
10) погодноста за одгледување на одделни кул-

тури; 
11) приносите на главните посеви; 
12) квалитетот на земјоделските култури што се 

одгледуваат на него; 
13) бројот на парцелата и име на корисникот. 
За шумите, списокот треба да ги содржи, покрај 

податоците од ставот 2 на овој член, и податоците 
за видот на дрвјата, турнусот, споредните производи 
на шумите, оддалеченоста на шумите од комуника-
циите и за нивната експлоатација. 

4. Катастарско класирање ве катастарска општина 

Член 32 
Катастарското класирање во катастарската оп-

штина се врши врз основа на претходно утврдени 
општински угледни земјишта. 
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Одбирањето на општинските угледни земјишта 
се врши за веќе утврдените култури, класи и нивни 
варијации од чл. 27 и 28 на овој правилник. 

Член 33 
Заради правилно одбирање на општинските у-

гледни земјишта и рамномерно катастарско класи-
рање, комисијата за катастарско класирање (во по-
натамошниот текст: комисијата) мора претходно да 
се запознае со елаборатот на основата на класира-
њето од членот 30 на овој правилник. 

Член 34 
За општинско угледно земјиште од една класа 

односно нејзини варијации, ќе се определи онаа 
парцела што според своите природни и економски 
услови за производство, со вообичаен начин на об-
работка, најмногу им одговара на податоците на о-
колиското угледно земјиште од иста класа односно 
нејзина варијација. 

Член 35 
За општинско угледно земјиште се одбира пар-

цела според условите од членот 25 на овој пра-
вилник. 

Член 36 
Околиски угледно земјиште е истовремено и оп-

штинско угледно земјиште за подрачјето на ката-
старската општина во која тоа се наоѓа. 

Член 37 
Општинските угледни земјишта се означуваат 

во скиците на деталите, копиите на плановите или 
на посебни списоци според членот 26 од овој пра-
вилник, а во списоците на општинските угледни 
земјишта се опишуваат според членот 31 од овој 
правилник. 

Член 38 
Катастарското класирање почнува, по правило, 

на оној дел на подрачјето на катастарската општина 
во кој е најмногу застапена најдобрата класа на 
најраширената култура во катастарската општина. 

Член 39 
Катастарското класирање се врши така што се-

која парцела на плодното земјиште добива ознака 
на класата на она општинско угледно земјиште на 
кое таа најмногу му одговара според своите природ-
ни и економски услови за производство. 

Ако парцелата не е со еднаква плодност на це-
лата своја површина, деловите на парцелата од раз-
лична плодност, што добиваат ознаки на различни 
класи, се одвојуваат со бонитетна линија извлечена 
со зелен туш. Бонитетната линија се определува со 
одмерување на отстојанието од меѓните точки по-
рано геодетски снимени. 

Член 40 
При катастарското класирање на овоштарници, 

лозја и шуми се постапува според одредбата на чле-
нот 22 од овој правилник. 

Член 41 
При детално класирање на парцелите од членот 

15 на овој правилник, културите з а с т а п е н и в о п а р . 
целата се означуваат според членот 19 од овој пра-
вилник, со назначување на површината на секоја 
одделна култура. Истовремено секоја застапена кул-
тура добива ознака на соодветната класа. 

Член 42 
Делот на површината на двор над пропишаниот 

максимум што не се обработува ниту се користи во 
земјоделството, добива ознака на културата и кла-
сата на околното или најблиското земјиште од ед-
наква или слична плодност. 

Член 43 
Исправките на ознаките на културата или кла-

сата запишани во скиците на деталите, копиите на 
плановите или посебните списоци се вршат со пре-
цртување на погрешните ознаки така што тие да 
останат видливи. 

