
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј " излегува 
во издание на српскохрватски однос-
но хрватскосрпски, словенечки и 
македонски јазик - Огласи според 
тарифата - Жиро-сметка к а ј Служба-
та на општественото книговодство за 
претплата, посебни изданија и огласи 

ИМ 2)1 2 

Четврток, 3 јули 1969 
В ЕЛ IT АД 

БРОЈ 28 ГОД. XXV 

Цена на ово ј бро ј е 1,50 динари, -
Претплата ѕа швѕ година иЈнееуна 
t t - дин - Р е д а к ц и ј а : Улица Јована 
Ристика бр 1 Поштенски ф а х 229 
Телефони - централа 51 931 50-932. M-9JI 
и 51-931: Служба за претплата 11-732. Пропадна служба 51-СЛ. 

397. 

Врз основа на членот 81 а од Законот за движе-
њето и престојот на странци во Југославија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 13/65, 17/67 и 3/69), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАРИЧНАТА ПОМОШ ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ И ИЗДРЖУВАЊЕ НА БЕГАЛЦИ 

Член 1 
На странците на кои им е признаен статус на бе-

галец ц кои немаат услови за самостојно издржу-
вање им припаѓа, согласно со Законот за движе-
њето и престојот на странци во Југославија, парична 
помош потребна за сместување и материјално обез-
бедување, под условите и во износот утврдени со 
оваа уредба. 

Член 2 
Паричната помош им припаѓа на бегалците и 

на малолетните членови на нивните семејства што 
не се југословенски државјани, ако не се во работен 
однос и ако по ниеден друг основ не остваруваат 
приход потребен за обезбедување на нужното сме-
стување и неопходното издржување. 

-Како членови на семејството на бегалец, во сми-
сла на оваа уредба, се подразбираат малолетните 
деца, браќата и сестрите, што со него живеат во 
исто домаќинство. 

Член 3 
Паричната помош на бегалец изнесува 200 дина-

ра месечно. 
Ако во исто домаќинство со бегалец живеат и 

членовите на неговото семејство, износот на парич-
ната помош од ставот 1 на овој член се зголемува 
за но 80 динари месечно за секој член на семеј-
ството. 

Член 4 
На бегалец што е трајно неспособен за стопани-

сува,ње паричната помош определена според членот 
3 став 1 од оваа уредба му се зголемува за 50%. 

Зголемувањето од ставот 1 на овој член му при-
паѓа на бегалец и во случај на привремена неспо-
собност за стопанисување, за сето време додека трае 
таа неспособност. 

Неспособноста на бегалец за стопанисување ја 
утврдува лекарската комисија на надлежниот кому-
нален завод за социјално осигурување според кри-
териумите што важат при утврдувањето на неспо-
собноста за стопанисување на осигурените лица. 

Член 5 
На бегалец што се наоѓа на стручно оспособу-

вање на кое е упатен од страна на надлежниот оп-
штински орган, паричната помош му изнесува 350 
динари месечно. 

Ако бегалец се наоѓа на стручно оспособување 
надвор од местото на живеењето на семејството, па-
ричната помош од ставот 1 на овој член се зголему-
ва за 100 динари месечно. 

Паричната помош од ст. 1 и 2 на овој член му 
^припаѓа на бегалец за сето време колку е пропи-

шано за определен вид стручно оспособување да 
трае оспособувањето. 

Ако бегалец на стручното оспособување не по-
стигнува задоволителни резултати, надлежниот оп-
штински орган ќе му ја укине на бегалецот парич-
ната помош од ставот 1 или 2 на овој член и ќе му 
ја определи паричната помош од членог 3 на оваа 
уредба. 

Член 6 
Паричната помош почнува да тече од денот кога 

бегалецот поднесол барање да му се признае скггус 
на бегалец, и се исплатува месечно однапред. 

Член 7 
Паричната помош на бегалец престанува да му 

се исплатува првиот нареден месец од месецот во 
кој бегалецот го загубил статусот на бегалец или се 
здобил со услови за самостојно издржување. 

Член 8 
Бегалецот е должен на надлежниот општински 

орган да му ја пријави секоја настаната промена 
која е од влијание врз правото на парична помош 
или врз височината на. паричната помош, во рок од 
15 дена од денот на настанатата промена. 

