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331. 
Врз основа на членот 106 од Законот за сојуз-

ните орган-и на управата, сојузните совети и сојуз-
ните организации („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/67), Сојузниот иззршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 106 ОД ЗАКО-
КОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, 
СОЈУЗНИТЕ СОВЕТИ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
1. Од средствата за вршење редовната дејност 

и од средствата за посебни намени, распоредени во 
посебниот дел на сојузниот буџет за 1967 година за 
работа на сојузните органи на управата и сојузните 
органи што вршат работи од интерес за федераци-
јата, а кои се укинати со членот 96 од Законот за 
сојузните органи на управата, сојузните совети и 
сојузните организации (во понатамошниот текст: 
Законот), ќе им се доделуваат со месечни финан-
сиски планови соодветни средства на сојузните ор-
гани на управата, сојузните совети и сојузните ор-
танизации врз кои се пренесуваат работите од уки-
натите органи (член 97 на Законот). Овие сред-
ства ќе им се доделуваат на сојузните органи на 
угрра1ввта, сојузните совети и сојузните организации 
врз кои се пренесуваат работите од укинатите ор-
гани во вид на аконтации до донесувањето на ак-
тите за нивната внатрешна организација и система-
тизација на работните места (член 108 од Законот), 
а најдоцна до 18 август 1967 година. 
- 2. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе 

им се доделуваат на: 
1) Сојузниот секретаријат за стопанство — од 

распоредените средства по разделот 10 — Сојузен 
секретаријат за здравство и социјална политика; по 
разделот 15 — Сојузен секретаријат за индустрија 
и трговија, Глава 1 — Секретаријат; по разделот 16 

Сојузен секретаријат за земјоделство и шумар-
ство; по разделот 17 - Сојузен секретаријат за со-
обраќај и врски, Глава 1 — Секретаријат и Глава 
2 — Сојузен сообраќаен инспекторат, и по разделот 
20 — Сојузен комитет за туризам; 

2) Сојузниот совет за труд — од распоредените 
средства по разделот 12 — Сојузен секретаријат за 
труд: 

3) Сојузниот совет за образование и култура -
од распоредените средства по разделот 9 — Сојузен 
секретаријат за образование и култура, Глава 1 -
Секретаријат, Глава 3 - Постојано претставништво 
на СФРЈ во UNESCO и Глава 4 - Регионален ме-
дитерански проект: 

4) Сојузната комисија за културни врски со 
странство — од распоредените средства по разде-
лот 9 — Сојузен секретаријат за образование и кул-
тура, Глава 1 — Секретаријат; 

5) Југословенската национална комисија за ООН 
за просвета, наука и култура (UNESCO) — од рас-
поредените средства по разделот 9 — Сојузен се-
кретаријат за образование и култура, Глава 1 — 
Секретаријат и Глава 2 — Југословенска национал-
на комисија за UNESCO; 

6) Сојузниот совет за правосудство — од распо-
редените средства по разделот 8 - Сојузен секре-
таријат за правосудство; „ 

7) Сојузниот совет за здравство и социјална по-
литика — од распоредените средства по разделот 
10 - Сојузен секретаријат за здравство и социјал-
на политика; 

8) Сојузниот секретаријат за финансии — од рас-
поредените средства по разделот 13 — Сојузен се-
кретаријат за финансии, Глава 3 - Уред за зашти-
та на југословенскиот имот во странство; 

9) Југословенскиот завод за стандардизација 
- - од распоредените средства по разделот 15 — Со-
јузен секретаријат за индустрија и трговија, Глава 
1 — Секретаријат; 

10) Југословенската национална комисија за ме-
ѓународната организација на трудот (MOT) - од 
распоредените средства по разделот 12 — Сојузен 
секретаријат за труд; 

И) Националната комисија за UNICEF — од 
распоредените средства по разделот 10 — Сојузен 
секретаријат за здравство и социјална политика, 
и по разделот 16 — Сојузен секретаријат за земјо-
делство и шумарство; 

12) Југословенската национална комисија за со-
работка со ООН за исхрана и земјодлество (FAO) — 
од распоредените средства по разделот 16 — Сојузен 
секретаријат за земјоделство и шумарство; 

13) Комисијата за соработка со меѓународни 
Здравствени организации — од распоредените сред-
ства по разделот 10 — Сојузен секретаријат за 
здравство и социјална политика. 

3. Височината на средствата распоредени во по-
собниот дел на сојузниот буџет за 1967 година, ка-
ко и височината на другите средства за работа со 
кои располагаа укинатите сојузни органи на упра-
вата и сојузни органи што вршат работи од инте-
рес за федерацијата (средства пренесени според за-
вршната сметка за 1966 година, средства на фондо-
вите, средства на посебните фондови, предмети на 
опрема, материјал и др.), што ќе се пренесат врз со-
јузните органи на управата, сојузните совети и со-
јузните организации, ќе се утврдат конечно за 1967 
година по донесување на актите за нивната внат-
решна организација и систематизација на работните 
места. 

4. Сојузните органи на управата, сојузните со-
вети и сојузните организации, што ги преземаат 
работите од укинатите сојузни органи на управата 
и сојузни органи што вршат работи од интерес за 
федерацијата, должни се за периодот од 1 јануари 
до 18 мај 1967 година за тие органи да состават, во 
смисла на важечките прописи, завршни сметки во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. Овие завршни сметки сочинуваат со-
ставен дел од завршната сметка на сојузниот буџет 
за 1967 година. 

5. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат 
и на користењето на девизите што со Посебниот 
распоред, КОЈ е составен дел од Одлуката за распо-
редот на девизите утврдени за потребите на феде-
рацијата за 1967 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 52/66), се распоредени за работа на укинатите 
сојузни органи на управата и сојузни органи што 
вршат работи од интерес за федерацијата. 

6. Обврските и побарувањата на укинатите со-
јузни органи на управата и сојузни одбрани што вр-
шат работи од интерес за федерацијата, утврдени 

,со завршните сметки од точката 4 на оваа одлука, 
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се пренесуваат врз соодветните сојузни органи на 
управата, сојузни совети и сојузни организации врз 
кои се пренесени работите од укинатите органи. 
Обврските настанати а ненамирени до 18 мсп 1967 
година ќе се намират од средствата што се прене-
суваат. 

7. Несвршените предмети на укинатите сојузни 
органи на управата и сојузни органи што вршат 
работи од интерес за федерацијата ќе ги преземат 
сојузните органи на управата и сојузните совети 
врз кои се пренесени соодветните работи од укина-
тите органи. 

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

Р. п. бр. 61 
16 мв\ 1967 година 

Белград 
Сојузен извршеа e w e r 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

332. 

Врз основа на членот 114 став 4 од Основниот 
закон за безбедноста на сообраќајот на јавните па-
тишта („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТАБЛИДИТЕ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МО-
ТОРНИТЕ ВИЗИЈА НА КОХ СЕ ВРШИ ОБУЧУ-

ВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ 

Член 1 
Таблицата што мора да ја има моторно возило на 

кое на пат се врши обучување на кандидати за во-
зачи има форма на к в а ч а т , во сина боја е и на 
неа со бела боја е испишана буква „L" (во поната-
мошниот текст: таблицата). 

Член 2 
Должината на страницата на таблицата изнесува 

за моторцикли 12 cm, а за други моторни возила — 
16 cm. 

Височината на буквата на таблицата за мо-
торцикли изнесува 8 cm, а на таблицата за други 
моторни возила — 10 cm. 

Широчината на линијата со која е испишана 
буквата „L" на таблицата за моторцикли изнесува 
1,5 cm, а на таблицата за други моторни возила 
2 cm. 

На грбот од таблицата е запишан контролниот 
број на таблицата. 

Член 3 
На моторното возило таблицата се поставува, и 

тоа: 
1) на мотор цикал — една таблица на задната 

страна од возилото, непосредно под или над ре-
гистарската таблица: 

2) на кое и да било друго моторно возило — две 
таблици, една на предната а другата на задната 
страна од возилото, и тоа така што средината на 
таблицата да не биде оддалечена повеќе од 40 cm 
од левиот бочен раб на возилото, а височината на 
таблицата — повеќе од 1 m од површината на ко-
локозникот. 

Член 4 
Таблицата се издава за употреба на определено 

моторно возило или за употреба на кое и да било 
моторно возило, и тоа за определено време или на 
неопределено време. 

Член 5 
Таблицата за издава органот на внатрешните 

работи на општината на чија територија се наоѓа 
живеалиштето на лицето односно седиштето на ор-
ганот или организацијата што врши обучување па 

кандидати за возачи, ако со републички пропис не 
е определено поинаку. 

Член в 
Со таблицата се издава и потврда за нејзиното 

издавање во која се наведуваат: називот и седиш-
тето на органот или организација^ односно прези-
мето и името, живеалиштето и адресата на лицето 
на кое му се издава таблицата; контролниот број 
на издадената таблица и време за кое се издава 
таблицата. Ако таблицата се издава за определено 
моторно возило, во потврдата за нејзиното издавање 
мора да се наведе и марката, типот и регистарскиот 
број на тоа возило. 

Член 7 
За издадените таблици се води евиденција. 
Евиденцијата се води во форма на регистар или 

картотека. Регистарот односно картотеката содржи 
податоци од членот 6 на овој правилник и датум на 
издавањето на таблицата 

Евиденцијата ја води органот што ги издал таб-
лици те. 

