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554. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за по-
себниот Основен контен план и посебните обрасци 
на билансот за банките („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/69 и 39/69), сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОДР-
ЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ КОНТА ВО ОСНОВ-

НИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 
1. Во Упатството за содржината на одделните 

конта во Основниот контен план за банките („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/69) по точката 55 се до-
дава нова точка 55а, која гласи: 

„55а. На контата од групата 68 — Работи по 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството по основ на извршувањето на обврските 
создадени со сојузен пропис, се водат работите за 
сметка на федерацијата, по средствата што се фор-
мирани според чл. 175а до 175ж од Законот за бан-
ките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 
50/68, 13/69 и 42/69), и тоа: средствата на жиро-смет-
ката, средствата издвоени на посебна сметка, кре-
дитите дадени на стопански и други организации, 
општествено-политички заедници, општествени фон-
дови и банки, и финансирањето на инвестиции без 
обврска за враќање. 

Контата на групата 68 не влегуваат во завршната 
сметка на деловните банки. 

На контото 680 — Жиро-сметка на федерацијата 
за инвестиции во стопанството по основ на извршу-
вањето на обврските создадени со сојузен пропис, 
се води целокупното готовинско и безготовинско 
(вирманско) работење со тие средства по основ на 
уплати, исплати и дознаки. 

На контото 681 — Издвоени средства од сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството по основ на извршувањето на обврските соз-
дадени со сојузен пропис, се водат средствата из-
двоени од исплати за инвестиции по кредитите да-
дени на работни организации од средствата на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството по основ 
на извршувањето на обврските создадени со соју-
зен пропис. 

На контото 682 — Кредити на стопанските и 
други организации од средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството по основ на извршу-
вањето на обврските создадени со сојузен пропис, 
се водат искористените износи на кредитите одо-
брени од тие средства на непосредните корисници. 

На контото 684 — Кредити на банките за кре-
дитирање инвестиции и други вложувања од сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството по основ на извршувањето на обврските соз-
дадени со сојузен пропис, банката што ги врши 
работите за сметка на федерацијата по средствата 
за инвестиции во стопанството ги книжи кредитите 
дадени од тие средства на други банки заради кре-
дитирање на крајните корисници, потоа орочените 
депозити, влоговите во кредитниот фонд на банките 
и средствата вложени во хартии од вредност и сл. 

На контото 685 — Пласмани на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството по ос-
нов на извршувањето на обврските создадени со со-
јузен пропис преку други банки, банката што ги 
врши работите за сметка на федерацијата по сред-
ствата за инвестиции во стопанството ги книжи по-
барувањата од други банки за дадените им сред-
ства на федерацијата заради кредитирање на кзрајч 
ките корисници. 

На контото 686 — Побарувања во спор и сом-
нителни побарувања по кредитите од средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството по ос-
нов на извршувањето на обврските создадени со со-
јузен пропис, се водат побарувањата по кредитите 
дадени од средствата на федерацијата за инвести-
ции во стопанството што во поглед на наплатата ста-
нале сомнителни и побарувањата по кои се води суд-
ска постапка. Во овие случаи таквиот кредит се 
пренесува на ова конто од контото на кое е воден 
дотогаш. 

На контото 688 — Курсни разлики по странски 
заеми за извршување на обврските на федерацијата 
создадени до 31 декември 1965 година, се водат кур-
сните разлики настанати при пресметувањето на 
странските заеми за извршувањето на обврските на 
федерацијата создадени до 31 декември 1965 година, 
а кои паѓаат на товар на средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството. 

На контото 689 — Финансирање инвестиции без 
обврска за враќање од средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството по основ на извр-
шувањето на обврските создадени со сојузен пропис, 
се книжат исплатите на изведувачите на работите 
за инвестициите, што од средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството се финансираат' 
без обврска за враќање.". 

2. Во точката 66 по ставот 5 се додаваат два но-
ви става, кои гласат: 

„На контото 798 — Извори на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството по ос-
нов на извршувањето на обврските создадени со 
сојузен пропис, се водат изворите на 'средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството според 
Законот за дополненија на Законот за банките и 
кредитните работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/69). Средствата, пласманите и другите вложува-
ња од овие средства се водат на контата од група-
та 68 — Работи за сметка на федерацијата по сред-
ствата за инвестиции во стопанството по основ на 
извршувањето на обврските создадени со сојузен 
пропис. Ова конто не прави билансна позиција во 
завршната сметка на деловната банка. 

На контото 799 — Приходи и расходи на сред-
ствата на федерацијата за инвестиции во стопан-
ството по основ на извршувањево на обврските соз-
дадени со сојузен пропис, банките што ги водат 
средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството (камата по дадени кредити, по оро-
чени средства, по средства внесени во кредитниот 
фонд на банките и други приходи) ги книжат на-
станатите приходи и извршените расходи (камата 
по користените кредити, надоместоци дадени за 
банкарски услуги, отпис на ненаплативи побару-
вања по кредитите и други расходи) и распределбата 
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на остварените приходи по завршната сметка. 
Ова конто не прави билансна позиција во за-
вршната сметка на деловната банка.". 

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

Бр. 1-13871/1 
28 октомври 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

555. 

Врз основа на членот 175е став 3 од Законот 
за банките и кредитните работи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 
26/68, 50/68, 13/69 и 42/69), сојузниот секретар за фи-
нансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ПО ОСНОВ НА ИЗВР-
ШУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО 

СОЈУЗЕН ПРОПИС 

I. Општи одредби 
1. Банките што врз основа на договор работат 

со средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството и ја водат книговодствената евиден-
ција за тие средства, на крајот на годината соста-
вуваат посебна завршна сметка на средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството по ос-
нов на извршувањето на обврските создадени со 
сојузен пропис со состојбата на 31 декември теков-
ната година — на обрасците^ Биланс на состојбата 
на средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството по основ на извршувањето на обврски-
те создадени со сојузен пропис и Расходи и приходи 
на средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството по основ на извршувањето на обврски-
те создадени со сојузен пропис, што се пропишани 
со Одлуката за посебниот основен контен план и 
посебните обрасци на билансот за банките („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/69 и 39/69). 

2. При пополнувањето на обрасците од точката 1 
на ова упатство, банките во поглед на содржината 
на одделните позиции на билансот ќе се придр-
жуваат кон содржината на одделните конта наве-
дени во колоната 2 на тие обрасци, пропишани со 
Упатството за. содржината на одделните конта во 
Основниот контен план за банките („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 19/69 и 47/69) и со ова упатство. 

3. Во обрасците од точката 1 на ова упатство 
паричните вредности се искажуваат во полни из-
носи (динари со пари). 

4. Банките што работат со средствата на феде-
рацијата за инвестиции во стопанството по основ 
на извршувањето на обврските создадени со сојузен 
пропис и што ја водат книговодствената евиденција 
За тие средства, му доставуваат на Сојузниот се-
кретаријат за финансии пополнети обрасци Биланс 
на состојбата на средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството по основ на извршувањето 
на обврските создадени со сојузен пропис и Расходи 
и приходи на средствата на федерацијата за инве-
стиции во стопанството по основ на извршувањето 
на "обврските создадени со сојузен пропис, во по два 
примероци, до крајот на месец март наредната го-
дина за претходната година. 

II. Содржина на одделните позиции во Билансот на 
состојбата на средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството по основ на извршувањето 

на обврските создадени со сојузен пропис 
5. Образецот Биланс на состојбата се составува 

врз основа на посебните книговодствени податоци 
на банката, што работи со средствата на федераци-
јата за инвестиции во стопанството по основ на 
извршувањето на обврските создадени со сојузен 
пропис и ја води книговодствената евиденција за тие 
средства. 

6. Во образецот Биланс на состојбата под ред. 
бр. 1 до 18 се внесуваат податоците од соодветните 
конта означени во колоната 2 на тој образец од-
носно од соодветните аналитички конта на основните 
конта, што, врз основа на точката 3 став 2 од, Од-
луката за посебниот основен контен план и посеб-
ните обрасци на билансот за банките, ги пропишала 
Народната банка на Југославија, според состојбите 
искажани на одделните конта на крајот на годината, 
и тоа на тој начин што во колоната 4 се внесуваат 
податоците од завршната сметка на претходната го-
дина а во колоната 5 податоците за тековната година. 