Член 9 
На бегалците што на денот на влегувањето во 

сила на оваа уредба примале парична помош како 
материјално необезбедени лица, надлежниот оп-
штински орган ќе им ја утврди паричната помош 

според одредбите на оваа уредба во рок од два 
месеца од денот на нејзиното влегуваше во сила. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 112 
25 јуни 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

398. 
Врз основа на членот 35 од Законот за премину-

вање на државната граница и за движење во гра-
ничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 13.65 
и 12/67), на предлог од сојузниот секретар за вна-
трешни работи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И 
ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО И НАСТА-
НУВАЊЕТО ВО ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ ОД МОР-
СКИОТ БРЕГ, ОСТРОВИ И ДЕЛОВИ ОД ОСТРОВИ 

1. Во Одлуката за забрана и ограничување на 
движењето и настанувањето во одделни делови од 
морскиот брег, острови и делови од острови („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 14/67 и 15/68) во точката 2 
ставот 2 се брише. 1 
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2. Во точката 3 зборовите: „и точката 2 став 2" 
се бришат. 

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

Р. л. бр. 113 
25 јуни 1969 година 

Белград 

Сојузен извршев севет 
Претседател, 

Мит ја Рибичич, с. р. 

399. 
Врз основа на членот 37 став 2, во врска со чле-

нот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 и 54/67), 
во врска со членот 20 од Законот за девизното ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68 и 13/69) и точката 1 од Одлуката за постапката 
на утврдувањето и распределбата на стоковните кон-
тингент односно на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1969 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАШЕ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ И ДЕВИЗНИТЕ 

КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1969 
ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
стоковните и девизните контингенти за увоз на сто-
ки во 1969 година (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/69, 12/69 и 21/69) во точката 2 во табелата во ко-
лоната 5 ред. бр. 32 и 33 бројот: „3.000" се заменува 
со бројот: „5.500". 

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

Р. п. бр. 114 
25 јуни 1969 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

400. 

Врз основа на членот 40 став 1 од Законот за 
матичните книги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
8/65), во врска со чл. 1 и 4 од Конвенцијата за из-
давање извесни изводи од матичните книги наме-
нети за странство („Службен лист на СФРЈ", — 
Додаток: Меѓународни уговори и други споразуми, 
бр. 9/67), сојузниот секретар за внатрешни работи 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДИ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

НАМЕНЕТИ ЗА СТРАНСТВО 

1. Изводите од матичните книги на родените, 
венчаните и умрените предвидени со Конвенцијата 

, за издавање извесни изводи од матичните книги 
ј наменети за странство (во понатамошниот текст: 
Изводи од матичните книги наменети за странство) 
се издаваат на обрасците што се отпечатени кон ова 
упатство и се негов составен дел. 

2. Изводите од матичните книги на родените се 
издаваат на образецот А, изводите од матичните 
книги на венчаните на образецот В, а изводите од 
матичните книги на умрените на образецот С. Об-
разецот А е во зелена боја, образецот В — во ро-
зова боја, а образецот С - во сива боја. 

Во средината на обрасците е втиснат во тон гр-
бот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија. 

Големината на обрасците е 29 X 21 cm. 
3. Податоците што се внесуваат во соодветните 

рубрики на обрасците од точката 2 на ова упатство 
се испишуваат со пишувачка машина — со лати-
ница, а денот, месецот и годината — со арапски 
броеви. 

4. Во заглавјето на сите обрасци во рубриката 
„Општина" се запишуваат: називот на општината, 
називот на местото за кое се води матичната книга, 
текуштиот број на матичната книга и годината на 
запишувањето. 

При пополнувањето на обрасците се употребу-
ваат знаците предвидени со Конвенцијата за из-
давање извесни изводи од матичните книги наме-
нети за странство, и тоа: за обележување на маш-
киот пол — М, за обележување на женскиот пол — 
F, за обележуваше на престанокот на бракот: поради 
смрт на мажот — Dm, поради смрт на жената — Df 
и поради развод на бракот — Div, за обележување 
на поништување на бракот — А. 

Кон знаците за обележување на престанокот на 
бракот и за обележување на поништувањето на 
бракот се забележува и датумот на престанокот од-
носно на поништувањето на бракот. 