Член 8 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат 

на возилата не Југословенската народна армија. 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 344-34/1 
15 мај 1967 годана 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Милан Мишковиќ, с. р. 

333. 

Врз основа на членот 41 став 3 од Основниот за-
кон за придонесите и даноците па граѓаните („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 32/64, 52/66 и 15/67), во врска 
со членот 22 од Општиот закон за финансиските 
средства за образование и воспитување („Службен 
лист на СФРЈ",, бр. 21/66 и 1/67), и членот 46 став 
4 од Основниот закон за организацијата и финан-
сирањето на залослувањето (,-Службен лист на 
СФРЈ", бр. 15/65, 51/65 и 47/66), во согласност со 
сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБО-
ТЕН ОДНОС, ПРИДОНЕСОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАПОМНУВАЊЕ 
X. Основни одредба 

Член 1 
Обврзник на придонесот од личниот доход од 

работен однос е работник што ќе оствари личен 
доход по основот на работен однос заснован во 
смисла на Основниот закон за работните односи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 43/66 и 52/66) ка ј 
државни органи, работни и други организации и 
приватни работодавци, како и лице чие примање се 
изедначува со личниот доход од работен однос, ако 
со закон или со прописи донесени врз основа на 
закон не е определено поинаку. 

Обврзник на придонесот за образование од лич-
ниот доход од работен однос, во смисла на членот 
3 од Општиот закон за финансиските средства за 
образование и воспитување (во понатамошниот 
текст: Општиот закон), е работник што е и обврз-
ник на придонесот од личниот доход од работен 
однос. 

Обврзник на придонесот за запомнување во 
смисла на членот 46 од Основниот закон за органи-
зацијата и финансирањето на заложувањето, е ра-
ботник што е и обврзник на основните придонеси 
за социјално осигурување,, 
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Исплатителот на личниот доход е должен при-
донесот од личниот доход од работен однос (во 
понатамошниот текст: придонесот од работен однос), 
придонесот за образование од личниот доход од 
работен однос (во понатамошниот текст: придонесот 
за образование) и придонесот за запослување да го 
пресмета и запре ор личниот доход на одделен ра-
ботник и да го уплати кај Службата на општестве-
ното книговодство на начинот пропишан со закон, 
со прописи донесени врз основа на закон и со овој 
правилник. 

Член 2 
Како личен доход од кој се пресметуваат и се 

плаќаат придонес од работен однос во смисла на 
членот 40 од Основниот закон за придонесите и да-
ноците на граѓаните (во понатамошниот текст: Ос-
новниот закон) и придонес за образование во сми-
сла на членот 3 ст. 2 и 3 од Општиот закон, се 
подразбира секое парично примање остварено по 
основот на работен однос заснован во смисла на Ос-
новниот закон за работните односи, а особено: 

1) личните доходи пресметани по основите и 
мерилата што се утврдени во општиот акт на др-
жавниот орган, работната и друга организација, 
како и кај приватни работодавци остварени со ра-
бота со полно работно време, со работа со време 
подолго од полното работно време, со работа од нај-
малку една половина од полното работно време, 
како и со работа со помалку од половината на пол-
ното работно време (чл. 37, 38, 39, 42, 43 и 44 на 
Основниот закон за работните односи): 

2) надоместоците наградите и други примања 
За извршени работи вон редовните работи на ра-
ботникот на неговото работно место и наградите по 
основот на посебни признанија за долгогодишна 
работа; 

3) надоместоците на личниот доход: за време на 
годишниот одмор (член 73 од Основниот закон за 
работните односи), за време на неделна и државни 
празници, за време на платено отсуство, за време 
на прекин на работата и другите надоместоци на 
личните доходи што паѓаат на товар на исплатите-
лите на личните доходи; надоместокот за време на 
воена вежба, предвојничка обука или вежба на цивил-
ната заштита и другите надоместоци што се ре-
фундираат од други исплатители, освен надоместо-
ците за време на^ боледување на работници до 30 
дена што ги плаќаат државни органи, работни и 
други организации и другите надоместоци по осно-
вот на социјално осигурување; 

4) износите на странска валута над износите 
определени со Р1аредбата за височината на износот 
на странска валута од кој не се плаќа придонес од 
личниот даход од работен однос („Службећ лист на 
СФРЈ", бр. 9/65, 20/65, 48/65 и 15/67), што ќе ги 
прими работникот во речниот и поморскиот сообра-
ќа! за време на престојување на пловниот објект 
надвор од границите на Југославија односно надвор 
од крајбрежното море на Југославија, како и ли-
нискиот персонал на речниот сообраќај стациони-
ран во странство. 

Како личен доход од кој се пресметуваат и се 
плаќаат придонес од работен однос и поидонес за 
образование, се смета и доходот на членовите на 
поетдтавничките тела за работа во претставнички 
оогани и општествени и други ооганизации доходот 
на членовите на задруги за работата во задругата, 
како и сите други примања што со закон или со 
посебен пропис се изедначени со личниот доход од 
работен однос, без оглед од кои средства се испла-
туваат. 

Член 3 
Не се сметаат како личен доход од работен од-

нос од кој се пресметуваат и се плаќаат придонес 
од работен однос, придонес за образование и при-
донес за заложување, примањата остварени по ос-
новот на граѓанско-правен однос во смисла на чле-
нот 138 од Основниот закон за работните односи, 
како ниту примањата што претставуваат надоместок 
на фактичните трошоци во смисла на членот 40 од 

Основниот закон и Одлуката за паричните при-
мања што претставуваат надоместок на фактична 
трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64 и 
14/67), 

Член 4 
Придонесот за заложување се пресметува и се 

плаќа од личните доходи од работен однос од кои 
се плаќаат основните придонеси за социјално оси-
гурување (член 46 став 2 на Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на заложувањето). 

Придонес за запослување не се пресметува и 
не се плаќа особено: од личниот доход на работ-
ниците што работат помалку од една половина од 
полното работно време (член 43 од Основниот закон 
за работните односи), од личниот доход на ужи-
вател на старосна пензија од членот 61 став 1 
на Основниот закон за инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66 и 1/67), 
од личниот доход што му е исплатен на работникот 
а не е остварен по основите и мерилата што се ,у-
тврдени во општиот акт на организацијата за рас-
пределба на личните доходи за неговото работно 
место односно за работното место на кое е привре-
мено распореден според општиот акт на организа-
цијата, како и од примањата наведени во членот 
3 на Основниот закон за личниот доход кој служи 
за утврдување на пензискиот основ и на ооновот 
за плаќање придонес за социјално осигурување на 
работниците („Службен лист на СФРЈ", бр. 2-9/66). 

Член 5 
Како исплатители на личниот доход од работен 

однос, во смисла на членот 1 став 2 на овој пра-
вилник, се подразбираат државните органи, работ-
ните и други организации и приватните работодав-
ци, што исплатуваат лични доходи остварени по 
основот на работен однос. 

Член 6 
Одредбите од овој правилник во поглед пре-

сметувањето и плаќањето на придонесот од работен 
однос, придонесот за уобразование и придонесот за 
запослување се однесуваат и на пријателите на 
лични доходи од работен однос и на паричните при-
мања изедначени со личните доходи од работен од-
нос, ако тие се должни сами да ги пресметуваат и 
плаќаат придонесите од тие лични доходи (чл. 46 и 
49 од Основниот закон, член 22 од Општиот закон и 
член 46 став 2 од Основниот закон за организаци-
јата и финансирањето на запомнувањето). 

Член 7 
Како придонеси што се плаќаат од лични-от до-

ход од работен однос, во смисла на овој правилник, 
се подразбираат: 

1) придонесот од работен однос; 
2) придонесот за образование; 
3) придонесот за запослување. 
Како придонес од работен однос се подразбира: 
1) сојузниот придонес од личниот доход од ра-

ботен однос; 
2) републичкиот придонес од личниот доход од 

работен однос; 
3) општинскиот придонес од личниот доход од 

работен однос. 
Како придонес за образование се подразбира: 
1) републичкиот придонес за образование од 

личниот доход од работен однос; 
2) општинскиот придонес за образование од 

личниот доход од работен однос. 
Член 8 

Придонесот од работен однос (член 7 ст. 2 и 
3) се пресметува според збирот на стапите на оп-
штествено-политичките заедници што важат на те-
риторијата на општината на тсоја е седиштето на 
исплатителот на личниот доход, односно седиштето 
на погонот или на друга работна единица во која 
е остварен личниот доход. Овој придонес се распо-
редува на одделни општествено-политички заедници 
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Па кои им припаѓа според учеството на стапите на 
сојузниот, републичкиот и општинскиот придонес 
ед личниот доход од работен однос во збирот на 
стопите на придонесот од работен однос на сите 
општествено-политички заедници што важат на 
територијата на општината на која работникот има 
живеалиште односно на територијата на општината 
на која постојано живее потесното семејство на ра-
ботникот (член 23 од Основниот закон). 

Републичкиот и општинскиот придонес за обра-
зование се пресметува и се распоредува во корист 
на односните заедници на образованието на начинот 
предвиден во ставот 3 на овој член. 