За секоја исправка на слободниот простор во 
скиците на деталите, копиите на плановите или по-
себните списоци се врши следното запишување: 

„Во парцелата бр. исправката ја извршил 
Член на комисијата — 
земјоделски стручњак, 

(Датум) 

Член 44 
Класите утврдени со катастарското класирање 

се запишуваат со црн туш во скиците на деталите, 
копиите на плановите или посебните списоци со а-
рапски броеви покрај ознаката на културата. 

Член 45 
Но завршеното катастарско класирање членот 

на комисијата — земјоделскиот стручњак ги потпи-
шува скиците на деталите, копиите на плановите 
или посебните списоци со назначување: 

„Катастарско класирање извршено од 
до година." 

Комисијата составува извештај за извршеното 
катастарско класирање, во кој, покрај составот на 
комисијата, го назначува и времето во кое е из-
вршено класирањето. 

Извештајот за извршеното катастарско класира-
ње го потпишуваат сите членови на комисијата. 

5. Други одредби 

Член 46 
Катастарското класирање со претходно давање 

основа на класирањето се врши: 
т 

1) по извршениот нов премер или обнова на пре-
мер на целото или на поголем дел од подрачјето на 
катастарската околија; 

2) за секоја новонастаната култура во катастар-
ската околија. 

Член 47 
Катастарското класирање без претходните ра-

боти за добивање основа на класирањето се врши 
при обнова на прометот или катастарското класирање 
на помал дел од подрачјето на катастарската око-
лија. 

Во случајот од ставот 1 на овој член катастар-
ското класирање се усогласува со веќе постојното 
мерило на катастарското класирање во катастарска-
та околија. 

II. БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА 

Член 48 
Бонитирањето ги опфаќа сите земјишта способни 

за земјоделско производство и се врши истовремено 
со катастарското класирање. 
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Член 49 
Сите земјоделски земјишта во републиката 

се распоредуваат според својата плодност во осум 
бонитетни класи. 

Најдобрите земјоделски земјишта ја добиваат 
првата бонитетна класа, послабите — втората и така 
по ред до најслабата — осма бонитетна класа. 

Член 50 
Плодноста на земјиштето се утврдува според 

морфолошките, физичките и хемиските особини на 
земјиштето, климата, положбата и водниот режим 
на земјиштето, не земајќи го предвид зголемувањето 
на приносот постигнат со наводнување. 

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА КАТАСТАРСКОТО 
КЛАСИРАЊЕ И БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА 

Член 51 
По завршеното катастарско класирање и бони-

тирање на земјиштата се изработува елаборат за 
условите на земјоделското производство во катастар-
ската околија врз основа на податоците што служе-
ле за катастарско класирање и бонитирање на зем-
јиштата. 

Елаборатот за условите на земјоделското произ-
водство во катастарската околија служи истовре-
мено и како документација за извршеното катастар-
ско класирање и бонитирање на земјиштата. 

Член 52 
Елаборатот за условите на земјоделското произ-

водство содржи, покрај податоци за економската, 
хидрографската и климатската положба на ката-
старската околија и податоци за: 

1) особините на земјиштето утврдени врз основа 
на морфологијата на педолошките профили и ла-
бораториското испитување на земјишните мостри; 

2) степенот на изложеноста на земјиштето на 
ерозија; 

3) изложеноста на земјиштето на редовни и по-
времени поплави; 

4) изложеноста на земјиштето на постојана и 
повремена водолежност; 

5) површините што се наводнуваат; 
6) длабочината на подземни води. 

Член 53 
Морфолошките описи на ископаните педолошки 

профили и резултатите на лабораториското испиту-
вање на земјишните мостри од членот 52 точка 1 
од овој правилник се составен дел на елаборатот 
за условите на земјоделското производство од членот 
51 на овој правилник. 

Член 54 
Податоците од членот 52 на овој правилник се 

собираат за време на катастарското класирање. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 55 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

ник престанува да важи Правилникот за катастар-
ското класирање и бонитирање на земјиштата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'4, бр. 10/61). 