Запишувањето на другите податоци во соодвет-
ните рубрики на обрасците се врши на начинот 
предвиден со одредбите на Упатството за водење на 
матичните книги („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/68) 

Во рубриката ,Датум на издавањето, потпис и 
печат на одговорното лице за матичните книги" се 
запишува датумот на издавањето на изводот од 
матичните книги наменети за странство и се става 
печат на надлежниот орган и потпис на матичарот. 
Под потписот на матичарот со пишувачка машина 
се испишува неговото име и презиме. 

Рубриките во обрасците што остануваат непо-
полнети се прецртуваат со испрекината линија. 

5. При издавањето извод од матичните книги на 
венчаните наменети за странство матичарот е дол-
жен пред пополнувањето на рубриката „престанок 
или поништување" да утврди дали бракот преста-
нал поради смрт на брачниот другар, со оглед ека 
престанокот на бракот поради смрт на брачниот дру-
гар не се евидентира во матичните книги на вен-
чаните. 

6. За издадените изводи од матичните кжиги 
наменети за странство се води евиденција. 

Евиденцијата ги содржи следните податоци: ре-
ден број, презиме и име на лицето или назив на ор-
ганот по чие барање е издаден изводот, вид на 
изводот и презиме и име на лицето за кое се из-
дава изводот, место за кое се води матичната книга, 
текушт број на матичната книга и година на за-
пишувањето, ознака на серијата и серискиот број на 
издадениот извод, датум на издавањето и потпис на 
матичарот. 

Евиденцијата се заклучува секоја календарска 
година и се заверува со печат на надлежниот орган 
и со потпис на матичарот. 

7. При пополнувањето на обрасците се израбо-
тува и копија на издадениот извод од матичните 
книги наменети за странство на обична хартија и се 
обележува со редниот број на евиденцијата од точ-
ката 6 на ова упатство. Оваа копија останува ка ј 
матичарот. 

8. Сојузниот секретаријат за внатрешни работи 
ќе ја определи работната организација што ќе ги 
печати обрасците на изводите од матичните книги 
наменети за странство. 

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

П-бр. 200-4-1/9 
24 јуни 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачиќ, с. р. 
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401. 

Врз основа на членот 32 од Законот за форми-
рањето и општествената контрола на цените („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68 и 11/69), 
директорот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ОДНОСНО ЗА ТА-
РИФИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 
1. Цените односно тарифите за осигурување на 

корисниците односно сопствениците на моторни во-
зила од одговорност за штети направени на трети 
лица, што се задржани на нивото затечено на 1 
декември 1968 година, можат да се зголемат најмно-
гу до 400/о, со тоа што другите услови на ова осигу-
рување да не можат да се менуваат односно вло-
шуваат. 

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

Бр. 04-9 
27 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за цени, 

Никола Филмови!!, с. р. 

402. 

брз основа на членот 9 став 1 точка I од Ца-
ринскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 
и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67 
и 30/68), директорот на Сојузната управа за царини 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА 
НА ЦАРИНАРНИЦАТА НИШ СО СЕДИШТЕ ВО 
ЗАЕЧАР И ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОС-
ТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА НИШ СО СЕДИШТЕ 

ВО БОР 
1. Се укинува Царинската испостава на Цари-

нарницата Ниш со седиште во Заечар. Оваа испос-
тава престанува со работа на 10 јули 1969 година. 

2. Се основа Царинска испостава на Царинар-
ницата Ниш со седиште во Бор. Оваа испостава 
почнува со работа на 10 јули 1969 година. f 

3. Работите на Царинската испостава во Заечар 
ги презема Царинската испостава во Бор. 

Бр. 6299 
19 јуни 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за .на-
чинот на мерење и пресметување на регистарската 
тонажа при баждарење на поморски бродови и чам-
ци, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 2/69, се 
поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ 
И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕГИСТАРСКАТА ТОНА-
ЖА ПРИ БАЖДАРЕЊЕ НА ПОМОРСКИ БРОДО-

ВИ И ЧАМЦИ 

Во членот 29 став 2 наместо зборот: „веднаш" 
треба да стои: „во правецот". 

Во членот 30, во таблицата, во колоната: „Баж-
д а р н а длабочина на бродот" наместо зборот: ,дла-
бочина" треба да стои: „должина", а во редот 12 
наместо бројот: „85.35" треба да стои: „85.34". 