II. Утврдување на основицата за пресметувале и 
плаќање на придонесите од личниот доход 

Член 9 
Основицата за пресметување и плаќаше на при-

донесот од работен однос и придонесот за образо-
вание ја сочинува секој одделен личен доход на 
работникот од членот 2 на овој правилник. 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот за заложување ја сочинуваат според чле-
нот 46 ст. 2 и 3 на Основниот закон за органи-
зацијата и финансирањето на запослувањето во 
врска со членот 21 од Основниот закон за личниот 
доход кој служи за утврдување на пензискиот основ 
и на основот за плаќање придонес за социјално 
осигурување на работниците, личните доходи од 
членот 1 на Основниот закон за личниот доход кој 
служи за утврдување на пензискиот основ и на 
основот за плаќање придонес за социјално осигу-
рување на работниците, освен личните доходи од 
членот 3 на овој закон. 

Член 10 
Придонесите од членот 7 на овој правилник се 

пресметуваат и се плаќаат^ и тоа: 
1) придонесот од работен однос (член 7 став 1 

точка 1) - со примена на збирот на стопите на со-
јузниот, републичкиот и општинскиот придонес од 
личниот доход од работен одное; 

2) придонесот за образование (член 7 став 1 
точка 2) - со примена на збирот на стапите на 
републичкиот и општинскиот придонее за образо-
вание од личниот доход од работен одаос; 

3) пр-идонесот за заложување (член 7 став 1 точ-
ка 3) - со примена на пропишаната стопа на тој 
придонес. 

Член 11 
За работниците запослени ка ј приватни рабо-

тодавци. придонесот од работен односг придонесот 
за образование и придонесот за запослување се 
пресметуваат од износот на личниот доход намален 
за износот на основните придонеси за социјално о-
сигурување и придонесот за заложување. Тие при-
донеси се пресметуваат по стопите добиени со 
примена на следните формули: 

1) збирната стопа на придонесот од работен однос 
стапите на придонесот од работен однос XI00 

100 - (стопите на основните придонеси за со-
цијално осигурување + станата на при-

донесот за заложување) 
2) збирната стопа на придонесот за образование 

стапите на придонесот за образование X lpo 

100 — (стапите на основните придонеси за со-
цијално осигурување + стопата на при-

донесот за заложување) 
3) стадата на придонесот за заложување 

станата на придонесот за заложување X 100 

100 — (стапите на основните придонеси за со-
цијално осигурување + стопата на при-

донесот за заложување). 

Придонесот за заложување го плаќа приватен 
работодавец од своите средства (член 46 став 1 на 
Основниот закон за организацијата и финансира-
њето на заложувањето). 

Член 12 
Од личниот доход на југословенски државјани 

запослени кај југословенски претставништва или 
организации во странство (член 45 на Основниот 
закон) се пресметуваат и се плаќаат придонесите од 
личниот доход од членот 10 на овој правилник и 
тоа од износот на личниот доход што тие југосло-
венски државјани би го имале на соодветното ра-
ботно место во Југославија односно на работното 
места на кое биле распоредени пред одењето на 
работа во странство, пресметани за секоја кален-
дарска година според движењето на просечниот ли-
чен доход во изминатата година во работната орга-
низација кај која тие лица се во работен однос. 

Ако во странска земја во која е заложен ју-
гословенски државјанин од личниот доход од ста-
вот 1 на овој член се плаќа придонес или данок, 
нема од тој личен доход да се пресметува и да се 
плаќа придонес од работен однос (член 45 став 1 
на Основниот закон) ниту придонес за образование 
(член 22 на Општиот закон). 

Придонесот за запослување од личниот доход на 
лицата од ставот 1 на овој член се пресметува и 
се плаќа од основицата од која од нивниот личен 
доход се пресметуваат основните придонеси за со-
цијално осигурување. 

Член 13 
Лицата заложени на територијата на Југосла-

вија кај дипломатски односно конзуларни претстав-
ништва, кај странски и меѓународни организации 
или кај претставници или службеници на тие прет-
ставништва односно организации, ако се обврзници 
на придонесот, сами го пресметуваат и го плаќаат 
придонесот од личниот доход од членот 11 на овој 
правилник (чл. 46 и 49 на Основниот закон; член 
22 од Општиот закон и член 46 став 1 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на зало-
жувањето). 

Член 14 
Ако е за придонесот од работен однос придо-

несот за образование и придонесот за заложување 
или само за еден од тие придонеси пропишано да 
се плаќаат според постојани основици, тие придо-
неси се пресметуваат и се плаќаат со примена на 
стапите од членот 10 на овој правилник врз про-
пишаните постојани основици. 

Ако е плаќањето на придонесот за социјално 
осигурување пропишано во постојани износи, а 
плаќањето на придонесот за заложување не е 
пропишано во постојани износи, придонесот за за-
ложување се пресметува и се плаќа од основицата 
што ја сочинува вкупниот износ на личниот доход 
исплатен на одделен работник (нета примање на-
големено за придонесите што се плаќаат од личниот 
доход на работникот). 

III. Рокови, место и начин на плаќањето на 
придонесите 

Член 15 
Исплатителот на личниот доход што своето 

финансиско работење го води преку Службата на 
општественото книговодство кај која има жиро-смет-
ка односно текушта сметка или своето финанси-
ско работење го врши по сметковна книшка, дол-
жен е пресметаните придонеси да ги уплати истиот 
ден кога кај Службата на општественото книговод-
ство или пошта (исплатител што работи со сметков-
на книшка) подига средства за исплата на личните 
доходи или аконтации на личните доходи (член 
150 од Основниот закон). 

Исплатителот на личниот доход што своето фи-
нансиско работење не го води преку Службата на 
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општественото книговодство должен е пресметаните 
износи на придонесот да ги уплати во смисла на 
ставот 1 од овој член во рок од 7 дена од денот 
на исплатата на личниот доход. 

Член 16 
Ако примателите на личните доходи од рабо-

тен однос се должни сами да ги пресметуваат и 
уплатуваат придонесите од личниот доход од ра-
ботен однос, ќе ги уплатуваат тие придонеси во рок: 
од 7 дена од денот на приемот на личниот доход 
(член 49 од Основниот закон). 

Придонесот од работен однос и придонесот за 
образование се уплатуваат кај Службата на опште-
ственото книговодство во општината на чија тери-
торија е живеалиштето на работникот односно на 
чија територија постојано живее потесното семеј-
ство на работникот (член 23 од Основниот закон), 
а придонесот за заложување — на општинскиот 
завод за запалување на чие подрачје е седиштето 
на исплатителот на личниот доход (член 46 од Ос-
новниот закон за организацијата и финансирањето 
на запослу вашето). 

Член 17 
Придонесот од работен однос и припаѓа на оп-

штествено-политичката заедница а придонесот за 
образование на заедницата за образование на чија 
територија односно подрачје е живеалиштето на 
работникот од чиј личен доход од работен однос 
се плаќаат тие придонеси (член 23 став 1 на Основ-
ниот закон). 

Ако работникот нема живеалиште на територи-
јата на општествено-политичката заедница на која 
постојано живее неговото потесно семејство, при-
донесот од работен однос и припаѓа на општестве-
но-политичката заедница а придонесот за образо-
вание на заедницата на образованието на чија 
територија односно подрачје постојано живее по-
тесното семејство на работникот (член 23 став 2 на 
Основниот закон и член 22 на Општиот закон). 

Како живеалиште, во смисла на ставот 1 од овој 
член, се смета местото на територијата на општи-
ната во која работникот е запишан во евиденци-
јата на живеалиштето во смисла на Основниот за-
кон за евиденцијата на живеалиштето и престоју-
валиштето на граѓаните („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/65). 

Член 18 
Придонесот од работен однос и придонесот за 

образование пресметани од личниот доход на стран-
ски државјани што се постојано настанети во Ј у -
гославија и припаѓаат на општестаено-политичката 
заедница односно на заедницата на образованието 
на чија територија односно подрачје обврзникот е 
постојано настанет 

Придонесот од работен однос и придонесот за 
образование пресметани од личниот доход на стран-
ски државјани што во Југославија имаат привре-
мен престој и припаѓаат на општествено-политич-
ката заедница односно на заедницата на образова-
нието на чија територија односно подрачје обврз-
никот има привремен престој. 

Член 19 
Придонесот од работен однос пресметан според 

збирот на стопите (член 10 точка 1) и придонесот 
за образование пресметал според збирот на стопите 
(член 10 точка 2), исплатителот на личниот доход 
од работен однос ги уплатува кај Службата на оп-
штественото книговодство што се наоѓа на терито-
ријата на општината на која е неговото седиште: 
На грбот4 од уплатницата или на посебен прилог 
исплатителот на личниот доход од работен однос 
ќе ги наведе општините на чии територии се нао-
ѓаат живеалиштата на работниците односно места-
та на постојаното живеење на потесното семејство 
на работникот, а за странски државјани ќе го на-
веде местото на нивното постојано настанување во 
Југославија односно местото на нивниот привре-
мен престој во Југославија. 

Службата на општеството книговодство упла-
тените износи на придонесот од работен однос и 
придонесот за образование ќе ги дозначи со една 
уплатница на сметките на тие придонеси кај Слу-
жбата на општественото книговодство во општина-
та назначена на грбот од уплатницата, и тоа во ро-
ковите предвидени во Наредбата за уплатување на 
приходите на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/66 и 5/67). 