III. Содржина на одделните позиции во Расходите 
и приходите на средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството по основ на извршувањето 

на обврските создадени со сојузен пропис 
7. Образецот Расходи и приходи се составува 

врз основа на посебните книговодствени состојби на 
банката што работи со средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството по основ на извр-
шувањето на обврските создадени со сојузен пропис 
и ја води книговодствената евиденција за тие сред-
ства. 

8. Во колоната 4 под ред. бр. 1 до 6 и ред. бр. 
8 до 12 на образецот Расходи и приходи, се внесу-
ваат податоците од завршната сметка за претход-
ната година, а во колоната 5 податоците од соодвет-
ните аналитички конта назначени во колоната 2 на 
тој образец за тековната година. 

9. Во колоната 4 под ред. бр. 7 на образецот 
Расходи и приходи, се внесуваат податоците од за-
вршната сметка за претходната година, а во коло-
ната 5 вишокот на приходите за тековната година 
со кој се зголемуваат средствата на федерацијата 
за извршување на законските обврски на федераци-
јата за инвестиции во стопанството создадени до 31 
декември 1965 година. 

IV. Преодна и завршна одредба 
10. При составувањето на завршната сметка на 

средствата на федерацијата за инвестиции во сто-
панството по основ на извршувањето на обврските 
создадени со сојузен пропис за 1969 година, во ко-
лоната 4 на образецот Биланс на состојбата се вне-
суваат податоците според почетната состојба на 1 
јануари 1969 година, што е утврдена на 31 декември 
1968 година при издвојувањето на средствата на фе-
дерацијата за инвестиции во стопанството по основ на 
извршувањето на обврските создадени со сојузен 
пропис од средствата на федерацијата. 

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

Бр. 1-13998/1 
28 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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556, 

Врз основа на членот 165 од Основниот закон за 
финансирање на општествено-политичките заедни-
ци („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 1/67, 
54/67 и 30/68), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСКАЖУВАЊЕТО НА ПРИХО-
ДИТЕ И ЗА НИВНОТО РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО БУ-
ЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗА-

ЕДНИЦА 

1. Во Упатството за начинот на искажувањето 
на приходите и за нивното распоредување во буџе-
тот на општествено-политичката заедница („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 49/67 и 47/68) во точката 7 во 
шемата приходи во билансот на буџетот во фармата 
на приходи: „21 Данок на промет" потформата на 
приходи: „214 — додатен данок на промет на стоки 
на мало" се брише, а досегашните потформи на 
приходи: „215 и 216" стануваат потформи на при-
ходи: „214 и 215". 

2. Во точката 8 став 2 одредбата под 3 се менува 
и гласи: 

,,З) во билансот на буџетот се искажуваат и си-
те други приходи што според Основниот закон или 
посебни сојузни закони претставуваат приход на оп-
штествено-политичката заедница без оглед што тие 
приходи врз основа на односните закони, одлуки на 
општинското собрание или одредби на норматив-
ниот дел на буџетот се користат само за определени 
цели.". 

Во ставот 3 на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „со тоа што во општиот распоред на прихо-
дите во билансот на буџетот во рамките на соодвет-
ните основни намени овие приходи би се распореди-
ле во фондовите или на посебни сметки.". 

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

Бр. 5-13787/1 
28 октомври 1969 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

557. 

Врз основа на членот 11 став 2 од Основниот 
закон за заштита на воздухот од загадување („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 30/65), Сојузниот совет за 

' здравство и социјална политика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА ЈА 
ИСПИТУВААТ И УТВРДУВААТ ЕФИКАСНОСТА 
НА УРЕДИТЕ ЗА ФАЌАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ 
НА ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ ШТО ГО ЗАГАДУВААТ 

ВОЗДУХОТ 

1. Во Решението за определување на установите 
што можат да ја испитуваат и утврдуваат ефикас-
носта на уредите за фаќање и пречистување на ште-
тните материи што го загадуваат воздухот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 55/65) во точката 1 во одред-
бата под 5 на крајот точката се заменува со точка и 
запирка и по тоа се додава нова одредба под 6, која 
гласи; 

,,в) Воздухопловно техничкиот институт, со се^ 
д иште во Жарково (кај Белград)." 

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

Бр. 1278/1 
10 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот совет за здрав-
ство и социјална политика, 

д-р Никола Георгиевски, с. р. 

558. 

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 ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД ПОДАТОЦИ НА 
ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ НА 

ЗЕМЈИШТЕТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Податоците на премерот и катастарското кла-
сирање на земјиштето се излагаат на јавен увид 
заради проверување на запишаните податоци за ко-
рисниците, сопствениците или плодоуживателите на 
земјиштето (во понатамошниот текст: корисниците), 
како и за површините, културите и катастарското 
класирање на земјиштето, со цел за усогласување на 
тие запишани податоци со фактичната состојба. 

Член 2 
Податоците на премерот и катастарското класи-

рање на земјиштето (во понатамошниот текст: по-
датоците) што се користат при излагањето на јавен 
увид се содржани во елаборатот кој ги има следните 
делови: 

1) список на куќите; 
2) азбучен односно абецеден список на кори-

сниците; 
3) скици на деталите или фото-скици; 
4) оригинали на плановите; 
5) список на површините. 

Член 3 
Со излагањето на јавен увид (во понатамошниот 

текст: излагање) се: 
1) проверуваат со премерот утврдените податоци 

за корисниците; 
2) дополнуваат податоците што не можеле да 

бидат утврдени при снимањето на деталите; 
3) отстрануваат пропустите и неправилностите 

во податоците на премерот и се постапува по приго-
ворите на заинтересираните странки во поглед на 
уписот на податоците и површините во пописниот 
лист (член 10 ст. 2 и 3 од Основниот закон за пре-
мерот и катастарот на земјиштето — „Службен лист 
на СФРЈ", бр, 15/65). 

Член 4 
Излагањето на податоците на катастарската оп-

штина се врши на нејзиното подрачје. 
Член 5 

Излагањето на податоците го врши комисијата 
за излагање на податоците на премерот и катастар-
ското класирање на земјиштето (во понатамошниот 
текст: Комисијата за излагање), која се формира 
согласно со републичките прописи. 

II. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 
1. Пописен лист и негова изработка 

Член 6 
Пописниот лист, што се изработува според обра-

зецот бр. 1, служи за излагање и ги содржи пода-" 
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тоците утврдени со премерот и со катастарското 
класирање на земјиштето. 

Пописниот лист се изработува посебно за секој 
корисник на подрачјето на една катастарска општи-
на, а врз основа на податоците во деловите на ела-
боратот од членот 2 на овој правилник. 

Член 7 
Изработката на пописниот лист за секој корис-

ник во катастарската општина почнува со запишу-
вањето на следните податоци од списокот на куќите 
и од азбучниот односно абецедниот список на корис-
ниците: назив и седиште на организацијата односно 
лични податоци на корисникот, место на живеење, 
улица и куќен број (во понатамошниот текст: инди-
кации). Индикациите се запишуваат во колоната 2 
на пописниот лист. 

Член 8 
Пописните листови во кои се запишани пода-

тоците во колоната 2 се средуваат или по арит-
метички ред на броевите на куќите, или по азбу-
чен односно абецеден ред на називите на органи-
зациите и по презимињата на корисниците. Во 
населените места во кои куќите по улиците се 
нумерирани, пописните листови се средуваат по 
азбучен односно абецеден ред на улиците и по 
редот на броевите на куќите. 

Член 9 
За земјиштата во општествена сопственост, во 

колоната 2 на пописниот лист се запишува „Оп-
штествена сопственост" и индикациите на корис-
никот (организацијата или граѓаните). 

За земјиштата во општествена сопственост што 
се користат за воени потреби, како корисник се 
запишува: Државниот секретаријат за народна 
одбрана. 

За земјиштата во општествена сопственост што 
се користат за потребите на Југословенските же-
лезници, се запишуваат: Југословенските желез-
ници и индикациите на соодветното железничко 
претпријатие. 

Јавните патишта и водите, во колоната 2 се 
запишуваат како: „Општествена сопственост — 
јавни и некатегорисани патишта односно води". 

Член 10 
Во пописниот лист колоната 1 се пополнува 

само ако корисникот има сопствена куќа во ката-
старската општина за која се изработуваат попис-
ните листови. 

Индикациите во пописните листови на соко-
рисниците се запишуваат по оној ред како што се 
запишани во скиците на деталите. Ако сокорисни-
ците се од разни катастарски општини, прво се 
запишуваат ^корисниците што живеат во ката-
старската општина за која се изработуваат тие 
пописни листови. Во овие пописни листови се за-
пишуваат и деловите на поседот на секој соко-
рисник. 