Во членот 48 во ставот 1 точка 1: 
а) во редот 1 наместо зборот: „длабочина" треба 

да стои: „должина"; 
б) во редот 6 наместо зборот: „кој" треба да 

стои: „која". 
Во членот 61, оддел в, во таблицата на баждар-

ската ознака: 
' а) во заглавјето на таблицата хоризонталниот 

ред на броевите од 12 до 20 не се однесува на тек-
стот: „Должина Lt во метри до заклучно" туку на 
ознаката: „Lt/Dt'\ та поради тоа треба да биде во 
иста височина со таа ознака; 

б) во втората колона: во редот 30 наместо бро-
јот: „2122" треба да стои: „2112", а во редот 44 на-
место бројот: „3212" треба да стои: „3215"; 

в) во третата колона: во редот 38 наместо бројот: 
„2477" треба да стои: „2487", а во редот 55 наместо 
бројот: „3583" треба да стои: „3584". 

Во членот 85 став 1 точка 2 во редот 6 наместо 
зборот: „основниот" треба да стои: „односниот". 

Во членот 105 став 1 во редот 4 наместо: ,,П4' 
треба да стои: „III". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 19 мај 1969 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА НЕСОГЛАСНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИ-
ФАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВОДА ОД ВОДОВОДОТ 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ПРОЗОР И 
НА ТАРИФАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА КОМУНАЛНИТЕ 
УСЛУГИ НА ЗАНАЕТЧИСКО -КОМУНАЛНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГРАДИНА" ОД ПРОЗОР - СО 
ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРО-

ЛА НА ЦЕНИТЕ 

I. Тргнувајќи од своите веќе утврдени ставови 
за условите за законито пропишување надоместок 
за определени комунални услуги, Уставниот суд на 
Југославија поведе постапка за оценување на со-
гласноста на одредбите на членот 2 став 2 алинеја 
8 од Одлуката за Тарифата за користење вода од 
водоводот во местото Прозор на Собранието на оп-
штината Прозор и на тарифните броеви 3, 4, 5, 6 и 7 
од Тарифата на цените на комуналните услуги на 
Занаетчиско-комуналното претпријатие „Градина" 
од Прозор („Службени гласник општине Прозор", 
бр. 12/67) - со Законот за дополнение на Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67). 

Со одредбите на членот 2 став 2 алинеја 8 од 
наведената одлука е пропишана обврска за перење 
на секое одделно возило да се плаќа месечно на-
доместок додека на излевното место не се изгради 
чешма со водомер. Со тарифните броеви 3, 4, 5, 6 и 
7 од Тарифата за цените на комуналните услуги, 
воведена е обврска за плаќање надоместок на име 
одржувањето на јавната чистота. Таков надоместок, 
според наведените тарифни броеви, плаќаат соп-
ствениците на моторни возила и изведувачите на 
градежни работи. 

Собранието на општината Прозор во меѓувреме 
ја донесе Одлуката за измена на Одлуката за Тари-
фата за користење вода од водоводот во местото 
Прозор, бр. 03/1-240/1-69 од 4 април 1969 година, со 
која одредбата на членот 2 став 2 алинеја 8 е ста-
вена вон сила. Уставниот суд најде дека е во ин-
терес на законитоста да се оцени и таа одредба. 

И. Со одредбата на членот 2 став 2 алинеја 8 
од Одлуката на Собранието на општината Прозор 
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е пропишан посебен надоместок за перење возила 
иако со членот 2 на таа одлука беше утврден и 
надоместокот за користење вода што задолжително 
го плаќа секое лице што таа вода ја користи, и тоа 
според количината на потрошената вода односно 
во паушален износ. Со вакво регулирање сопстве-
ниците на моторни возила беа двојно оптоварени 
со обврска за плаќање на водата. Надоместокот за 
иста услуга не може да се плаќа двапати по раз-
лични основи. 

III. Со тарифните броеви 3, 4, 5, 6 и 7 од Тари-
фата за цените на комуналните услуги на Занаетчии 
ко-комуналното претпријатие „Градина" од Прозор 
се воведува посебна обврска за плаќање надоместок 
на име одржувањето на чистотата во општината, која 
ги товари корисниците на уличниот простор, соп-
ствениците на моторни возила и изведувачите на 
градежни работи. Тоа се услуги што комунална 
работна организација не им ги врши непосредно на 
граѓаните и правните лица, доколку во ваков случај 
тоа се воопшто услуги. Покрај тоа, одржувањето 
на чистотата на улиците и другите површини во оп-
шта употреба е комунална дејност што ја обезбеду-
ва општината, а кога таа дејност непосредно ја 
врши комунална работна организација надоместокот 
за овие услуги е обврска на општината во соглас-
ност со законот. Односите помеѓу општината и гра-
ѓаните односно работните организации во поглед 
на обезбедувањето на средствата за вршење и ко-
ристење на таква комунална дејност, се регули-
рани со посебни закони. 