Службата на општественото книговодство на 
територијата на општината на која е живеалиште-
то на работникот односно местото на постојано жи-
веење на потесното семејство на работникот или 
местото на постојано настанување на странски др-
жавјанин во Југославија односно местото на при-
времен престој на странски државјанин во Ју-
гославија уплатен,ите износи на придонесот од ра-
ботен однос ги распоредува на сметките на опште-
ствено-политичките заедници, а уплатените износи 
на придонесот за образование — на заедниците за 
образование, на кои им припаѓаат тие придонеси, 
на начинот предвиден во членот 7 ст. 2 и 3 на овој 
правилник, а во раковите предвидени во Наред-
бата за уплатување на приходите на општествено^ 
-политичките заедници. 

Член 20 
Од личните доходи на југословенски државјани: 

запослени во странство (член 12) се уплатуваат при-
донесот од работен однос и придонесот за образо-
вание кај Службата на општественото книговод-
ство на општината на чија'територија се наоѓало 
живеалиштето на југословенски државјанин пред 
неговото одење на работа во странство (член 51 од 
Основниот закон). 

Член 21 
Од личните доходи исплатени на странски др-

жавјани што постојано се настанети во Југосла-
вија се уплатуваат придонесот од работен однос 
и придонесот за образование кај Службата на оп-
штественото книговодство на територијата на оп-
штината на која тие се постојано настанете, а од 
личните доходи исплатени на странски државјани 
што во Југославија имаат привремен престој тие 
придонеси се уплатуваат кај Службата на опште-
ственото книговодство на територијата на општи-
ната на која се наоѓа местото на привремениот 
престој на тие лица — во смисла на Законот за 
движењето и престојот на странци во Југославија 
(,,Службен лист на СФРЈ" бр. 13/65). 

Член 22 
Државните органи, работните и други органи-

зации и приватните работодавци (исплатители на 
лични доходи), како и примателите на лични до-
ходи што се должни сами да го пресметуваат или 
уплатуваат придонесот од работен однос и придо-
несот за образование, ќе плаќаат на ^уплатените 
односно неблаговремено уплатените износи на при-
донесот од работен однос и придонесот за образо-
вание, покрај редовниот придонес, и наголемеи при-
донес од ОД% дневно од износот на неуплатениот 
односно неблаговремено уплатениот придонес (член 
151 од Основниот закон). 

Члан 23 
Придонесот за запослување од личниот доход 

остварен во Југославија се уплатува на посебна 
проодеа сметка кај Службата на општественото 
книговодство во корист на општинскиот завод за 
запослување на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на исплатителот на личниот доход, односно седи-
штето на погонот или друга работна единица кај 
која е заснован работниот однос 

По-идонесот за заложување од личниот доход 
што ќе го оствари работник со работа кај југосло-
венски претставништва и организации во странство 
се уплатува во корист на оној општински завод за 
запомнување во Југославија на чие подрачје се на-
оѓа државниот орган, работната или друга органи-
зација чие претставништво е во странство, односни 
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во корист на оној завод за запослуваље на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на погонот или на друга 
работна единица. 

Придонесот за запомнување од личниот доход 
на работникот што тој ќе го оствари ка1 странски 
работодавци се уплатува во корист на заводот за 
запослување со кој работникот го договорил изно-
сот на основицата за пресметување и уплатување 
на придонес за заложување. 

Член 24 
Обврската за плаќање на придонесот за зало-

жување од личниот доход остварен во странство, 
настанува со истекот на секој месец, со тоа што 
обврзникот за уплата на придонесот од членот 23 
став 3 на овој правилник е должен да изврши 
уплата во рокот во кој се врши уплатата на при-
донесот за социјално осигурување. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за на-
чинот на пресметување и плаќање на придонесот од 
личниот доход од работен однос и на придонесот 
за запослување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/65). 

Член 26 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 4-4484/1 
5 мај 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии 
Киро Глигоров, с. р. 

334. 

Врз основа на членот 34 став 2 од Законот за 
крајбрежното море, надворешниот морски појас и 
епиконтиненталниот појас на Југославија („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 22/65), во согласност со со-
јузниот секретар за сообраќеј и врски, сојузниот 
секретар за земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА МИНУВАЊЕ НА СТРАНСКИ 
РИБАРСКИ БРОДОВИ НИЗ ЈУГОСЛОВЕНСКОТО 

ТЕРИТОРИЈАЛНО МОРЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Странски рибарски бродови имаат право на 

нештетно минување низ југословенското територи-
јално море под условите определени со Законот 
за крајбрежното море, надворешниот морски 
појас и епиконтииенталниот појас на Југосла-
вија (ЕО понатамошниот текст' Законот за крај-
брежното море) и со овој правилник. 

Член 2 
Како странски рибг,рски брод согласно За-

конот за крајбрежното море, се смета брод што 
има стра.нска джавна припадност е е опремен за 
риболов (лов на риби, ракови и главоиосци). 

II. Услови за нештетно минување 

Член 3 
Странски рибарски бродови имаат право на 

нештетно минување низ југословенското територи-
јално море под условите: 

1) минувањето да се врши по најкраток пат. 
со брзина не помала од економската, без запирање 

или сидрење освен ако е тоа неопходно поради ви-
ша сила односно неволја на море; 

2) за време на менувањето да не вршат риболов 
или лов на други морски животни, ако за тоа не-
маат дозвола; 

3) да се држат на определена оддалеченост од 
други рибарски бродови и ознаки на положбата на 
кои се наоѓаат риболовните средства на овие бро-
дови. 

Член 4 
Како наЈЈфеток пловен пат за минување на 

странски рибарски брод низ југословенското тери-
торијално море, во смисла на овој правилник, се 
подразбира пловидба што се врши само во опреде-
лен правец (рута) на пловниот пат од појдовната 
точка на влегувањето во југословенското територи-
јално море до точката на одредиштето, односно од 
точката на одредиштето до точката на излегувањето 
југословенското територијално море. 

Член 5 
Како економска брзина на странски рибарски 

брод, во смисла на овој правилник, се подразбира 
брзина што е ка-ко економска запишана во брод-
ските исправи, но не помала од 6 наутички милји 
на час. 

Член в 
Како виша сила односно неволја на море, во 

смисла на овој правилник, се подразбира неотстран-
лив настан кој, во случај странски рибарски брод 
да не се засолни, би можел да му предизвика по-
голема штета на тој рибарски брод, на луѓето или 
имотот на бродот (елементарни непогоди, хаварија, 
болест и др.). 

III. Држење и печатење на рибарски прибор 

Член 7 
Странски рибарски бродови што минуваат низ 

југословенското територијално море без влегување 
во внатрешните морски води, или заради уплову-
вање во внатрешн,ите морски води, или заради ис-
пловување од тие води, како и странски рибарски 
бродови што имаат дозвола за риболов во опре-
делени зони на југословенското крајбрежно море, 
се должни од местото на заковувањето во југосло-
венското територијално море па до местото на ис-
пловувањето од него или од местото на упловуве-
њето во југословенското територијално море па до 
зоната на дозволениот риболов и назад во отворе-
ното море, сите рибарски мрежи и друг рибарски 
прибор што непосредно служи за риболов (рибарски 
прибор) да ги држат во бродскиот склад или запе-
чатени, 

Печатењето се врши на тој начин што рибар-
скиот прибор ќе се одвитка со платно и ќе се стави 
во вреќи кои на краиштата имаат окца низ кои 
ќе се провре кана-п и ќе се заврзе, а потоа краиш-
тата од каналот ќе се запечатат со печатен восоку 

Член 8 
Заповедникот на странски рибарски брод од чле-

нот 7 на овој правилник е должен печатењето од-
носно сместувањето на рибарскиот прибор во скла-
дот да го изврши пред влегувањето во југословен-
ското крајбрежно море, а печатите смее да ги симне 
односно рибарскиот прибор да го изнесе од складот 
дури кога ќе го напушти југословенското територи-
јално море со упловување во отворено море или во 
територијално море на некоја странска држава. 

Член 9 
На странски рибарски брод koi врз основа на 

членот 7 став 2 или членот 10 од Законот за крај-
брежното море престојува во некоја од југословен-
ските луки, заливи, ували или сл., органите на ри-
барската инспекција можат, на барање на заповед-
никот од тој брод, да му дозволат изнесување од 
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складот односно отпечатување на рибарскиот при-
бор од членот 7 на овој правилник, но само ако тој 
прибор се наоѓа во водена или влажна состојба, 
заради негово сушење односно проветрување или 
ако е потребно да се извршат на него некои по-
правки. 

Пред заминувањето на странски рибарски брод 
од југословенска лука, залив, увал а или сл., ри-
барскиот прибор што е изнесен од складот односно 
отпечатен и донесен на палубата на бродот заради 
сушење, проветрување иди заради извршување по-
требни поправки на него, мора повторно да се смес-
ти во складот односно да се запечати на начинот 
определен во членот 7 на овој правилник. 

Член 10 
Странските рибарски бродови од членот 7 на 

овој правилник за време на пловидбата по југо-
словенското крајбрежното море, каде што сигурноста 
на пловидбата дозволува, се должни да се -држат на 
оддалеченост од најмалку една. половина наутичка 
милја од југословенските ознаки што ја покажуваат 
положбата на свеќариците и мрежите за ловење 
мала сина риба односно од мрежите за ловење 
крупна сина риба, и најмалку 500 метра од оз-
наките што ја покажуваат положбата на мрежите 
сто јазици, парангалкц врши или слично. 