Член 11 
Пописниот лист се пополнува со податоци за 

парцелите по нивниот аритметички ред. Подато-
ците за бројот на планот и за скицата на деталите, 
за називот на потесот културата и класата се пре-
земаат од скиците на деталите или од фото-скиците, 
а површините на парцелите од списокот на површи-
ните. 

При внесувањето на податоците за парцелите, 
се проверуваат индикациите на корисникот запи-
шани во пописниот лист со податоците во скиците 
на деталите односно фото-скиците. 

Ако при изработката на пописните листови 
се утврди дека за некој корисник не е основан 
пописен лист, треба да се основе. 

Член 12 
Податоците за секоја парцела се запишуваат во 

одделен хоризонтален ред (ставка) на пописниот 
лист. 

Ако некоја парцела се состоји од повеќе де-
лови, секој дел се запишува во одделен хоризон-
тален ред, а тие редови се соединуваат со заграда, 
која се става од десната страна на колоната 6 на 
пописниот лист. 

Кај парцела запишана во два реда, бројот на 
парцелата се запишува во долниот хоризонтален 
ред, а кај парцела запишана во три или повеќе 
редови бројот на парцелата се запишува во сре-
дината. 

Член 13 
Називот на потесот се запишува во колоната 6 

при пополнувањето на пописниот лист, додека на-
зивот на нареченото место се запишува во истиот 
ред на таа колона при излагањето, според изјавата 
на странката. Во населбите каде што постојат улици, 
наместо називот на потесот се запишува називот 
на улицата. 

Член 14 
Културата се запишува во колоната 8 со полн 

назив, а класата — во колоната 9 со арапска бројка. 
Парцелата што е земена за угледно земјиште 

се означува така што класата за односната култура 
ќе се врами со квадрат. 

АРСО во парцелата на иста култура се застапени 
повеќе катастарски класи, треба за секоја класа да 
се пресмета припаѓачката површина. Во колоната 
„Забелешка", на списокот на површините на пар-
целите, се запишуваат кај односната парцела пре-
сметаните површини за секоја класа. Збирот на 
овие површини мора да се согласува со вкупната 
површина на парцелата. Ова важи и за парцелите 
на кои се наоѓаат куќи, економски згради, дворови 
и др. 

Кај парцелите на неплодни земјишта, како и 
на плодни земјишта што не се користат во земјо-
делството и шумарството, се запишуваат во коло-
ната 12 поблиски ознаки на неплодноста односно 
начинот на користењето. 

Член 15 
За парцелите на национализира^ земјиште, во 

колоната 12 на пописниот лист се запишуваат збо-
ровите: „Национализира.^ земјиште". 

Член 16 
Ако на парцелата на некој корисник се наоѓа 

станбена или друга зграда која е сопственост на 
друго лице, површината што таа зграда ја покрива 
добива одделен број на парцелата. За оваа парцела 
се формира посебен пописен лист во чија колона 
2 се запишуваат идикациите на корисникот на 
земјиштето и на сопственикот на зградата. 

Член 17 
Ако на парцелата се наоѓа куќа, економски 

згради и двор со површина поголема од пропиша-
ниот максимум, податоците се запишуваат во три 
хоризонтални реда, и тоа: во првиот ред, во коло-
ната 8 се запишува: „куќа", куќен број и вкупен 
број на економските згради, а во колоната 10 вкуп-
ната површина под сите згради: во вториот ред, во 
колоната 8 се запишува: „двор", а во колоната 10 
пропишаната максимална површина за двор, и во 
третиот ред, во колоната 8 определената култура 
и класа, а во колоната 10 вишокот на површината 
на дворот над пропишаниот максумум. 

Член 18 
Површините на дворот се запишуваат според 

постојната состојба на теренот, во согласност со 
републичките прописи. 

Културата и класата за вишокот над пропиша-
ната максимална површина на дворот се презема 
од скиците на деталите или од фото-скиците. 

Член 19 
Во пописниот лист за земјиштата што ги кори-

стат Југословенските железници во колоната 12 се 
запишува називот на железничката друга. 
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Член 20 
За јавншп^ патишта во колоната 12 на попис-

ниот лист се запишува за секоја парцела на патот 
редот (категоријата) на патот и неговиот број и 
назив. 

За некатегорисани патишта во општа употреба 
(полски и други патишта), во колоната 12 на по-
писниот лист се запишува нивната намена. 

Член 21 
Природните водотеци, природните езера, при-

родните извори, јавните бунари и јавните чешми, 
што се во општа употреба, се запишуваат во попис-
ниот лист за водите, под називот: „Општествена 
сопственост — води". 

Вештачките водотеци и вештачките езера со 
припаѓачките објекти и постројки се запишуваат во 
пописниот лист како општествена сопственост и се 
запишуваат индикациите на корисникот. 

За парцелите од ст. 1 и 2 на овој член во ко-
лоната 8 на пописниот лист се запишуваат нивните 
називи и намената. 

Член 22 
Како корисници на земјишта и објекти во оп-

штествена сопственост во пописниот лист се запи-
шуваат општествено-политичките заедници и работ-
ните" и други организации. 

Ако не може да се утврди кој е корисник на 
земјиште или на објект во општествена сопстве-
ност, како корисник се запишува општината на 
чија територија се наоѓа односното земјиште или 
објект. 

Како корисници на земјиште во општествена 
сопственост во пописниот лист се запишуваат и 
граѓаните кои со правосилно решение таквото зем-
јиште го добиле за подигање семејни згради. 

Член 23 
Во катастарската општина се формира пописен 

лист за секој корисник на општествена сопственост, 
односно во еден пописен лист се запишуваат сите 
парцели во општествена сопственост што ги корис-
ти ист корисник. 

Член 24 
Парцелите од земјоделскиот земјишен фонд 

што им се оставени на бившите сопственици на 
привремено користење се запишуваат во еден по-
писен лист. 

Во заглавјето на тој пописен лист се запишува: 
„Општествена сопственост — земјоделски зем-

јишен фонд". 
Кај секоја парцела во колоната 12 на попис-

ниот лист се запишуваат индикациите на корис-
никот. 

Член 25 
Парцелите во граѓанска сопственост што се 

дадени на привремено користење на некоја зем-
јоделска организација се запишуваат во пописниот 
лист на сопственикот, а во колоната 12 се запишу-
ваат индикациите на земјоделската организација. 

Член 26 
Парцелите за кои при премерот не можеле да 

бидат утврдени индикациите на корисникот, се за-
пишуваат во заедничкиот пописен лист под насло-
вот: „Непознати корисници". При нумерирањето на 
пописните листови овој лист се нумерира со пос-
ледниот реден број. 

2. Средување, нумерирање и регистрирање на попи-
сните листови 

Член 27 
Кога сите парцели во катастарската општина 

се запишани во пописните листови, се пристапува 
кон привремено средување и нумерирање на попис-

ните листови според одредбите на членот 8 од овој 
правилник. 

Ако е избран начинот на средување на попис-
ните листови по азбучен односно абецеден ред на 
називот на организациите односно презимињата на 
корисниците, сокорисничките листови се средуваат 
по презимето на првиот корисник. 

Ако е избран начинот на средување на по-
писните листови по аритметички ред на броевите 
на куќите, средувањето на пописните листови се 
врши по следниот ред: 

1) по аритметички ред на броевите на куќите 
чии сопственици живеат во тие куќи, а кои куќи 
се на подрачјето на катастарската општина за која 
се излагаат податоците на увид (куќниот број за-
пишан во колоната 1 на пописниот лист); 

2) по аритметички ред на броевите на куќите 
на другите корисници на земјиштето кои живеат 
на подрачјето на катастарската општина, а не се 
сопственици на тие куќи; 

3) за корисниците што имаат земјиште на под-
рачјето на катастарската општина за која се из-
лагаат податоците на увид а чие живеалиште е на 
подрачјето на друга катастарска општина, попис-
ните листови се средуваат по катастарските општи-
ни на нивното живеалиште, и тоа по азбучен од-
носно абецеден ред на називите на катастарските 
општини. а потоа за секоја одделна катастарска 
општина се врши нумерирање на пописните лис-
тови по куќните броеви на нивните живеалишта. Ако 
индикациите во овие случаи се непотполни, среду-
вањето на пописните листови привремено се врши 
по азбучен односно абецеден ред на презимињата 
на корисниците. 

Во градовите и населбите, каде што куќите по 
улиците се нумерирани, пописните листови се сре-
дуваат по азбучен односно абецеден ред на ими-
њата на улиците, а потоа — по куќните броеви. 

Пописните листови за Југословенските желез-
ници и за јавните патишта и за водите се нумери-
раат на крај. 