Член 56 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-948/1-69 
27 август 1969 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната геодетска 

управа, 
Василие Благоевиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за гаранти-
раните цени за пченица и 'рж, објавен во „Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 31/69, се поткраднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

ПЧЕНИЦА И РЖ 

Во точката 1 став 1, во уводната реченица, по 
зборовите: „со индивидуални" по погрешка се изос-
тавени зборовите: „земјоделски производители, и 
индивидуални". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 август 
1969 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ПРАШАЊЕТО НА УСТАВНОСТА НА ОСНОВА-
ЊЕТО И УКИНУВАЊЕТО НА ОПШТИНСКИ СУ-

ДОВИ 

I. На барање на работната заедница на Општин-
скиот суд во Херцег Нови, Уставниот суд на Југо-
славија поведе постапка за оценување на уставноста 
на членот 39 од Законот за судовите од општа над-
лежност, што го донесе Социјалистичка Република 
Црна Гора („Службени лист СР Црне Горе" бр. 217/66). 

Во текот на постапката и на јавната расправа 
Уставниот суд констатира дека со одредбата на на-
ведениот член на републичкиот закон се укинати 
општинските судови во Даниловград, Жабљак, Ко-
лашин, Плав, Плужина, Рожај, Улцињ, Херцег Но-
ви и Шибеник, како и дека за укинување на тие су-
дови не постоел предлог ниту друга форма на со-
гласност на општинските собранија или на собирите 
на избирачи на териториите што укинатите општин-
ски судови ги опфаќале. 

Уставниот суд исто така утврди дека Уставот 
на Југославија, а ниту Основниот закон за судовите 
од општа надлежност, изречно не го регулирале 
прашањето на учеството на општинските собранија 
во основањето и укинувањето на општинските судови. 

Ова прашање изречно не го регулирале ниту 
републичките устави. По исклучок, Уставот на Со-
цијалистичка Република Црна Гора, во својот член 
192 предвидуваше општинските судови да се осно-
ваат на предлог на општинските собранија. Таа од-
редба, меѓутоа, е изменета со Уставниот амандман 
XII на таа република според кој општинските су-
дови се основаат и укинуваат со закон. 

Од друга страна, Законот за организацијата и 
територијалната надлежност на судовите од општа 
надлежност на Социјалистичка Република Србија и 
Законот за судовите на Социјалистичка Република 
Хрватска предвидуваат задолжително претходно ми-
слење на општинските собранија како услов за до-
несување републички закон со кој се основаат од-
носно укинуваат општински судови. Наведениот за-
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кон па СР Србија таква обврска предвидува и при 
основање односно укинување на окружни судови. 
До денес не е оценуван правниот карактер и дофат 
на ова мислење ниту е пропишана определена про-
цедура за негово претресување во собранието. 

II. Не е спорно правото на републиката само со 
закон да ја регулира организацијата на судовите на 
СВОЈата територија со тоа да одлучува за основањето 
и укинувањето на определени судови што не се вр-
ховни судови (бидејќи врховните судови се основаш! 
со Уставот). Но правото на донесување закон не 
значи секогаш и право без услови. Кој и какви ќе 
бидат тие услови зависи од предметот на регули-
рањето, а во крајна линија од уставните начела и 
одредби. 

Според Уставот судската функција се врши во 
единствениот судски систем. Судовите се органи на 
општествената заедница, а не на организацијата на 
власта на одделни општествено-политички заедници. 
Општествено-политичките заедници имаат соодветни 
политички права спрема определени судови. Тоа се 
однесува и на општинските судови, што се основаат 
во соодветна општинска заедница и како такви слу-
жат за задоволување на интересите и за заштита на 
правата на нејзините граѓани. Општината преку сво-
ето собрание ги избира судиите на општинските су-
дови и ги обезбедува финансиските средства и ма-
теријалните услови за нивната работа. Од утврде-
ната положба и од самоуправните права на општи-
ната произлегува и нејзиното право да влијае врз 
небитните промени во структурата на општината. 
Ако укинувањето на општински суд значи таква 
битна промена, не може да се спори барем правото 
на највисокото претставничко тело на општината во 
соодветна мера да влијае врз овој акт т. е. врз до-
несувањето на републички закон. 