IV. Радани к еѕѕтда 

Член 11 
Странски рибарски брод што минува низ ју-

гословенското територијално море без влегување 
во внатрешните морски води, или заради уплову-
вање во внатрешните морски води, или заради испло-
вување од тие води по основот од членот 7 став 2 
или членот 10 на Заводот за крајбрежното море, 
како и странски рибарски брод кој има дозвола за 
риболов во определени зоки на југословенското те-
риторијално море, за време на пловидбата по југо-
словенското територијално море иди до зоната на 
дозволен риболов и назад во отвореното море, должен 
е да има видео истакнати ознаки и светла по кои 

може да се утврди дека е тоа рибарски брод. 
Покрај ознаките и светлата што се предвидени 

со Правилникот за одбегнување судири на море 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 2/66), бродовите од 
ставот 1 на овој член се должни да истакнат и по-
себни ознаки и светла, и тоа: 

1) дење — на врвот од главниот или единиот 
јарбол топка во црна боја. со пречник од 61 cm, 
со знаме на сигналниот кодекс пламенец број 1. 
Растојанието помеѓу топката и пл а венецот не смее 
да биде помало од еден метар; 

2) ноќе — на врвот од главниот или единиот 
јарбол над белото позитивно светло и едно СВРТЛ-Ј 
во бела боја, видливо од сите страви од оддалече-
ност од најмалку две наутички милји. 

V. Казнеше одредби 

Член 12 
За повреди на одредбите од чл. 3, 7, 8, 9 и 11 

на овој правилник ќе се казни за поморски пре-
кршок заповеданиот на странски рибарски брод или 
друго одговорно лице на тој брод според одредбата 
од членот 30 став 1 точка 3 на Законот за крајбреж-
ното море. 

За повреда на одредбата од чтенот 3 на овој 
правилник, во поглед на забраната на риболов и 

ллов на други морски животни, и за повреда на од-
редбата од членот 10 на овој правилник — ќе се 
казни за прекршок заповедникот на странски ри-
барски брод според одредбите од членот 51 односно 
53 став 1 точка 1 односно став 2 на Основниот закон 
за морското рибарство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65 и 55/65). 

VI. Завршни одредби 

Член 13 
Одредбите од членот 3 точ. 1 и 2 и членот 7 на 

овој правилник не се применуваат на странски ри-
барски бродови што имаат дозвола за стопански 
риболов во една од определените зони на југосло-
венското територијално море издадена врз основа 
на меѓународниот договор во кој Југославија е една 
од договорните страни, за време додека се наоѓаат 
во зоната во која им е доволен стопански риболов. 

Ако е со меѓународниот договр во кој Југосла-
вија е една од договорните страни предвидено стран-
ските рибарски бродов-и од ставот 1 на овој член 
да имаат поинакви ознаки и светла, на тие бродови 
не се применуваат ниту одредбите од членот 11 на 
овој правилник. 

Член 14 
Одредбите од овој правилник за држењето и 

печатењето на рибарски прибор (чл. 7 до 10) сл 
применуваат и на странски јахти, туристички и 
спортски бродови и чамци, што се опремени за ри-
болов а немаат дозвола за риболов во крајбрежнотз 
море на Југославија, 

Член Њ 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шеееет дена од денот на објавувањето во („Службен 
лист на СФРЈ".' 

Бр. 0в-1115/2 
8 април 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство 
и шумарство, 

Душан Илиеви^, с. р. 

335. 

Врз основа не членот 205 став 1 од Законот за 
воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ 
И ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА НА КОНТРОЛОРИТЕ 

НА ЛЕТАЊЕТО 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат стручната 

спрема, стручните испити и други услови што мо-
раат да ги исполнуваат контролорите на летањето 
во службата за контрола на летањето (во поната-
у,гошмот текст: контролорите на летањето), начинот 
на проверувањето на нивната стручност,. начинот 
на издавањето на дозволите за работа, како и ра-
ботите што можат да ги вршат тие. 

Член 2 
Работите на контролор на летањето може да ги 

врши работник што има најмалку завршено средно 
училиште, што ги исполнува другите услови пропи-
шани со овој правилник и што ќе добие дозвола за 
работа. 

Член 3 
Работникот што врши работи на контролор на' 

летаното мора, покрај условите од членот 2 на овој 
правилник, во поглед здравствената способност да 
ги исполнува условите утврдени со посебни про-
писи. 

Работникот од ставот 1 на овој член мора да 
познава најмалку еден странски јазик што се упот-
ребува во контролата на летањето, во обемот што 
е пропишан со програмата за полагање на струч-
ните испити за контролорите на летањето. 
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Член 4 
На работникот што ќе положи стручен испит за 

контролор на летањето му се издава дозвола за вр-
шење на работите за работното место за кое полож-ил 
стручен испит. 

Член 5 
Работникот што се оспособува за вршење рабо-

ти на определено работно место на контролор на 
летањето може да ги врши работите на тоа работ-
но место само под надзор на контролор на летањето 
што има дозвола за работа. 

П. Стручна спрема 

Член 6 
На работно место контролор на летањето во 

биро на аеродромска контрола на летањето и на 
контролна кула може да се постави работник што 
има завршено средно училиште, квалификација на 
летач, завршено училиште или курс за контрола 
на летањето а положеа стручен испит за работното 
место контролор на летањето во биро на аеродром-
ска контрола на летањето и но контролна кула. 

Член 7 
На работно место контролор на летањето во 

приодна контрола на летањето може да се постави 
работник што има завршено средно училиште, ква-
лификации на летач, завршено училиште или курс 
за контрола на летањето, две години поминати на 
работа како контролор на летањето во биро на ае-
родромска контрола на летањето односно на кон-
тролна кула и положен стручен испит за контро-
лор на летањето во приодна контрола на летањето. 

Член 8 
На работно место контролор на летањето во 

обласна контрола на летањето и во служба за ин-
формации во летање може да се постави работник 
што има завршено средно училиште, квалифика-
ција на летач, завршено училиште или курс за кон-
трола на летањето, пет години поминати на работа 
како контролор на летањето во биро на аеродромска 
контрола на летањето односно на контролна кула 
или приодна контрола на летањето и положен стру-
чен испит за контролор на летањето во обласна 
контрола на летањето или во служба за информа-
ции во летање. 

Член 9 
На работните места од чл. 6, 7 и 8 на овој пра-

вилник, по исклучок може да се постави работник 
кој наместо квалификацијата на летач има квали-
фикација на радиотелеграфист а кој најмалку пет 
години одржувал врска со авиони во воздух. 

III. Стручни испити 

Член 10 
Стручните испити што според одредбите од овој 

правилник се предвидени за работните места од чл. 
Ф. 7 и 8 на овој правилник се полагаат пред испитна 
комисија што ја образува старешината на сојузниот 
орган на управата надлежен за работите на без-
бедноста на воздушната пловидба. 

Писмена пријава за полагање на стручниот ис-
пит кандидатот поднесува до комисијата за пола-
гање на стручниот испит. 

Испитната комисија му одобрува на пријавениот 
кандидат полагање на стручниот испит ако утврди 
дека тој ги исполнува пропишаните услови за по-
лагање на тој испит. Во противно, и-спитната коми-
сија донесува решение за одбивање на кандидатот 
од полагање на стручниот испит. 

Член 11 
Со решението со кое се образува испитната ко-

мисија за полагање стручни испити, се именуваат 
претседател и двајца членови на комисијата, како и 
нивни заменици. 

За член на комисијата односно испитувач не 
може да биде именуван работник што има стручна 
спрема пониска од стручната спрема на работникот 
што го полага стручниот испит. 

Со решението за обра.зување на испитната ко-
мисија се определува и записничар. 

Член 12 
Во случај на потреба комисијата може да се 

пополни со потребен број испитувачи што имаат 
положба на член на комисија кога се одлучува за 
успехот на кандидатот од материјата што ја испи-
тувале тие. 

Член 13 
Стручниот испит се состои од теориски и прак-

тичен дел. 
Теорискиот дел на испитот кандидатот го по-

лага писмено и усно, според програмата што ја про-
пишува сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на безбедноста на воздушната пловидба. 
Со оваа програма се пропишува начинот на полага-
њето на писмениот и усниот дел на испитот. 

Кон усниот дел на испитот се пристапува по 
изработката на писмена задача. 

Кандидатот што не ќе положи еден дел (еден 
или два предмета) на усниот дел на испитот, може 
од ТОЈ дел да полага поправен испит во рокот што 
ќе го определи испитната комисијо, а кој не може 
да биде пократок од 30 дена. 

Кандидатот што не ќе положи повеќе од два 
предмета од усниот дел на испитот може повторно 
да го полага целиот теориски дел на стручниот 
испит во рокот што ќе го определи испитната коми-
сија, а кој не може да биде пократок од два ме-
сеца. 

По положениот теориски дел на испитот кан-
дидатот полага практичен дел. 

Практичниот дел на испитот се состои во прак-
тична примена на технички средства и уреди 'што се 
наоѓаат на определено работно место, како и во пи-
смена и уска обработка на практичната примена на 
тие средства и уреди. 

Ако кандидатот не го положи практичниот дел 
на испитот, се смета де^а не го положил стручниот 
испит. 

Полагањето на стручниот испит кандидатот мо-
же да го повтори, а времето помеѓу едното и друго-
то полагање не може да биде пократко од три ме-
сеци. 

Член 14 
Комисијата го оценува целокупниот успех на 

кандидатот на стручниот испит со оценката „по-
ложил" или „не положил". 