IV. Со оглед на изложеното, а врз основа на 
членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на Југославија 
и членот 35 став 2 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија, Уставниот суд на Југославија 

о д л уч и 
1. Се утврдува дека одредбата на членот 2 став 

2 алинеја 8 од Одлуката за Тарифата за користење 
вода од водоводот во местото Прозор на Собранието 
на општината Прозор („Службени гласник општине 
Прозор", бр. 12/67) не беше во согласност со Зако-
нот за дополнение на Законот за формирањето и 
општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67). 

2. Се укинуваа.т одредбите на тарифните бро-
еви 3, 4, 5, 6 и 7 од Тарифата за цените на кому-
налните услуги на Занаетчиско-комуналното прет-
пријатие „Градина" од Прозор („Службени гласник 
општине Прозор", бр. 12/67). 

3. Оваа одлука во поглед на поединечните прав-
ни акти произведува правно дејство од членот 31 
на Законот за Уставниот суд на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 52/63). 

4. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службен гласник општине Про-
зор". 

V. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
јавната расправа ја донесе оваа одлука во состав: 
претседател на Судот Блажо Јовановиќ и члено-
ви на Судот: Иван Божичевиќ, Неда Божиновиќ, 
д-р Асен Групче, Шефкет Маглајлиќ, д-р Јован Ѓор-
ѓевиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак. 

У-бр. 570/68 
21 април 1969 година 

Белград ' 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕС-
ТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИ НА КОМУНАЛНОТО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕ „ЧИСТОТА" ОД СПЛИТ СО ЗАКОНОТ 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕТО И ОПШТЕСТВЕНАТА КОНТРОЛА НА 

ЦЕНИТЕ 
I. Работничкиот совет на Претпријатието за пре-

работка и промет на дрва и дрвни производи од 

Сплит поднесе предлог Уставниот суд на Југослави-
ја да утврди дека одредбите на точ. 4 и 5 од членот 
2 на Одлуката за надоместоците за услуги на Ко-
муналното претпријатие „Чистоќа" од Сплит, број 
01-1239/68 од 12 декември 1968 година, се несогласни 
со Законот за дополнение на Законот за формира-
њето и општествената контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/67). 

Со одредбите на точ. 4 и 5 од членот 2 на Од-
луката за надоместоците за услуги на Комуналното 
претпријатие „Чистота" од Сплит пропишано е за 
одвоз на ѓубре од просториите делумно покриени, 
како што се шупи, чекални, други настрешници 
и заградени простори (отвори на складишта) на 
стопанските и други работни организации, да се 
плаќа по еден квадратен метар површина 0,15 ди-
нари месечно а за одвоз на ѓубре од просториите 
(зградите), вклучувајќи ги ходниците и етолбиштата 
што се користат за вршење стопанската дејност на 

- стопанските и други работни организации да се 
плаќа по еден квадратен метар површина 0,18 ди-
нари месечно. 

Предлагачот истакнува дека Комуналното прет-
пријатие „Чистоќа" од Сплит со наведените одред-
би на Одлуката вовело такви критериуми за утвр-
дување на надоместокот за комуналната услуга од-
воз на ѓубре што применувањето на тие критериуми 
да доведува до несразмер помеѓу обемот на услу-
гата која вистински се врши и височината на надо-
местокот, од што произлегува дека Комуналното 
претпријатие наплатува надоместок и за овие услу-
ги што не ги врши. 