Член 28 
Средените пописни листови се нумерираат со 

редни брошеви од 1 па натаму до последниот лист. 
Редните броеви се запишуваат со молив во коло-
ната 3 на пописниот лист. 

Член 29 
Заради проверување дали сите парцели се за-

пишани во пописните листови се врши регистри-
рање на пописните листови во за тоа определената 
колона на списокот на површините. Во тој список 
кај секоја парцела се запишува со молив редниот 
број на пописниот лист во кој се наоѓа' односната 
парцела. 

Член 30 
По завршената изработка на пописните листови 

за катастарската општина се пристапува кон из-
лагањето. 

III ИЗЛАГАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ НА ПРЕМЕРОТ 
И КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМ-

ЈИШТЕТО НА ЈАВЕН УВИД 

1. Претходни работи 

Член 31 
Заради известување на заинтересираните лица 

треба најмалку на 15 дена пред почетокот на изла-
гањето на податоците да и се достави објава за изла-
гањето на месната канцеларија, односно на општин-
ското собрание ако нема месна канцеларија. 

Објавата за излагањето треба да содржи: назив 
на општината и катастарската општина, рок во кој 
ќе се изврши излагањето, место каде што ќе се из-
врши излагањето, работно време на комисијата за 
излагањето и назив на органот што ја дава објавата. 
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Објавата се истакнува на местото за огласување 
или за тоа се известуваат заинтересираните лица на 
вообичаен начин. 

Пред почетокот на излагањето објавата се иста-
кнува и на влезот во просторијата во која се врши 
излагањето. 

Член 32 
Ако во меѓувремето од премерот до излагањето 

се измени границата на градежниот реон, на ски-
ците на деталите или на фото-скиците се вцртува 
новата граница и се дополнува постојниот елаборат, 
и тоа: 

1) записникот на обележуваново на границата 
на градежниот реон; 

2) скицата на обележувањето на границата на 
градежниот реон; 

3) прегледниот план со запишаните броеви на 
парцелите на градежниот реон; 

4) преписот на решението што ги содржи брое-
вите на парцелите во градежниот реон. 

2. Постапка на излагањето 
Член 33 

Заради увид во податоците на премерот, коми-
сијата за излагањето е должна по писмен пат да 
го повика секој корисник. Повикувањето на корис-
никот и доставувањето на поканата се врши според 
одредбите на Законот за општата управна постапка 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/65). Доставувањето 
на поканата за деловно неспособно лице се врши 
до неговиот законски застапник. 

Член 34 
Излагањето се врши според распоредот утврден 

од страна на комисијата за излагањето. 

Член 35 
При увидот во податоците што се изложени 

секој корисник мора да биде известен за правото 
на приговор и жалба од членот 10 на Основниот 
закон за премерот и катастарот на земјиштето. 

Член 36 
Комисијата за излагањето ќе се грижи незнае-

њето и неукоста на корисниците и другите заинте-
ресирани лица кои учествуваат во постапката на 
излагањето да не биде на штета на правата што ги 
имаат според законот. 

Член 37 
Сите промени што настанале до денот на изла-

гањето, вклучувајќи ги и промените настанати по-
ради арондација на земјиштето, треба да се утврдат, 
на теренот да се снимат и да се спроведат во попис-
ните листови. 

При излагањето посебно ќе се обрне внимание 
на парцелите што се запишани како ^кориснички 
и ќе се бара изјава од сите заинтересирани лица 
дали запишаната состојба и одговара на фактичната 
состојба на теренот. 

Член 38 
Постапката на излагањето комисијата за изла-

гањето ја започнува со проверка на индикациите 
запишани во пописниот лист на корисникот. 

Индикациите, покрај името и презимето, треба 
да ги содржат и оние податоци врз основа на кои 
може да се утврди идентитетот на корисникот. 

Член 39 
Ако податоците на премерот за еден корисник 

се запишани во повеќе пописни листови, при изла-
гањето треба сите податоци да се запишат во еден 
пописен лист. 

Член 40^ 
Ако корисникот има две куќи во катастарската 

општина во која се врши излагањето, бројот на пар-
целата со куќата во воја тој живее треба во коло-
ната 1 на пописниот лист да се подвлече. 

Член 41 
Излагањето на податоците за секоја парцела 

се врши на тој начин што на повиканиот корисник 
му се прочитува ат индикациите на граничарите од 
скицата на детаљот или од фото-скицата. Ако кори-
сникот приговори во поглед на податоците за него-
вите граничари, треба на скицата со мек молив да 
се запишат индикациите на новиот граничар, заради 
проверка на тој податок. 

Члан 42 
Ако при излагањето се утврди дека границата 

на потесот е погрешно повлечена, на скицата на 
детаљот или на фото-скицата ќе се изврши исправка 
на границата на потесот, а во пописните листови ќе 
се запишат соодветните називи. 

Нареченото место за секоја парцела се утврдува 
според исказот на корисникот и се запишува под 
називот на потесот. 

Називите на потесот и нареченото место мораат 
за секоја парцела поединечно да се запишат во 
пописниот лист. 

Член 43 
За парцелите што се запишани во пописниот 

лист под називот: „Непознати корисници" треба да 
се утврдат фактичните корисници и тие парцели да 
се запишат во соодветните пописни листови, така 
што да не остане ниедна парцела за која таквиот 
корисник не е утврден. 

Член 44 
Податоците за културата и класата на корис-

ниците им се соопштуваат онака како што се запи-
шани во екипите на деталите или,на фото-скиците, 
а истовремено се проверува точноста на нивното 
запишување во пописните листови. 

Податоците за површините на парцелите на кор-и-
сникот му се соопштуваат од списокот на површи-
ните и истовремено се проверев ат запишаните повр-
шини на парцелите во пописниот лист. 

Член 45 
Промени на корисникот за одделни парцели во 

пописниот лист се спроведуваат на тој начин, што 
сите податоци за парцелата се пренесуваат од до-
тогашниот во соодветен или нов пописен лист на 
корисникот, а ако е во прашање парцела што е сни-
мена како куатура, тогаш треба таа парцела повтор-
но да се сними. 

При преносот на податоците за една или повеќе 
парцели од еден во друг пописен лист, во првобит-
ниот пописен лист ќе се прецртаат сите податоци за 
таа парцела, а во колоната 11 („отуѓено") се запи-
шува бројот на пописниот лист во кој податоците 
за таа парцела се пренесени. Во пописниот лист во 
кој податоците за таа порцела се пренесени во коло-
ната 11 („приновено") се запишува бројот на пописни-
от лист од кој тие податоци се пренесени. 

Новите пописни листови се нумерираат со брое-
вите што продолжуваат по последниот број на при-
времено нумерираните пописни листови. 

Член 46 
Прецртување на неважечките податоци како и 

сите промени што се внесуваат во пописните лис-
тови при излагањето, се вршат со црвено мастило? 

Податоците нечитливо запишани во пописните 
листови или погрешно внесени во еден хоризонта-
лен ред наместо во оделни редови, се прецртуваат 
и повторно читливо и правилно се запишуваат. 

Член 47 
Во постапката на излагањето се врши регистри-

рање на изложените парцели во списокот на повр-
шините, и тоа со молив со заокружување на брое-
вите на пописните листови. 

Преносите на парцелите од еден во друг попи-
сен лист се регистрираат на тој начин што во 
списокот на површините кај односната парцела ќе 
се прецрта постојниот број на пописниот лист и над 
тоа ќе се запише новиот број, кој се заокружува. 
Прецртувањето и заокружувањето на броевите се 
врши со молив. 
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: Член 48 
Во случај на несогласување помеѓу одделни ко-

рисници во поглед на уписот на одделна парцела во 
пописниот лист, оваа се запишува во пописниот 
лист на оиој што ја има во посед. Ако е во прашање 
несогласување за уписот на парцелата во пописниот 
лист помеѓу корисник на општествена сопственост 
и граѓани, комисијата за излагањето за тоа ќе го 
извести надлежниот општински орган. 

Член 49 
При излагањето на секој пописен лист се прове-

рува и се усогласува уписот на сите податоци со од-
редбите на чл. 6 до 26 од овој правилник. 

Член 50 
Во текот на излагањето во пописниот лист се 

запишува местото и датумот на увидот и го потпи-
шуваат членовите на комисијата за излагањето и 
корисникот. 

. Ако корисникот не е писмен или не може да 
пишув,а, ќе го потпише едно писмено лице, кое ќе 
го стави и својот потпис, а покрај потписот кори-
сникот става отпечаток на прстот. Членовите на ко-
мисијата за излагањето не можат да го потпишуваат 
корисникот. 