Член 15 
По положениот стручен испит испитната коми-

сија му издава на кандидатот уверение. 

IV. Дозвола за работа 

Член 16 
На коктролорот на летањето, по положениот 

стручен испит, сојузниот орган на управата надле-
жен за работите на безбедноста на воздушната пло-
видба му издава дозвола за работа, врз основа на 
која тој може да врши само работи на работното 
место за кое го полагал стручниот испит. 

Дозволата за работа важи две години. Овој 
рок може да се продолжи на барање од заинтере-
сираното лице. Пред секое продолжување на важ-



Среда, 17 мај 1967 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 22 - Страна 653 

носта на доз-волата се проверува стручната способ-
ност на контролорот на летањето, во рамките на 
програмата пропишана за соодветното работно 
место. 

Член 17 
Врз основа на дозвола за работа контролор на 

летањето на работно место во биро на аеродромска 
контрола на летањето ги врши следните работи: ги 
одобрува најавите и врши обезбедување на лето-
вите; ги врши сите работи на известување за ле-
товите: ги планира летовите и ги води сите потреб-
ни статистички податоци за нив; собира податоци 
за состојбата на аеродромот, радионавигационите и 
други технички средства, ги контролира и одобрува 
плановите на летањето; ги средува NOTAM-ите и 
на најпогоден начин ги запознава летачите со сите 
настанати промени на воздушните патишта и на 
аеродромите на линијата на летањето; ги објавува 
NOTAM-ите од ѓ класа; ги составува и ги распра-
ќа, врз основа на планот на летањето, пораките за 
аеродромите на определувањето и за другите заин-
тересирани органи на контролата на летањето. 

Член 1В 
Врз основа на дозвола за работа контролор на 

летањето на работно место на контролна кула ги 
врши следните работи: при поволни метеоролошки 
услови води воздухоплови по маневарбКите површи-
ни на аеродромот и во аеродромската зона 
и се грижи за нивната безбедност, а при сло-
жени метеоролошки услов-и ја врши оваа рабо-
та само во границите на видливиот контакт со воз-
духоплов во летање; спречува судири помеѓу воз-
духоплови во воздухот и помеѓу воздухоплов и во-
зило на земјата; поведува акција за тревога, трага-
ње и спасување; воведува податоци за извршените 
полетувања и слетувања во текот на работното 
време. 

Член 19 
Врз основа на дозвола за работа контролор на 

летањето на работно место во преодна контрола ги 
врши следните работи: БОДИ воздухоплови во поле-
тување и слетување со помош на радио и други 
средства што се користат за таа цел; се грижи за 
безбедноста на летањата на воздухопловите од мо-
менот кога ќе ги прими на водење од контролорот 
на летањето на кулата па се додека воздухопловот 
не и го предаде на. обласната контрола и обратно 
при слетување; Ерши безбедни раздвојувана на 
воздухоплови; поведува акција за тревога, трагања 
и спасување. 

Член 20 
Врз основа на дозвола за работа контролор на 

летањето на работно место на обласна контрола на 
летањето ги врши следните работи: го контролира 
раздвојувањето и обезбедувањето на летањата на 
воздухоплови на воздушните патишта и во заврш-
ните контролирани области; им ги дава на пилотите 
сите потребни известувања и инструкции неопход-
ни за сигурно и успешно извршување на летањето; 
поведува акција за тревога, трагање и спасување. 

Член 21 
Врз основа на дозвола за работа контролор на 

летањето на работно место во службата за инфор-
мации во летање ги врши следните работи: им ги 
дава на воздухопловите во летање сите'неопходни 
известувања за ситуацијата во воздухот на праве-
цот на нивното летање (состојба на сообраќајот), 
за метеоролошките услови, за исправноста на уре-
дите и за состојбата на аеродромот. 

По исклучок, по овластување од непосредниот 
старешина, контролорот на летањето од ставот 1 
на овој член може да врши еден дел од работите на 
обласна контрола во определен простор (во слој 
според височината) и да поведува акција за тре-
вога, трагање и спасување. 

V. Преодна и завршна одредба 

Член 22 
На работниците што на денот на влегувањето во 

сила на овој правилник се затечени на работните 
места контролор на летањето од чл. 6, 7 и 8 на овој 
правилник, а што ги исполнуваат условите пропи-
шани со овој правилник, ќе им се издаде дозвола за 
вршење работи на работното место на кое се затек-
нале во рок од шест месеци од денот на влегување-
то во сила на овој правилник. 

Работниците од ставот 1 на овој член што не ги 
исполнуваат условите пропишани со овој правил-
ник, можат да ги вршат работите на работното ме-
сто на кое се затекнале на денот на влегувањето 
во сила на овој правилник додека не се здобијат 
со пропишаната стручна спрема, а најдолго една 
година. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 1018/67 

8 мај 1967 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричиќ, с. р. 

336. 
Врз основа на чл. 37, 39 и 63 од Основниот за-

кон за мерките за унапредување на сточарството 
и за здравствената заштита на добитокот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 29^6), сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ МЕРКИ НА ГРАНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
1. Во Наредбата за преземање мерки на грани-

цата за здравствена заштита на добитокот („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 19/67) во точката 1 став 1 
одредба под 1 по зборовите: „суровини од добиток" 
се додаваат запирка и зборовите: „како и внесување 
од Италија.на месо и производи од месо од страна 
на патници". 

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

Бр. 08-1650/2 
10 мај 1967 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за земјоделство 
и шумарство, 

Душан Илиеви^, с. р. 

337. 

Врз основа на членот 25 ст. 2 и 3 од Законот за 
извршување на кривичните санкции („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 9/64). по предлог од секретарот 
за внатрешни работи на СР Србија, сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА 
ОСНОВАЧ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ЗА 
МАЛОЛЕТНИЦИ СО СЕДИШТЕ ВО ВАЛЕВО ОД 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ ВРЗ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1. Правата и обврските на Сојузниот секрета-

ријат за внатрешни работи како основач на Каз-
нено-поправниот дом за малолетници со седиште 
во Валево утврдени во Решението за основање на 
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Казнено-поправителен дом за малолетници со се-
диште во Валево („Службен лист на СФРЈ" бр. 
51/64), се пренесуваат врз Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи на Социјалистичка Ре-
публика Србија. 

2. Работниците што на денот на влегувањето во 
сила на ова решение вршат работи во Казнено-
-поправниот дом од точката 1 на ова решение, про-
должуваат со вршењето на работите во тој дом 

3. Инвентарот и други средства на Казнено-
-поправниот дом од точката 1 на ова решение му 
се предаваат на користење на Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи на Социјалистичка Ре-
публика Србија. 

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

Бр. 495/1 
11 мај 1967 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Милан Мишковиќ, с. р. 

338. 

Врз основа на членот 134 став 2 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65. 57/65 и 29/66), Собранието на Југословен-
ската заедница на социјалното осигурување доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-

СТВО 

1. Во Одлуката за височината на посебниот при-
донес за користење здравствена заштина во стран-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/67) во точката 
1 се додава нов став 2. кој гласи: 

„За осигурениците во работен однос со југо-
словенски организации на работа во странство по-
себниот придонес од ставот 1 на оваа точка се 
плаќа од основицата од која се пресметуваат и се 
плаќаат основни придонеси, намалена за износот 
на придонесот од личниот доход (нето-личен до-
ход)." 

Во точката 3 по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„По исклучок, работните организации^! што о-
безбедуваат девизни средства врз основа на Одлу-
ката за плаќањата во странство од страна на ра-
ботните организации од нестопански дејности (,,Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 52/66) го плаќаат посебниот 
придонес за користење здравствена заштита во 
динари." 

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

Ск. бр. 14/67 
5 мај 1967 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на 
социјалното осигурување 

Претседател, 
Риста Михаиловиќ, с. р. 

339. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ ЦА ПРА-
ТЕНИЦИ ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР 
НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА 
ЕДИНИЦА 41 - СИЊ И ДОПОЛНИТЕЛНО ОДР-
ЖАНИТЕ ИЗБОРИ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 47 

- КРАПИНА 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
— Просветно-културен собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на повторните избори 
одржани во Изборната единица 41 — Сињ, како и 
изборните акти што се однесуваат на дополнително 
одржаните избори во Изборната единица 47 — Кра-
ишка, та во смисла на членот 103 став 3, во врска 
со членот 158 од Законот за изборот на сојузните 
пратеници („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67), 
поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИЦИ ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СО-
БОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА 41 - СИЊ И ДОПОЛНИТЕЛНО 
ОДРЖАНИТЕ ИЗБОРИ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИ-

ЦА 47 — КРАПИНА 

I. Повторните избори на пратеник за Просвет-
но-културниот собор на Сојузната скупштина во 
Изборната единица 41 — Сињ, распишани, врз ос-
нова на членот 153 став 1 од Законот за изборот на 
сојузните пратеници, од страна на Општинската из-
борна комисија за избор на сојузни пратеници за 
Изборната единица 41 - Сињ, одржан-и се на 9 мај 
1967 година. 

Изборите на пратеник за Просветно-културниот 
собор на Сојузната скупштина во Изборната еди-
ница 47 — Кратина одржани се на 10 мај 1967 го-
дина, како ден дополнително определен за избори 
од страна на Општинската изборна комисија за из-
бор на сојузни пратеници за Изборната единица 
47 — Крапина (член 83 став 2 од Законот). 