И. Уставниот суд на Југославија смета дека 
одредбите на Одлуката не се во спротивност со 
одредбите на Законот за дополнение на Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените, 
со кои е пропишано: плаќање надоместок за кому-
нални услуги да не може да се определи само за 
работните и други организации и државни органи, 
ако плаќањето на надоместокот не е определено 
и за други корисници на такви услуги; да не може 
плаќање надоместок за комунални услуги да им 
се определи на работните организации, државните 
органи и другите корисници ако тие не ги користат 
тие услуги; надоместокот за комуналните услуги 
што ги користат работните организации, државните 
органи и другите корисници да може да биде до 
три пати поголем од надоместокот по кој тие ус-
луги им се вршат на граѓаните. Комуналното прет-
пријатие „Чистоќа" од Сплит со својата Одлука 
воведе надоместок за услугите што ги врши, а кој 
надоместок го плаќаат не само работните органи-
зации и државните органи туку и другите корисни-
ци во височина до три пати поголема како што е тоа 
пропишано со Законот. Така со одредбите на Од-
луката на Комуналното претпријатие „Чистоќа" од 
Сплит не се повредени одредбите на Законот што се 
однесуваат на цените на комуналните услуги. 

III. При оценувањето на законитоста на наве-
дените одредби, Уставниот суд забележа дека во 
случаите кога површината на деловен простор се 
зема како критериум за утврдување на височината 
на надоместокот, помеѓу таквиот критериум и ефек-
тивното вршење на услугата постои несогласност. Таа 
несогласност се изразува во фактот дека височи-
ната на надоместокот не му е адекватна на обемот 
на фактичната услуга што ја врши Комуналното 
претпријатие во Сплит а што ги става работните 
организации во нееднакви услови. При утврдување-
то на површината на деловен простор како мерило 
за утврдување на височината на надоместокот мора 
да се појде од обемот на фактичната услуга што се 
врши со одвоз на ѓубре од тој простор, а не само 
од неговата квадратура, без оглед дали тој простор 
е извор на ѓубре или не и во кој обем. Поради тоа 
би требало да се настојува да се одбегне соодветното 
оптоварување на работните организации што во о-
пределени случаи може да доведе и до повреда на 
уставните начела, а што би морало да предизвика 
и соодветна реакција на Уставниот суд. 

IV. Од изложеното, а врз основа на членот 241 
став 1 точка 3 од Уставот на Југославија и членот 
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17 став 1 точка 3 од Законот за Уставниот суд на 
Југославија, Судот 

о д л у ч и 
1. Се одбива предлогот на Работничкиот совет 

на Претпријатието за преработка и промет на дрва 
и дрвни производи од Сплит да се поништат од-
редбите на точ. 4 и 5 од членот 2 на Одлуката за 
надоместоците за услуги на Комуналното претпри-
јатие „Чистоќа" од Сплит, бр. oi-1239/68 од 12 де-
кември 1968 година. 

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" и во „Службени гласник опќине Сплит". 

V. Уставниот суд на Југославија, врз основа 
на јавната расправа, ја донесе оваа одлука во сос-
тав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ, и чле-
нови на Судот: Иван Божичевиќ, Неда Божиновиќ, 
д-р Асен Групче, Шефкет Маглајлиќ, Никола Ср-
зентиќ, д-р Иво Сунариќ, д-р Јован ѓорѓевиќ и Јо-
же Земљак. 

У - бр. 604/68 
9 април 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

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

Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги на полето на 
јавната дејност со која се придонесува на општиот 
напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дурутовић Василие, Јовановић Лидна, Коваче-
виќ Раде, Радовић Вуко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Кнежевић Јоко. 

Бр. 8 
9 февруари 1968 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, по по-
вод седумдесетгодишнината на живот, а за осо-
бени заслуги отечени на работа во областа на сто-
панскиот, културниот и општествениот развиток на 
земјата, одлучува да се одликува 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Лубеј Франц. 

Бр. 1 
18 јануари 1968 година 

Белград 
Го заменува 

- Претседателот на 
Републиката 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с. р. 

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 одликува по повод шеесетгодишнината на 
животот, а за особени заслуги стечени на развива-
њето на културната дејност и за значајни уметнич-
ки остварувања во областа на ликовната уметност 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 

ЗРАЦИ 

Дебењак Рико. 

Бр. 8 
5 февруари 1968 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на 
Републиката 
Претредател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, с, р 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

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

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и членот 4 од Законот за одликувањата, по по-
вод педесетгодишнината од гѓостоењето и работата 
а за извонредни заслуги во ширењето на просвета-
та и културата и воспитувањето на низа млади ге-
нерации во духот на ширењето и развивањето на 
братството и единството меѓу нашите народи, од-
лучува да се одликува 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Гимназијата „Златко Шнајдер", Славонски 
Брод. 