Во уставниот систем на Југославија функциите 
на општествено-политичките заедници не се хие-
рархиски и со тоа не произлегуваат а priori од 
нивната положба т. е. повисока функција — од по-
висока положба а пониска функција од пониска 
положба. Тоа се однесува на взаемиите права и дол-
жности на републиката и заедниците на нејзината 
територија. Нема повисоки права без утврдените 
права со устав. Ова дотолку порано е потребно да се 
истакне што судовите во Југославија не се исклу-
чително државни органи туку установи на опште-
ствената заедница, а општините се основни форми 
и основи на оваа единствена структура. 

Постојните општински судови не се органи на опш-
тината, но не се ниту републички органи што само се 
наоѓаат на нејзината територија. Тие се дел на струк-
турата на општината, но претставуваат и самостоен 
систем на органите и односите. За овој систем ва-
жат принципите изразени во членот 85 став 1 од 
Уставот: меѓусебните односи на општествено-поли-
тичките заедници се засноваат врз правата и дол-
жностите што се утврдени врз основа на Уставот. 
Ако одделен закон такви односи не предвидува, не 
значи дека тие не постојат. Во согласност е со Ус-
тавот новите закони што ќе се донесат во процесот 
на ревизијата на законодавството да ги предвидат 
таквите односи. Таа ревизија ја предвидува Устав-
ниот закон за спроведување на уставните амандмани 
VIII и XVI. 

Ова го определи Уставниот суд да заземе на-
челен став за прашањето на укинувањето на оп-
штинските судови. Уставниот суд смета дека, во со-
гласност се напред истакнатите принципи, треба да 
се решаваат и прашањата на основањето на општин-
ските судови. 

ГО. Во согласност со изложеното мислење и оце-
ните а врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од 
Уставот на Југославија и членот 17 став 1 точка 3 
од Законот за Уставниот суд на Југославија, Устав-
ниот суд на Југославија 

У т в р д и : 

1. Укинување на општински судови може да се 
врши со закон под услов на општината да и се 
обезбедат определените права и влијанија врз до-
несувањето на закон со кој се основаат односно у-
кинуваат општински судови; 

2. Закон на републиката не е во согласност со 
Уставот ако не и го обезбеди на општината правото 
да дава мислење за оправданоста на основањето или 
укинувањето на суд на нејзината територија и об-
врската на собранието на републиката ваквото ми-
слење да го претресува во посебна постапка. Додека 
овие закони не се донесат, деловниците на собра-
нието треба да обезбедат добивање и претресување 
на вакви мислења на заинтересираните општински 
собранија; 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и ќе им се достави на Сојузната скупштина 
и на собранијата на социјалистичките републики. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав на претседателот на Судот Блажо 
Јовановиќ и членовите на Судот Иван Божичевиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Асен Групче, д-р Јован Ѓор-
ѓевиќ, Шефкет Маглајлиќ, д-р Иво Сунариќ, Никола 
Срзентиќ и Јоже Земљак. 

У бр. 153/67 
1 јули 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧИЛЕ И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ЧИЛЕ 
I 

Се отповикува 
Мориц Романо од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Чиле. 

II 
Се назначува 
Радомир Радовиќ, досегашен началник на Упра-

вата за Северна и Јужна Америка во Државниот 
секретаријат за надворешни работи, за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Чиле. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 136 
18 август 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО МАРОКО И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛ-

СТВОТО МАРОКО 

I 
Се отповикува 
Милан Венишник од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Кралството Ма-
роко. 