II. Со спроведувањето на изборите, пОд надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Хрватска и општинските изборни ко-
мисии за избор на сојузни пратеници за изборните 
единици 41 — Сињ и 47 — Кратина. 

III. Гла-сањето е вршено за кандидатите чии кан-
дидатури се потврдени од надлежните општински 
изборни комисии и, во смисла на членот 85 од За-
конот за изборот на сојузните пратеници, навреме-
но објавени. 

IV. Резултатите на изборите во наведените из-
борни единици ги утврдија општинските изборни 
комисии на ' начинот пропиша-н во чл. 97, 98, 100, 
101 и 102 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти што се однесуваат на изборот на пла-
теници за Просветно-културниот собор на С о б -
ната скупштина во Изборната единица 41 — Стив 
и изборната единица 47 — Кратина, и не најде 
неправилности што би влијаеле врз резултатот на 
изборите. 

VI. Општинските изборни комисии за избор на 
сојузни пратеници за изборните единици 41 — Син. 
и 47 — Кратина ги утврдија следните резултати на' 

,повторните односно дополнително одржаните из-
бори, и тоа: 
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1. Изборна единица 41 — Син. 
Во Собранието на општина Имотски: 

. вкупен број одборници —^ — — — — 98 
гласаа за кандидатот Бабиќ др Иван — 87 
Во Собранието на општина Омиш: 
вкупен број одборници — — — — - 84 
гласаа за кандидатот Бабиќ др Иван — 74 
Во Собранието на ошпштина Син.: 
вкупен број одборници — — — — — 124 
гласаа за кандидатот Бабиќ др Иван — 100 
Во Собранието на општина Трогир: 
вкупен број одборници — —̂ — — — 72 
гласаа за кандидатот Бабиќ др Иван — 67 
За пратеник е прогласен Бабиќ др Иван, од 

Загреб кој доби мнозинство гласови на одборниците 
во секое од општинските собранија од подрачјето 
на изборната единица. 

2. Изборна единица 47 — Крапина 
Во Собранието на општина Долна Стубмца: 
вкупен број одборници — — — — — 92 
гласаа за кандидатот Лукатело Јосип — 82 
Во Собранието на општина Крапина: 
вкупен број одборници — — — — — 100 
гласаа за кандидатот Лукатело Јосип — 79 
Во Собранието на општина Забон: 
вкупен број одборници — — — — — 192 
гласаа за кандидатот Лукатело Јосип — 91 
Во Собранието на општина Златар — Бистрица: 
вкупен број одборници - - - - — 190 
гласаа за кандидатот Лукатело Јосип — 78 
За пратеник е прогласен Лукатело Јосип, од За-

греб, кој доби мнозинство гла-сови на одборници^ 
во секое од општинските собранија од подрачјето 
на изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на изборот на 
пратеници за Просветно-културниот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица 41 — Сињ 
и Изборната единица 47 — Кратина. 

Bp. 292 
12 мај 1967 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с .р. 

Ч л е н о в и : 
^Борислав Лесновски, с. р. Слобода Селиќ, с. р. 
др Ана Јурин-Жилиќ, с. р. Александар Орландић, с. р. 

340. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРА-
ТЕНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ 
СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ЕДИНИЦА 41 - СИЊ 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 
— Ор г али з а ци оно -п о л итич к и собор — 

Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на повторните избори одржа-
ни во Изборната единица 41 — Сињ, та во смисла 

на членот 103 став 3, во врска со членот 158 од 
Законот за изборот на сојузните пратеници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 8/67), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИ-
ОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО 

ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 41 - СИЊ 

I. Повторните избори на пратеник за Организа-
ционо-политичкиот собор на Сојузната скупштина 
во Изборната единица 41 — Сињ, распишани, врз 
основа на членот 155 став 1 од Законот за изборот 
на сојузните пратеници, од страна на Општинската 
изборна комисија за избор на сојузни пратеници за 
Изборната единица 41 — Сињ, одржани се на 9 мај 
1967 година. 

II. Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеше Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Хрватска и Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 41 — Сињ. 

III. Гласањето е вршено за кандидатот чија кан-
дидатура е потврдена од Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 41 — Сињ и, во смисла на членот 85 од 
Законот за изборот на сојузните пратеници, навре-
мено објавена. 

IV. Резултатот на изборите во наведената из-
борна единица го утврди надлежната општинска 
изборна комисија на начинот пропишан во чл. 97, 
98, 100, 101 и 102 од Законот за изборот на сојузните 
пратеници. 

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа из-
борните акти што се однесуваат на повторните из-
бори на пратеник за Организационо-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина во Изборната еди-
ница 41 — Сињ, и не најде неправилности што би 
влијаеле врз резултатот на изборите. 

VI. Општинската изборна комисија за избор на 
сојузни пратеници за Изборната единица 41 — Син. 
го утврди следниот резултат на повторните избори, 
и тоа: 

1. Изборна единица 41 - Син, 
Во Собранието на општина Имотски: 

вкупен број одборници — — — — — 98 
гласаа за кандидатот Сикирица Анте — 84 

Во Собранието на општина Омиш: 
вкупен број одборници — — — — — 84 
гласаа за кандидатот Сикирица Анте — — 78 

Во Собранието на општина Син.: 
вкупен број одборници — — — — — 124 
гласаа за кандидатот Сикирица Анте — - - 9 8 

Во Собранието на општина Трогир: 
вкупен број одборници — — — — — 72 
гласаа за кандидатот Сикирица Анте — — 67 
За пратеник е прогласен Сикирица Анте, од 

Сплит, кој доби мнозинство гласови на одборниците 
во секое од општинските собранија од подрачјето 
на изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти што се однесуваат на овие повторни 
избори. 

Бр. 293 
12 мат 1967 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р. 

Членови: 
Борислав Личеноски, с. р Слобода Селиќ, с. р. 
др Ана Јуриќ-Жилиќ, с. р. Александар Орлаидиќ, с. р. 
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Но извршеното споредување со изворниот текот 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Правилникот за составува-
ње на периодичната пресметка на работните орга-
низации^ објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
48/67, се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕ-
НИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВУВАЊЕ 
НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА РАБОТ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во членот 12, во изменетиот член 21, во ставот 
9 наместо зборовите: „внесуваат податоци" треба да 
стојат зборовите: „не внесуваат податоци". 

Во ставот 10 точка 22 по зборовите: „контото 
021," треба да се бришат зборовите: „ќе се подели", 
а во еданаесеттиот ред по зборовите: „пресметков-
ниот период" треба да се додадат зборовите: „ќе се 
подели". 

Во истиот став точка 27 наместо зборот: „сред-
ствата" треба да стојат зборовите: „непотрошените 
средства", а наместо зборовите: „конто 100 ' треба 
да стојат зборовите: „конто од контото 100". 

Во членот 13, во изменетиот член 22, во ставот 
3 на крајот на одредбата под 2 наместо зборовите: 
„во колоните 4, 5 и 6;" треба да стојат зборовите: 
„во колоните 4 и 5;". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии. Бел-
град, 5 мај 1967 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за усло-
вите за пуштање во промет на плодови и дрвја од 
питом костен заразени со рак на костеновата кора, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 19/67, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ПЛОДОВИ И ДРВЈА ОД ПИТОМ 
КОСТЕН ЗАРАЗЕНИ СО РАК НА КОСТЕНОВАТА 

КОРА 

Во точката 2 под 2 зборовите: „замакана во тој 
раствор," треба да се бришат. 

Од Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, Белград 9 мај 1967 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УКИ-
НУВАЊЕ НА ЧЛ. 2 ДО 4 НА УРЕДБАТА ЗА ЦЕ-
НИТЕ НА КОМУНАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ И УСЛУ-
ГИ ШТО ГИ КОРИСТАТ СТОПАНСКИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ, ДРЖАВНИ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја ус-
тавноста на Уредбата за цените на комуналните 
производи и услуги што ги користат стопански ор-
ганизации, државни органи и установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/58 и 39/58 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 41/63), врз основа на членот 26 
став 1 од Законот за Уставниот суд на Југославија, 
по јавната расправа одр;кана на 27 декември 1966 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат чл. 2, 3 и 4 од Уредбата за це-

лите на комуналните пооизводи и услуги што ги 
користат стопански организации, државни органи и 

установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58 и 39/58 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 41/63). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ". 

3. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука од следевте причини: 

Со донесувањето на Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот („Службен лист на СФРЈ'% 
бр. 14/63) Уредбата за цените на комуналните про-
изводи и услуги што ги користат стопански орга-
низации, државни органи и установи (во поната-
мошниот текст: Уредбата) не е укината, а по про-
гласувањето на Уставот на СФРЈ и ако е новели-
рана не е усогласена со Уста-вот. Меѓутоа, со доне-
сувањето на други сојузни прописи по прогласу-
вањето на Уставот одделни одредби од таа уредба 
престанаа да важат, освен одредбите од чл. 2, 3 и i 
кои, како тоа и на јавната расправа го утврди Судот, 
остана и натаму во сила. 

Во членот 2 од Уредбата, покрај другото, уста-
новен е и правен основ за воведување комунални 
услуги од определен вид што се наплатуваат само 
од одделн,и корисници; во членот 3 од Уредбата 
дадена е можност цените на комуналните производи 
и услуги да се пропишуваат во различни износи 
зависно од категоријата на корисниците и, најпосле 
во членот 4 од Уредбата се определени услови за 
издавање земјиште во закуп за определени сто-
пански цели, како и услови за пропишување на-
доместок за користење на тоа земјиште. 