Бр. 10 
12 февруари 1968 година 

Белград 

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 Социјалистичка Федеративна Република Југо-
слвија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликува за . заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на мирољубива соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Кралството Либија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Abdurrazag О. Missallati, извонреден и ополно-
моштен амбасадор на Кралството Либија во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија. 

Бр. 13 
19 февруари 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги на де-
лото ширење на братството и единството меѓу на-
шите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ-
БРЕН ВЕНЕЦ 

Бушић Иво и Пешовић Мирко; 

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

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Беркуљан Гојко, Дурутовић Драго, Ивановић 

Душан, Јовановић Миладин, Марковић Ђоко, При-
јић Александар, Вучинић Томаш, Вучковић д-р 
Шпиро; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бакрач Јанко, Богдановић Стево, Чатовић Гојко, 

Дамјановић Момчило, Гопчевић Божо. Грба Данило, 
Јововић Милутин, Калуђеровић Јован, Кнежевић 
Војне лав, Контић Радоје. Лопичић Ђуро, Лучић 
Вуко, Марковић Миодраг, Мијушковић Ђуро. Пета-
новиќ Мило, Радуновић Митар, Шећеркадић Кемал, 
Варезић Миливоје, Вујовић Павле, Звицер Коста; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 
Аџић Милутин, Бојовић 'Борђије, Брајовић Исак, 

Ђуровић Даница, Јовановић Зорка, Кажић Божидар, 
Косовић Батрић, Кривокапић Драго, Крковић Миле, 
Мићуновић Видак, Милић Божидар, Радуновић Рај-
ко, Симовић Божо, Станојевић Славко, Стијеповић 
Радоје, Шарац Драгиша, Татар Божидар, Вишњевац 
Владо, Вујовиќ Васо. 

Бр. 14 
22 февруари 1968 година 

Белград 
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 Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги и по-
стигнати успеси во работата од значење за соција-
листичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ивошевић Бранко и Ослаковић Ивица; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Хохњец Мирослав, Хорват Иван, Јелић Никола, 

Јежек Јосип, Кљаић инж. Милован, Кваранта Јосип, 
Лукачевић Звонко, Пејковић Александар, Сакал 
Јосип, Шиљак Милорад, Шоштарић Фрањо, Тош 
Фрањо, Вучковић Никола; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ирк Обер Стјепан; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 
Босанац Јово, Черни Фрањо, Хочевар Јосип, 

Корша Лука, Шарић Душан, Танковић Стево. 
Бр. 15 

22 февруари 1968 година 
Белград 

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 Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за особени заслуги и по-
стигнати успеси во работата од значење за соци-
јалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Чворовић Витомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Герзић-Мојсиловић Милена, Крсмановић-Мар-
ковић Јелена, Међедовић Милун, Панић Средоје, 
Павловић Миломир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Драгојловић Коста, Глигоријевић Ћира, Јечме-
нкца Урош, Јеремић-Бајевић Љубица, Јевђевић-
-Јанковић Вера, Костић Милентије, Милошевиќ 
Бранислав, Пантовић Миленка, Шукиловић Видоје; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Дризо инж. Јурије; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Антонијев^ Петар, Арсенијевиќ Богољуб, Мар-

ковић Живота, Милошевић Витомир, Милутиновић 
Милојко, Недиќ Станко, Рашковић Бранислав, Ста-
матовић Вељко, Станковић Бранко, Зечевић Ради-
сав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бећирбашић Ризах, Брашанац Јован, Цвијовић-

-Новаковић Олга, Дебљовић Милорад, Хоџа-Кабаши 
Вахиде, Игњатовић Анђелија, Кубуровић Љубица, 
Лапчевић Милун, Нешовић Димитрије, Пешић Ми-
лојко, Радојевић Драгослав, Сатарић Милан, Села-
ковић Добривоје, Шишовић Драго, Турудић Миха-
ило, Видановић Данило; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 
СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 

ВЕНЕЦ 
Цвијовић Сретен, Лучић Крсто, Никшић Ми-

лорад, Суша Стеван; 

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

БРЕН ВЕНЕЦ 
Милосављевић Илија; 
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за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ 
Бошњаковић-Дабић Мара. Димитријевић Радо-

ван. Драшковиќ Томислав. Гавриловић П р е с л а в , 
Лекић Миодраг, Маричић Десанка. Папић-Милић 
Стојка, Ребић Михаило. Вукомановић Младен. 