II 
Се назначува 
Зденко Свете, досегашен шеф на кабинетот на 

државниот секретар за надворешни работи, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во Крал-
ството Мароко. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 137 
18 август 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито. с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СИРИСКАТА АРАПСКА РЕПУБЛИ-
КА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СИРИСКАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Мустафа Видовиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Сириската 
Арапска Република. 

II 
Се назначува 
Мирко Јакше, досегашен советник на држав-

ниот секретар за надворешни работи, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Сириската Арап-
ска Република. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 138 
18 август 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО ГРЦИЈА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛ-

СТВОТО ГРЦИЈА 

I 
Се отповикува 
Михајло Јаворски од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Кралството 
Грција. 

II 
Се назначува 
Драгомир Бучиниќ, досегашен претседател на 

Конференцијата на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Социјалистичка Република Црна 
Гора, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
во Кралството Грција. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш 

У. бр. 139 
21 август 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ДАХОМЕЈ И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ДАХОМЕЈ 

I 
Се отповикува 
Иво Клеменчиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Да-
хомеј. 
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II 
Се назначува 
Трифун Николиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Гана, за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Република Да-
хомеј, со седиште во Акра. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 140 
21 август 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за заслуги за школување и подготву-
вање на кадрите за командување и раководење со 
здружените единици во Народноослободителната 
војна; за видни резултати во воено-политичкото ос-
пособување на старешините за раководење со еди-
ниците и штабовите на ЈНА; за значаен придонес во 
развивањето на воената мисла и во изградувањето 
на концепцијата на општонародната одбрана на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВО-
РОВ ВЕНЕЦ 

Вишата воена академија на ЈНА; 
постигнати успеси и придонес во изградбата 

на Воената морнарица и поморство 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Хидрографскиот институт на Воената морна-
рица. 

Бр. 164 
29 октомври 1969 година 

Беград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 

Социјалистичке Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и 
јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и за особени ус-
песи во раководењето со воените единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБ-
РЕНА ЅВЕЗДА 

мајорот на геодетска служба: Микулић Јосипа 
Маринко; 

капетанот I кл. на геодетска служба: Чала Анте 
Анте, 

капетанот на корвета: Перчин Јосипа Тино; 
поручнико! на боен брод: Брозинчевић Фран.е 

Крешимир; 
за примерни заслуги и умешност во работата на 

развивањето постојан полет заради остварување на 
поставените задачи во единиците со кои раководат, 
како и за создавање услови за постигање исклучи-
телно добри успеси во своите единици и установи 
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕ-

ЧЕВИ 
потполковникот на геодетска служба: Зулан Ру-

долфа Густав; 
мајорот на геодетска служба: Јовановић Благоја 

Божидар; 
капетанот на фрегата: Секулић Стевана Ми-

ленко; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

поморскиот заставник: Калопер Алфонза Јерко; 
заставникот на финансиска служба: Китановиќ 

Михаша Станоје; 
заставниког на административна служба: Сорић 

Јакова Петар; 
поморскиот постар водник I кл.: Костић Данила 

Славко; 
воениот службеник VIII кл. на административна 

служба: Секулић Ивана Марија; 
за примерна работа на развивањето полет за ос-

тварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
поморскиот водник I кл.: Хаџић Самида Ахмед; 
морнаричкотехничкиот водник I кл.: Шоштарић 

Јосипа Фрањо; 
за особено истакнување во познавањето и вр-

шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
поморскиот водник I кл.: Булимбашић Милана 

Синај; 
задникот I кл. на административна служба: Ђа-

ковић Миланка Илија; 
поморскиот водник I кл.: Илић Миливоја Ђорђе;. 

Бр. 166 
30 октомври 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

845. Правилник за катастарското класирање и 
бонитирање на земјиштата — — — — 1093 

Исправка на Одлуката за гарантираните цени 
за пченица и 'рж — — — — — — 1097 

Одлука за прашањето на уставноста на осно-
вањето и укинувањето на општински су-
дови — — — — — — — — — — 1097 
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