Ако корисникот одбие да го потпише пописниот 
лист по извршениот увид комисијата тоа го конста-
тира на пописниот лист и ја наведува причината 
поради која потписот е ускратен. 

Ако од кои и да било причини, по извршениот 
увид од страна на заинтересираниот корисник, во 
текот на понатам,ошното излагање ќе дојде до про-
мени во веќе изложениот пописен лист, комисијата 
е должна повторно да го повика корисникот и да го 
извести за промената на начинот предвиден во овој 
правилник. 

'Член 51 
Комисијата за излагањето на секој корисник му 

издава заверен препис на неговиот пописен лист. 

3. Приговори и жалби на податоците на премерот 
и катастарското класирање на земјиштето 

Член 52 
Заинтересираните лица можат на изложените 

податоци да поднесат приговор и да изјават жалба 
(член 10 ст. 2 и 3 од Основниот закон за премерот 
и ката-старот на земјиштето). 

Член 53 , 
Приговорите изјавени од страна на корисниците 

и другите заинтересирани лица, се запишуваат во 
Списокот на приговорите на уписот и површината 
(Образец бр. 2). Секој приговор се одвојува во овој 
список со хоризонтална линија, оставајќи доволно 
место за запишување на резултатите на увидот од-
носно на дополнителното снимање. 

На корисниците и на другите заинтересирани 
лица што поднесле приговор на границите на зем-
јиштето им се соопштува дека се должни да извр-
шат обележување на границите на парцелите со 
трајни и видливи белези. 

Член 54 
Жалбите на податоците на катастарското кла-

сирање на земјиштето се запишуваат во Списокот 
на жалбите на културата и класата (Образец бр.з), 
по редот како се примени. 

Жалбите на утврдената култура, во случаите на 
делумна промена, покрај уписот во Списокот на 
жалбите на културата и класата, се запишуваат и 
во Списокот на преговорите на уписот и површи-
ната, заради дополнително снимање. 

Член 55 
Приговорите и жалбите за кои е потребен увид 

или дополнително снимање, како и жалбите на ка-
тастарското класирање на земјиштето, се регистри-
раат во пописниот лист на местото предвидено 
за тоа. 

1 Член 56 
Списокот на приговорите на уписот и површи-

ната и Списокот на жалбите на културата и класата 
се установуваат и за катастарските општини во кои 
при постапката на излагањето немало приговори 
и жалби. Во овие списоци во тој случај се става 
клаузулата: „Во катастарската општина немаше 
приговори и жалби" која ја потпишуваат членовите 
на комисијата за излагањето. 

4. Дополнителни снимања при излагањето 
Член-57 

По завршеното соопштување на податоците на 
сите заинтересирани лица, комисијата за излагањето 
пристапува кон решавање на приговорите запишани 
во Списокот на приговорите на уписот и површи-
ната, за кои е потребно да се извршат увиди или 
дополнителни снимања на теренот. 

Увидите и дополнителните снимања на теренот 
ги опфаќаат сите промени на објектите и границите 
на парцелите и делумните промени во културата. 

Член 58 
Дополнителните снимања на теренот се вршат 

според методите и со точност што се пропишани за 
снимање на детали. 

Снимањето по приговорите и жалбите се врши 
врз скиците на дополнителното снимање. Секој слу-
чај на дополнително снимање се поврзува со прво-
битното снимање на тој начин што врз скицата „на 
деталите или на фото-скицата ќе се врами со виоле-
тов туш детаљот што е предмет на дополнителното 
снимање и ќе се назначи бројот на новата скица на 
деталите и бројот на случајот. 

Секој случај на дополнително снимање се вра-
мува на скицата и се нумерира. Нумерирањето се 
врши од бројот 1 па натаму — до последниот случај 
во катастарската општина. 

Секој случај на дополнително снимање има своја 
ознака, која го содржи во броителот неговиот број, 
а во именителот бројот на ооодвениот план и на 
скицата на деталите односно на фото-сницата. 

Новоснимениот детаљ, новопоставените геодетски 
точки и нивните броеви, како и броевите на новите 
парцели, се извлекуваат и се испишуваат со црвен 
туш. Податоците на мерењето, индикациите на ко-
рисникот ria земјиштето, културата и класата, како 
и цртежите што ја претставуваат поранешната со-
стојба, се запишуваат односно исцртуваат со црн 
туш. 

Со дополнителното снимање се опфаќа една или 
повеќе цели парцели на кои се однесува промената. 

Скиците на дополнителното снимање се нуме-
рираат со броеви што следат по последниот инвен-
тарски број на постојните скици на деталите или на 
фото-скиците. 

Новите полигонски и линиски точки се нумери-
раат во продолжение на постојните. 

За дополнителните снимања се формираат по-
себни тетратки на записници, што се нумерираат во 
продолжение на постојните, а врз секоја тетратка 
се испишува насловот: „Дополнително снимање". 

По завршеното дополнително снимање во Спи-
сокот на приговорите на уписот и површината, во 
колоната 16, посебно за секој случај се конста-
тира: „Дополнителното снимање е извршено според 
постојната состојба на теренот". Ова го потврдуваат 
со своите потписи заинтересираните лица и члено-
вите на комисијата за излагањето, со ознака на 
местото и датумот. 

Член 59 
Сите промени во индикациите на корисникот и 

броевите на куќите, утврдени со дополнителното 
снимање, се внесуваат во списокот на куќите. 

Изменет и дополнет списокот на куќите му се 
доставува на надлежниот општински орган. 

Член 60 
Сите дополнителни снимања се картираат врз 

оригиналите на плановите. Новоснимениот детаљ и 
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Податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето соопштени ми се и ми е врачен пре-
пис од пописниот лист. 
На истиот поднесувам — не поднесувам: 
^ приговор - жалба на уписот и површината, која е воведена во Списокот на приговорите на уписот 

и површината, под ред. бр. 
жалба на културата и класата, која е заведена во Списокот на жалбите на културата и класата 
под ред. бр. 

Потпис на странката Место и датум на излагањ.ето Членови на комисијата: 
1) 

- 2) 
3) 
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СР 
Општинска геодетска 
управа 

Образец број 2 
Катастарска околија 

Општина 
Катастарска општина 

СР 
Општинска геодетска 
управа 

Образец број 3 
Катастарска околија 

Општина 
Катастарска општина 

СПИСОК НА ПРИГОВОРИТЕ 
НА УПИСОТ И ПОВРШИНАТА 

СПИСОК НА ЖАЛБИТЕ 
НА КУЛТУРАТА И КЛАСАТА 
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броевите на новите парцели се извлекуваат и се испи-
шуваат со црн туш. 

Обрасците што се користат при првобитното сме-
тање на површините, се користат и за дополнителни 
сметања со ознаката: „Дополнително сметање на 
површините на парцелите". Старите и новите повр-
шини се внесуваат по рекапитулаџијата како дода-
ток на списокот на површините. Во додатокот пар-
целите се запишуваат по аритметички ред. 

Старата состојба во списокот на површините се 
прецртува со црвено мастило, а во „Забелешка" се 
запишува бројот на страната на додатокот. 

Кај секоја парцела во додатокот на списокот 
на површините се запишува редниот број на попи-
сниот лист во кој се наоѓа таа парцела. 

Член 61 
Податоците утврдени с-о дополнителното снима-

ње што се запишани во колоните 9 до 15 од Списо-
кот на приговорите на уписот и површината, се 
запишуваат во соодветните пописни листови, за што 
на заинтересираните лица им се издава решение. 

Член 62 
По спроведувањето на промените во пописните 

листови и по нивната проверка се врши дефини-
тивно средување и нумерирање на пописните лис-
тови според одредбите на чл. 8, 27 и 28 од овој 
правилник. 

Член 63 
Ако катастарскиот операт се изработува по ме-

ханографски пат, се составува посебна рекапитула-
ција на површините од пописните листови која 
треба да се согласува со вкупната површина на оп-
штината. 

Член 64 
По завршената постапка на излагањето комисии 

Јата за излагањето жалбите на податоците на преме-
рот и на катастарското класирање на земјиштето, со 
Списокот еа приговорите и жалбите на уписот и 
површината и со Списокот на жалбите на култу-
рата и класата, му ги доставува на надлежниот ре-
публички орган. 

Член 65 
По завршената постапка на излагањето кон ела-

боратот на секоја катастарска општина се прилага 
решението за именувањето на комисијата за изла-
гањето како и уверението од надлежниот општин-
ски орган за времето во кое постапката на излага-
њето била спроведена. 

559. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при уво-
зот на од,делни земјоделски и прехранбени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68 и 40/68), во 
согласност со сојузниот секретар за стопанство и со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, дирек-
торот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОД-
ДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и прехран-
бени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/68, 
20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 
41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 11/69, 
14/69, 18/69, 19/69, 22/69, 23/69, 24/69 и 31/69) во точ-
ката 1 одредбата под се менува и гласи: 
„48) 055-52-40 Домат конзервиран (сок и 

пире) 20.02/2 
во износ од 1,00 динари за 
1 килограм;", 

а одредбите под 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 78, 79 и 100 
се бришат. 

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

Бр. 17-347/1 
6 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

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

560. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 66 
Ако се спроведува обнова на премерот и ката-

старското класирање на земјиштето, постапката на 
излагањето се врши според одредбите на овој пра-
вилник. 

Ако се врши само обнова на катастарското кла-
сирање на земјиштето, покрај излагањето на по-
датоците за новоутврдените култури и класи, на 
корисниците им се соопштуваат сите податоци по-
требни за утврдување на парцелата на која се доне-
сува класата. 

Член 67 
Обрасците 1, 2 и 3 наведени во одредбите на овој 

правилник, се отпечатени кон овој правилник и 
се негов составен дел. 

Член 68 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 01-1144/1-69 
23 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната геодетска 
управа, 

. Василие Благоевиќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАЕД-

НИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Федери за железнички возила. 
Листести федери. Технички прописи 
за изработка и испорака — — — — JUS P.F3.010 

Федери за железнички возила. 
Завој ни федери, калени по уобличу-
вањето. Технички прописи за изработ-
ка и испорака - - - - - - JUS P.F3.110 

Федери за железнички возила. 
Полжаести федери. Технички услови 
за изработка и испорака — — — — JUS P.F3.210 

Кочни лостови на железнички во-
зила. Тулци со разрез. Форма и мери JUS P.G2.025 

Кочни лостови на железнички во-
зила. Тулци со разрез. Технички ус-
лови за изработка и испорака — — JUS P.G2.901 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуват во сила на 1 
јануари 1970 година. 
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4. Престануваат да важат следните југословен-
ски стандарди: 

Федери за шински возила: Лис-
тести федери. Технички прописи за 
изработка и испор,ака — — — — JUS P.F3.010 

Федери за шински возила: Завој-
ни федери, калени по уобличување-
то — Технички прописи за изработка 
и испорака - - - - - - - JUS P.F3.110 

Федери за шински возила: Пол-
жаести федери — Технички прописи 
за изработка и испорака — — — JUS P.F3.210 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за федери за шински возила и за прибор за кочење 
за шински возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/56). 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јануари 1970 
година. 

Бр. 21-5822/1 
13 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

561, 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29, став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР 

И БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Бакар и бакарни легури: 
Дефиниции на поимите, називи и 

класификација — — — — — — JUS C.D0.001 
Означување — — — — — — JUS C.D0.002 
Бакарни легури за леење: 
Легури на бакар со цинк. Хемис-

ки состав, механички особини и на-
соки за употреба — — — — — JUS C.D2.300 

Специјални легури на бакар со 
цинк. Хемиски состав, механички осо-
бини и насоки за употреба — — — JUS C.D2.301 

Легури на бакар со калај. Хемис-
ки состав, механички особини и на-
соки за употреба — - — — — JUS C.D2.302 

Легури на бакар со алуминиум. 
Хемиски состав, механички особини 
и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.303 

Легури на бакар со калај и цинк. 
Хемиски состав, механички особини 
и насоки за употреба — — — — JUS C.D2.304 

Легури на бакар со олово и ле-
гури на бакар со олово и калај. Хе-
миски состав, механички особини и 
насоки за употреба — — - - - — JUS C.D2.305 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3 Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1970 година. 

4. Престануваат да важат следните југословенски 
стандарди: 

Бакарни легури — Дефиниции на 
поимите, називи и класификација — JUS C.D0.001 

Бакарни легури — Означување — JUS C.D0.002 

донесени со Решението за Југословенските стандар-
ди за челични толови, за бакар и за бакарни легури 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56); 

Бакарни легури за леење. Месинг. 
Хемиски состав, механички особини и 
насоки за употреба — — — — — JUS C.D2.3O0 

Бакарни легури за леење. Специ-
јален месинг. Хемиски состав, меха-
нички особини и насоки за употреба JUS C.D2.301 

Бакарни легури за леење. Калај на 
бронза. Хемиски состав, механички о-
собини и насоки за употреба — — JUS C.D2.302 

Бакарни легури за леење. Алуми-
ниумска бронза. Хемиски состав, ме-
ханички особини и насоки за употреба JUS C.D2.303 

Бакарни легури за леење. Црвен 
лив. Хемиски состав, механички осо-
бини и насоки за употреба — — —JUS C.D2.304 

Бакарни легури за леење. Олов-
на и калајнооловна бронза. Хемиски 
состав, механички особини и насоки 
за употреба - - - - - - - JUS C.D2.305 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за бакарни легури за леење и лемење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/57), 

,5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јули 1970 го-
дина. 

Бр. 05-5824/1 
13 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовик, с. р. 

562. 

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 
и членот 29 став 1 од Законот за југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот на Југословенскиот завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОН-
ДЕНЗАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУ-

НИКАЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Електроника и телекомуникации. Поларизирани 
алуминиумски електролитни кондензатори: 

Технички услови - - - - JUS N.R2.501 
Методи на испитување — — — JUS N.R2.502 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 јули 1970 година. 

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: 
Поларизирани електролитни кон-

дензатори со алуминиумски електро-
ди. Општи технички прописи — — JUS N.R2.501 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
за составни делови на електронски уреди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/60). 

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова 
решение престанува да важи на 1 јули 1970 година. 

Бр. 23-5817/1 
13 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 
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563. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕТЕР-

СКИ МАСЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат, следните југословенски 
стандарди: 

Етерска масла: 
Aetheroleum anisi —етерско масло 

од анис - - - - - - - - JUS Н.Н9.052 
Aetheroleum carvi — етерско мас-

ло од ким — — — — — — — JUS Н.Н9.054 
Aetheroleum helichrysi — етерско 

масло од смил — — JUS Н.Н9.066 
Aetheroleum. hyssopi — етерско 

масло од исоп — — — — — — JUS Н.Н9.067 
Aetheroleum majoranae — етерско 

масло од мајоран — — — — - - JUS Н.Н9.068 
Aetheroleum menthae crispae — 

етерско масло од кадрава нана — — JUS Н.Н9.069 
Aetheroleum origani heracleotici — 

етерско масло од мравинец — — — JUS Н.Н9.070 
Atheroleum petroselini — етерско 

масло од магдонос — — — — — JUS Н.Н9.071 
Aetheroleum satureiae hortensis — 

етерско масло од чубрика — — — JUS Н.Н9.072 
Aetheroleum serpylli — етерско 

масло од мајкина душичка — — — JUS Н.Н9.073 
Aetheroleum thymi — етерско мас-

ло од тимијан — — — — — — JUS Н.Н9.075 
Aetheroleum valenianae — втер-

а ш масло од одолен — — — — — JUS Н.Н9.076 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е сос-
тавен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1970 година. 

Бр. 19-5818/1 
13 октомври 1969 година 

Белград 

Чиничиња (посатки) за кристали-
зација, без излив — — — — — JUS В.Е4.165 

Чиничиња (посатки) за кристали-
зација, со излив — — — — — — JUS В.Е4.166 

Тиквички (балони) со рамно дно, 
со кратко тесно грло — — — — JUS В.Е4.170 

Тиквички (балони) со рамно дно, 
со долго тесно грло — — — — — JUS В.Е4.171 

Тиквички (балони) со рамно дно, 
со кратко широко грло — - — — JUS В.Е4.172 

Нормирано точило (НТ) - - - JUS В.Е4.250 
Ладила (кондензатори) по Либиг JUS 6.Е4.260 
Ладила (кондензатори) по Либиг, 

со нормирано точило — — — — JUS В.Е4.261 
Методи на испитувањето на отпор-

носта спрема термички шок — — — JUS В.Е8.095 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се применуваат од 1 јули 1970 година. 

Бр. 19-5819/1 
13 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовиќ, с. р. 

564. " 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБО-
РАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Лабораториски садови и прибор од 
стакло: 

- Тиквички (балони) по Ерленмајер, 
тесно грло — — — — — — - JUS В.Е4.151 

Тиквички (балони) по Ерленмајер, 
широко грло — — — — — — — JUS В.Е4.152 

Петри-чиничиња (посатки) - - JUS В.Е4.160 

565. 

Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ГОВЕ-

ДАТА И ОВЦИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ 

1. Решението за Прописите за квалитетот на го-
ведата и овците за колење (II изменето и дополнето 
издание) ПК-Е2 („Службен лист на СФРЈ", бр. 40/65) 
престанува да важи. 

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

Бр. 07-5876 
17 октомври 1969 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА. НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА УПРА-
ВАТА ЗА ПАТИШТА, ЧИСТОТА И ПАЗАРИ ВО 
ТИТОГРАД И ТАРИФАТА ЗА УСЛУГИТЕ НА ОДР-
ЖУВАЊЕТО НА ЧИСТОТАТА НА КОМУНАЛНО-

ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ТИТОГРАД 

I. Уставниот суд на Југославија поведе постап-
ка за оценување согласноста на одредбите на точ-
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ката V од Одлуката за надоместоците за услугите 
в што ги врши Управата за патишта, чистота и паза-

ри во Титоград од 28 јули 1965 година, на која Со-
бранието на општината Титоград даде согласност со 
својата одлука од 30 декември 1965 године, и на одред-
бите на точката 3 под а), б), ц) и д) од Тарифата за 
услугите на одржувањето на чистотата на. подрач- ' 
јето на Даниловград на Комуналното претпријатие 
во Даниловград, на која Собранието на општината 
Даниловград даде согласност со своето решение од 
18 август 1965 година — со Законот за формирањето 
и општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 12/67 и 23/67), поради тоа што со тие 
одредби е воведена обврската за плаќање надомес-
ток за услугата на одржувањето на јавната чис-
тота, што ги товари сопствениците на моторни и за-
прежни возила, сопствениците на велосипеди и из-
ведувачите на градежни работи. 

II. Со оглед дека со наведените одредби кому-
налните работни организации вовеле надоместок за 
услуга што непосредно не им ја вршат на граѓаните 
и правните лица, а за кое воведување не се овла-
стени според оцената на Судот што ја зазеде во 
своите одлуки У-439/66, 48/66, 412/67 и 34/68 („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 20/67, 26/67 и 26/69), Устав-
ниот суд, врз основа на членот 24 од Законот за Ус-
тавниот суд на Југославија одлучи да им даде мож-
ност на доносителите на актите до 1 јули 1969 го-
дина самите да ја отстранат несогласноста на тие 
одредби со законот. 

III. Утврдувајќи дека доносителите на наведените 
акти во дадениот рок не постапиле според одлуката 
на Судот, Уставниот суд на Југославија, врз основа 
на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ 

О д л у ч и 
1. Комунална работна организација може да 

пропишува надоместок само за онаа услуга што не-
посредно им ја врши на граѓаните и правните лица. 

Пропишувањето надоместок за услуга што непо-
средно не се врши спротивно е на членот 38а став 
1 точка 2 од Законот за формирањето и општестве-
ната контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 12/67 и 23/67). 

2. Се укинуваат одредбите на точката V од Од-
луката за надоместоците за услугите што ги врши 
Управата за патишта, чистота и пазари во Титоград 
од 28 јули 1965 година и одредбите на точката 3 под 
а), б), ц) и д) од Тарифата за услугите на одржува-
њето на чистотата на подрачјето на Даниловград на 
Комуналното претпријатие во Даниловград од 18 ав-
густ 1965 година. 

3. Секој оној чие право е повредено може да ба-
ра измена на одделните акти што врз основа на 
укинатите одредби се донесени по 1 јули 1969 го-
дина. 

4. Оваа одлука се објавува во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службени лист СР Црне Горе". 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
јавната расправа. Ја донесе оваа одлука во состав 
член на Судот Неда Божиновиќ, која го заменува 
Претседателот на Судот и членови на Судот Иван 
Божичевиќ, д-р Асен Групче, д-р Јован Ѓорѓевиќ, 
Шефкет Маглајлиќ, Никола Срзентиќ, д-р И в о Су-
нариќ и Јоже Земљак. 

У - бр. 54 
18 септември 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 Устав-от, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО 
ЈОРДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЈОРДАН 

I 
Се отповикува 
Мустафа Видовиќ од должноста на извонреден 

пратеник и ополномоштен министер на Социјалисти-
чка Федеративна Република Југославија во Хаше-
митското Кралство Јордан. 

II 
Се назначува 
Мирко Јакше, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Сириската Арапска Република, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во Ха-
шемитското Кралство Јордан, со седиште во Дамаск. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 138 
23 октомври 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, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБА-
САДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗОТ НА СО-

ВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ 

I 
Се отповикува 
Добривое Видиќ од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Сојузот на Сове-
ските Социјалистички Републики. 
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II 
Се назначува 
Вељко Миќуновиќ, досегашен претседател на 

Надворешно-политичкиот одбор на Соборот на на-
родите, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Сојузот на Советските Социјалистички Репуб-
лики. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 180 
23 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ИМЕНУВАЊА 

Врз основа на членот 34 од Законот за народната 
одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), на 
предлог од Извршниот совет на Социјалистичка Ре-
публика Црна Гора, Претседателот на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ КОМАН-
ДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА НАРОДНА 

ОДБРАНА 

Се разрешува од должноста на командант на 
Републичкиот штаб за народна одбрана на Соција-
листичка Република Црна Гора Вељко Милатовиќ, 
поради одење на друга должност, 

За командант на Републичкиот штаб за народна 
одбрана на Социјалистичка Република Црна Гора 
се именува Видое Жарковиќ, претседател на Собра-
нието на Социјалистичка Република Црна Гора. 

Р. бр. 236/3 
22 октомври 1969 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на точката 5 став 3 од Одлуката за 
делокругот и организацијата на Секретаријатот на 
Претседателот на Републиката („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/69), Претседателот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НАДВОРЕШНО-ПО-

ЛИТИЧКИ ПРАШАЊА 

За советник на Претседателот на Републиката 
за надворешно-политички прашања во Секретари-
јатот на Претседателот на Републиката се именува 
Милош Меловски, досегашен советник во Државниот 
секретаријат за надворешни работи. 

Р. бр. 181 
22 октомври 1969 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на членот 34 од Законот за народната 
одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), на ^ 
предлог од Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Автономна Покрај ина Војводина, 
Претседателот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМАНДАНТ НА ПОКРАИН-

СКИОТ ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За командант на Покраинскиот штаб за народна 
одбрана на Социјалистичка Автономна Покраина 
Војводина се именува генерал-потполковникот Мар-
ко Перичшг-Камењар. 

Р. бр. 632/2 
26 јуни 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 Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат по повод шеесетпетгодишнината на 
постоењето и работата, а за особени заслуги и пос-
тигнати успеси во издигањето на културата и про-
светата со што е направен значаен придонес за со-
цијалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Делавска годба, Трбовље; 
за особени заслуги и постигнати успеси во ра-

ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Сушник Франц; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Чернец Адолф, Котник Флора, Пупис Нада; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Винклер Максимиљијан, Вирант Марија, Вон-
чина Алберт; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Бајец Виктор; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Берлич-Рутар Тончка, Чукајне Мартин, Ферчеј 
Јоже, Хочевар Јелена, Лебан Бруно, Павлин Луд-
виг Разгоршек Август, Репаншек Виктор, Томазин 
Петер, Турк Мирослав; 



,Четврток, 6 ноември 1969 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 47 - Страна 1195 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ценцељ-Ферчеј Јерца, Деветак-Мервич Габри-
јела, Херксел Виктор, Хумар-Ренко Павла, Јеленц-
-Бижаљ Ана, Јерончич Антон, Коленц Станко, 
Коштал Станислав, Крижнич Станко, Личер Виктор, 
Мартинац др Тоне, Мокрин Јожеф, Окрајшек 
Франц, Пеликан Габријел, Подбершил-Ферлетич 
Дора, Прапротник Антон, Приможич Габријел, Субан 
Мирослав, Вончина Јожеф; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
, ВЕНЕЦ 

Ројц Аврели; 
за примерно залагање и постигнати успеси во 

работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Марушић Јустин, Шпиљак Винко, Шулер Роман; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Амброжич Иван, Голмајер-Шолар Марија, Мар-
тунуч Емилија, Мавер-Муних Францка, С лак Иван. 