Бр. 17 ' 
22 февруари 1968 година 

Белград 
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 Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за заслуги во развивањето 
и зацврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Кралството Авга-
нистан 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 
принцот Ahmad Shah, престолонаследник; 

( - маршалот Sardar Shah Wali; 
Nour Ahmad Etemadi, претседател на Владата 

и министер на надворешните работи на Авганистан; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Abdullah Yaftaly, заменик претседател на Вла-
дата на Авганистан; 

д-р Abdul Hakim Ziai, претседател на Врховни-
от суд на Авганистан; 

Abdul Zahir, претседател на Долниот дом на 
Парламентот; 

Abdul Hadi Dawi, претседател на Сенатот; 
Mohammad Anas, министер за информации; 
Sardar Sultan Mahmoud Ghazi, претседател на 

цивилното воздухопловство: 
Abdul Kayome Kassoul, кларски амбасадор во 

СФРЈ; 
Mohammad Osman Siddky, генерален секретар 

на Министерството на надворешните работи; 
Abdul Bazak Ziai, заменик министер на надво-

решните работи; 
д-р Mohammed Qmer Wardack, министер на вна-

трешните работи; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

д-р Mahammad Akram, гувернер на Кабул; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Mohammad Amin Etedami, шеф на Протоколот; 
д-р Bawan Farhadi, генерален директор на 

MIP; 
д-р Mhaboub Seraj Bafik; 
Mohammed Kabir Noristani, заменик началник 

на Кабул; 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА 
ГЕРДАН 

Wahed Abdullah, заменик шеф на Протоколот; 
Gulam Usman Ouloumt, в. д. шеф на Кралскиот 

протекол; 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Mohammad Anwar Nowroz, помошник шеф на 
Протоколот; 

Mohammad Ali Sulairrmn, помошник шеф на 
,Протоколот; 

Mohammad Sarwar Damani, функционер на Про-
токолот; 

Mohammad Ibrahim Sharifi, директор на гене-
рал. оф. инф. 

Mohammad Sharif Ayobi. директор на админи-
страцијата во Претседателството на Владата; 

Azizullah Karzey, функционер на Протоколот; 
Abdul Jalil Jamili, функционер на Протоколот; 
Abdul Latif, функционер на Протоколот; 
Abdul Bassir Samie, директор на прет. за де-

корација; 

за заслуги во извршувањето на задачите што 
придонесуваат на пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
И Кралството Авганистан 

СО МЕД АЛ ЈА ЗА ЗАСЛУГИ 
Ostad Mirajan, управител. 

Бр. 19 
9 јануари 1968 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, , 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна. 

397. Уредба за височината на паричната помош 
за сместување и издржување на бегалци 813 

398. Одлука за измени на Одлуката за забрана 
и ограничување на движењето и настану-
вањето во одделни делови од морскиот 
брег, острови и делови од острови — — 813 

399. Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање и распределба на стоковните и де-
визните контингенти за увоз на стоки во 
1969 година - - - - - - - - 814 

400. Упатство за издавање изводи од матич-
ните книги наменети за странство — — 814 

401. Наредба за максималните цени односно 
за тарифите на задолжителното осигуру-
вање на моторните возила — — — — 820 

402. Решение за укинување на Царинската ис-
постава на Царинарницата Ниш со седиш-
те во Заечар и за основање Царинска ис-
постава на Царинарницата Ниш со седиш-
те во Бор - - - - - - - - 820 

Исправка на Правилникот за начинот на ме-
рење и пресметување на регистарската то-
нажа при баждарење на поморски бродо-
ви и чамци - г — — — — — — —- 820 

Одлука за несогласноста на Одлуката за Тари-
фата за користење вода од водоводот на 
Собранието на општината Прозор и на 
Тарифата за цените на комуналните услу-
ги на Занаетчиско-комуналното претпри-
јатие ,,Градина'' од Прозор — со Законот 
за дополнение на Законот за формирањето 
и општествената контрола на цените — 820 

Одлука за согласноста на Одлуката за надо-
местоците за услуги на Комуналното прет-
пријатие „Чистока" од Сплит со Законот 
за дополнение на Законот за формирање-
то и општествената контрола на цените 821 
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