Бр. 173 
7 ноември 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 Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и за осо-
бени успеси во раководењето со воените единици, 
во нивното зацврстување и оспособување за одбрана 
на независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

пешадискиот потполковник: Пелчић Антоиа 
Здравко; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

пешадиските мајори: Грубејшић Милутин а Ми-
лован, Максимовић Глише Млађен, Радовановић 
Вељка Петар; 

артилерискиот мајор: Миленковић Јеврема Ми-
лорад; 

артилериските капетани I кл.: Ашкабић Ћетка 
Михајло, Ђокић Јована Богдан, Фистанић Андриј е 
Фрањо, Катански Живе Илија, Поповић Лазара 
Властимир; 

техничкиот капетан I кл.: Цетушић Ђуре Бла-
гоје; 

капетанот I кл. на сообраќајна сл.: Голубовић 
Глигора Јефто: 

интенданскиот капетан I кл.: Мијајловић Мио-
драг Радивој; 

капетаните I кл. на оклопни единици: Миливоје-
вић Антонија Момчило, Павловић Миливоја Пред-
раг; 

пешадискиот капетан I кл.: Папак Ђуре Драгу-
тин; 

капетанот I кл. на финансиска служба: Вујичић 
Раде Бошко; 

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 
МЕЧЕВИ 

пешадиските потполковници: Бајт Ивана Иван, 
Цураћ Марка Анте; 

потполковниците на оклопни единици: Милен-
ковић Николе Миодраг, Сарић Бранка Стеван; 

артилериските потполковници: Полић Вице Лу-
ме, Видојевић Мите Војин; 

пешадискиот мајор: Грива Николе Стево; 
артилерискиот мајор: Вукоеаћљевић Саве Ви-

томир; 
артилерискиот капетан I кл.: Ђорђевић Гојка 

Градимир; 
капетаните I кл, на оклопни единици: Марко-

вић Миленка Мирослав, Ристовић Милана Слобо-
дан; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

артилерискиот мајор: Радовић Радула Владимир? 
артилериски^ капетани I кл.: Давидов Нове Ти-

хомир, Радовановић Драгомира Александар; 
интенданскиот капетан I кл.: Јанковић Радо-

с а в а Михајло; 
техничкиот капетан I кл.: Панић Милинка Љу-

бомир; 
капетанот за врска: Јањетовић Илије Радослав; 

поручниците за врска: Обрадовић Бранислава 
Љубодраг, Стипчић Миховила Руди; 

пешадискиот поручник: Вељковић Митра Тоде; 
техничкиот поручник: Видановић Боривоја То-

мислав; 
пешадиските потпоручници: Јанковић Слободана 

Мирослав, Стојковић Миодрага Момчило; 
потпоручникот на финасиска сл.. Михајлов Па-

не Благој; 
интендантските заставници: Цревар Танасија 

Стеван, Грујичић Светозара Милијан; 
поморските заставници: Јеркан Стипе Анте, 

Тишма Лазе Јован; 
артилериските заставници: Костић Љубомира Ан-

ђелко, Панић Петра Крсто, Секулић Јовице Мићо, 
Тричковић Стојана Миливој; 

заставниците на административна сл.: Милошев 
вић Илије Светозар, Николовски Тодора Богоје, Ни-
коловски Митка Савре, Симић Симе Богосав; 
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санитетскиот заставник: Трифуновски Јеврема 
Новица; 

постариот водник I кл. за врска: Црнковић Дра-
гутин Радојко; 

техничкиот постар водник I кл. Телкапић Мило-
вана Стеван; 

поморскиот постар водник I кл.: Ђокић Томе 
Светко 

интендантските постари водници I кл.: Ивковић 
Томе Борислав; Матић Чедомира Радован; 

артилериските постари водници I кл.: Јелић Ми-
лана Ранко, Марић Стојана Винко, Станишић Кри-
стиврја Младомир, Трајковић Љубомира Добривоје; 

пешадискиот постар водник I кл.: Марковић 
Уроша Бошко; 

постариот водник I кл. на оклопни единици: 
Марковић Тихомира Милутин; 

, морнаричкотехничките постари водници на I 
класа: Поповић Раденка Славко, Вармеђа Петра 
Ђорђе; 

воздухопловнотехничкиот постар водник I кл.: 
Тупајић Милорада Милоје; 

артилериските постари водници: Баловић Јере-
мије Милосав, Ђанковић Стевана Матија, Ђорђевић , 
Драгољуба Радивоје, Прелић Јована Станојле; 

техничките постари водници: Кнежевић Ненада 
Будимир, Окиљевић Гојка Жарко; 

пешадиските постари водници: Михајловић Си-
мона Александар, Митровић Радомира Обрен; 

постариот водник на оклопни единици: Томичић 
Луке Миле; е 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување 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 
артилерискиот постар водник: Чизмаревић Јо-

сипа Мирослав; 
морнаричкотехничкиот постар водник: Кончаре-

вић Обрад а Илија; 
артилериските водници I кл.: Гашевић Ђорђа 

Стеван, Хамзић Османа Бахрија; 
водник I кл. за врска: Костањевац Ивана 

Ђуро; 
водниците I кл. на оклопни единици: Кључар 

Марка Ивица, Родић Миле Вид, Таневски Темелка 
Ристо; 

техничкиот водник: Субашић Алексе Мирко; 

за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
десетарите: Бартуловић Стјепана Драго, Ста-

ницава Раде, Давидовски Сандев Драге, Јани-
ћијевић Јордана Светислав, Јовановић Миодрага 
Душко, Личанин Драгана Славко, Мехељић Хулу-
сије Харудин, Мудровчић Луке Иван, Пањковић 
Милана Будимир, Средић /Илије Рајко, Шујевић 
Фрање Марчело, Татомировић Драгутина Драгољуб, 
Терзиев Ристе Мито; 

разводниците: Атељшек Фердинанда Божидар, 
Глоц Мате Жељко, Лампрет Франца Јоже, Марко-
вић Обрена Милинко; 

војниците: Ађански Витомира Александар, Ах-
мети Амзе Фехри, Ајановић Хасана Рагиб, 
Берјак Стане Петар, Бислими Рагиба Сеиди, Чорба 
Антона Здравко, Драндић Мартина Атилио, Џанић 
Алије Мехмед, Филиповић Васе Ратомир, Исмајил 
Садика Балија, Јамбрашић Игнаца Фрањо, Јаневски 
Владе Велче, Јовановић Јована Зоран, Капун Мирка 
Станко, Левентић Ивана Срећко, Михаиловић Бори-
слава Првослав, Митревски Димитра Ђорђе, Немет 
Винка Лудвик, Нежак Валента Стјепан, Пантић 
Алексе Петар, Петровић Стјепана Лука, Ристић Сте-
ве Мирко, Штефановић Мате Славко, Уграи Иш-
твана Иштван, Вечера Шандора Шандор. 

Бр. 185 
11 ноември 1968 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

554. Упатство за дополнение на Упатството за 
содржината на одделните конта во Основ-
ниот контен план за банките — — — 1181 

555. Упатство за составување на завршната 
сметка на средствата на федерацијата за 
инвестиции во стопанството по основ на 
извршувањето на обврските создадени со 
сојузен пропис — — — — — — — 1182 

556. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за начинот на искажувањето 
на приходите и за нивното распоредување 
во буџетот на општествено-политичката 
заедница — — — — — — — — 1183 

557. Решение за дополнение на Решението за 
определување на установите што можат 
да ја испитуваат и утврдуват ефикасноста 
на уредите за фаќање и пречистување на 
штетните материи што го загадуваат воз-
духот — — — — — — — — — 1183 

558. Правилник за излагање на јавен увид 
податоци на премерот и катастарското 
класирање на земјиштето — — — — 1183 

559. Наредба за измена на Наредбата за висо-
чината на посебната давачка при увозот 
на одделни земјоделски и прехранбени 
производи — — — — — — — — 1190 

560. Решение за југословенските стандарди за 
заеднички елементи на шински возила 1190 

561. Решение за југословенските стандарди за 
бакар и бакарни легури — — — — — 1191 

562. Решение за југословенските стандарди за 
кондензатори за електроника и телеко-
муникации — — — — — — — — 1191 

563. Решение за југословенските стандарди за 
етер ски масла — — — — — — — 1192 

564. Решение за југословенските стандарди за 
лабораториски садови и прибор од стакло 1192 

565. Решение за престанок на важењето на 
Решението за Прописите за квалитетот на 
говедата и овците за колење — — — 1192 

Одлука за оцена на законитоста на Одлуката 
за надоместоците за услугите на Управата 
за патишта, чистота и пазари во Титоград 
и Тарифата за услугите на одржувањето 
на чистотата на Комуналното претприја-
тие во Титоград — — — — — — — 1192 
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