Од одредбите на Уставот што се однесуваат на 
положбата и надлежноста па Сојузната скупштина, 
а посебно од одредбата на членот 164 став 1 точка 
2 на Уставот, произлегува дека Скупштината, како 
основачи носител на правата и должностите на фе-
дерацијата, непосредно и исклучиво донесува со-
јузни закони. Со тоа е исклучена можноста за пое-
несување законодав-ната дејност од страна на Со-
јузната с-купштина врз сојузен политичко-извршел 
орган, т. е. врз Сојузниот извршен совет. 

На невозможноста да се пренесува законодав-
ната дејност од Сојузната скупштина врз Сојузниот 
извршен совет укажуваат истовремено и одредбите 
од Уставот со кои се определува функционалната 
надлежност на Сојузниот извршен совет. Имено, 
според одредбата од членот 228 точка 4 на Уставот 
Сојузниот извршен совет е овластен да донесува 
уредби, одлуки и упатства за извршување на сојуз-
ните закони и други општи акти на Сојузната скуп-
штина само ако е за тоа со закон или со тие акти 
овластен. 

Според тоа, Сојузниот извршен совет може да 
ги користи само оние овластувања од сојузен закон 
што се однесуваат на извршувањето на самиот за-
кон во кои се дадени овластувањата и во кои се 
определени границите на тие овластувања. Меѓу-
тоа. со наведените одредби од Уредбата Сојузниот 
извршен совет ја регулирал законската матерша са-
MOCToiuo и изворно. 

Од сето напред изложело Уставпот СУД на1де 
дека по донесувањето на Уставот од 1963 година 
споменатата матеви!а не може да биде регулирана 
со прописи на политичко-извршен орган. 

4. Овав одлука е донесена на седницата на 
Уставниот суд на Југославија одржана на 25 јануари 
1967 година. 

У бр. 268/66 
25 јануари 1987 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 
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У К А З И 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА 

I 
Се отповикува 
Мита МИЛЕНКОВИЌ од должноста на извонреден 

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

II 
Се назначува 
Иво Вејвода, досегашен амбасадор на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија во 
Република Италија, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Франција. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У бр. 55 
3 мај 1967 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосив Броз Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став t точка 3 од Уставот, а на предлог 
од држа-вниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СУДАН И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СУДАН 

I 
Се отповикува 
Исо Његован од должноста на извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјал иетичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Су-
дан. 

II 
Се назначува 
Гојко Жарковиќ, досегашен специјален совет-

ник во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти, за извонреден и ополномоштен амбасадор на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во Република Судан. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој. указ влегува во сила веднаш. 

У, бр. 60 
10 мај 1967 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на точката 3 став 4 од Одлуката за 
основањето и работата на Генералниот секретаријат 
на Претседателот на Републиката („Службен лист 
на СФРЈ \ бр. 26/63 и 1/66), во врска со чл. 15 од 
Законот за сојузната управа, („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/65), Претседателот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕ-
ТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

Се разрешува од должноста на генерален се-
кретар на Пратседвтелот на Републиката Богдан 
Црнобрља, поради одење на нова должност. 

Р. бр. 64 
12 мај 1967 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосин Броз Тито, с р. 

Врз основа на точката 3 став 4 од Одлуката за 
основањето и работата на Генералниот секретаријат 
на Претседателот на Републиката („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/63 и 1/66), во вреќа со чл. 15 и 32 
од Законот за сојузната управа („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 7/65), Претседател на Социјалистичка 
федеративна Република Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

За генерален секретар на Претседателот на Ре-
публиката се именува Владимир Поповиќ, претсе-
дател на Одборот за надворешни работи и меѓу-
народни односи на Сојузниот собор на Сојузната 
скупштина. 

Р. п. бр. 65 
12 мај 1967 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, С. р. 
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Врз основа на членот 48 од Законот за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОМОШ-
НИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 

Се разрешува Карел Липиќ од должноста по-
мошник секретар во Сојузниот извршен совет, за-
ради одење на друга должност. 

Б. бр. 18 
24 април 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 30 и 34 од Законот на сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар во Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи се назначува 
Шќепановиќ Лука, началник на одделение во Со-
јузниот секретаријат за внатрешни работи. 

Б. бр. 16 
6 мај 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

Врз основа на чл. 30 и 34 од Законот за сојуз-
ната управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сојузниот секретар за внатрешни 
работи во Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-
боти се назначува Вучиниќ Лука, началник на са-
мг^стојно одделение во Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

В бр. 17 
8 мај 1967 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
П ? п р С т а н к о с р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадн-и л!ист Социјалистичке Република Сло-
веније" во бројот 32 од 13 октомври 1966 година обја-
вува' 

Одлука за таксите за здравствените прегледи на 
растенија во внатрешниот промет; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за премиите за кравјо млеко во 1966 година; 

Решение за разрешување претседател и за име-
нување претседател и член на Економскиот совет 
на Извршниот совет на Собранието на СР Слове-
нија; 

Наредба за прогласување долината Топле на 
Ќорошкем за природна реткост; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за воведувањето и за стопите на репуб-
личките придонеси, даноци и такси. 

Во бројот 33 од 20 октомври 1966 година обја-
вува' 

Заклучок за определување бројот на членовите 
на Собранието на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците на СР Слове-
нија што ги избира одделна комунална заедница; 

Заклучок за измени и дополненија на Заклучокот 
за делот на придонесот за здравствено осигурување 
што комуналната заедница им го отстапува на ра-
ботните организации за учество при спроведувањето 
на здравственото осигурување во периодот од 1 ап-
рил 1966 година натаму, 

Во бројот 34 од 26 октомври 1966 година објавува: 
Заклучок за разрешување член на Извршниот 

совет на Собранието на СР Словенија; 
Заклучок за избор на член на Извршниот совет 

на Собранието на СР Словенија; 
Заклучок за разрешување претседателот на Од-

борот за трговија, угостителство и туризам на Ре-
публичкиот собор на Собранието на СР Словенија; 

Заклучок за разрешување и именување репуб-
лички секретар за внатрешни работи; 

Заклучок за разрешување судии на Окружниот 
суд Љубљана 

Во бројот 35 од 3 ноември 1966 година објавува; 
Правилник за условите што мора да ги испол-

нува стручната служба за вршење стручна контрола 
за производството на семе, и за минималните услови 
што мораат да ги исполнуваат работните организа-
ции за утврдување на квалитетот на семето; 

Правилник за минималните услови што мораат 
да ги исполнуваат производителите и доработува-
чите на семе како и за начинот на евиденцијата за 
производството на семе. 

Во бројот 36 од 10 ноември 1966 година објавува: 
Закон за Заводот за водостопанство на СР Сло-

венија; 
Заклучок за согласноста за определување мини-

малните услови во поглед на видот на стручњаците 
што мора да ги има комунален завод за заложу-
вање, и во поглед на нивното стручно образование; 

Решение за разрешување главен републички 
инспектор за труд и за именување вршител на дол-
жноста на главен републички инспектор за труд; 

Правилник за заштитата на шумите и шумските 
земјишта од пожар; 

Заклучок за минималните услови во поглед на 
видот на стручњаците што мора да ги има комуна-
лен завод за запослување, и во поглед на нивното 
стручно образование. 
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Во бројот 37 од 17 ноември 1966 година објавува 
само пропис на општинското собрание. 

Во бројот 38 од 24 ноември 1966 година објавува: 
Решение за именување советник во Извршниот 

совет ца Собранието на СР Слоренија; 
Правилник за шумскиот ред. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласник Социјалистичке Републико 
Србије" во бројот 48 од 3 декември 1966 година об-
јавува: 

Одлука за потврда на статутот на високошкол-
ските установи; 

Одлука за задолжување СР Србија ка ј банката; 
Одлука на Уставниот суд на Србија за пониш-

тување на одредбите ст. 1, 2, 3 и 5 од членот 96 на 
Статутот на Учителската школа во Крушевац од 
26 мој 1966 година и на одлуката на Наставничкиот 
совет на истата школа од 4 септември 1965 година 
за воведување обврска за плаќање трошоци за шко-
лување и за определување услови за запишување 
ученици; 

Исправка на Одлуката за именување директор 
на Радио-Приштина; 

Исправка на Одлуката за разрешување и име-
нување претставници на општествена заедница за 
членови не советите на установите; 

Додаток: Собраниски преглед. 

Во бројот 49 од 10 декември 1966 година обја-
вува: 

Решение за назначување потсекретар во Ре-
публичкиот извршен совет; 

Решение за назначување директор на Репуб-
личкиот завод за статистика; 

Правилник за униформата, вооружувањето и 
опремата на работниците во служба на казнено-по-
правните установи; 

Наредба за определување кога кучињата и мач-
ките се сметаат за скитници; 

Решение за трајна односно привремена заштита 
на ретки и проредени видови дивеч и за ловостој от 
на заштитен дивеч; 

Додаток: Собраниски преглед. 
Во бројот 50 од 17 декември 1966 година обја-

вува' 
Одлука на Уставниот суд на Србије за пониш-

тување на Одлуката на Собранието на општина По-
жаревац за воведување местен самопридонес од 
работен однос на подрачјето на општина Пожаревчц 
за 1966 година, освен во однос на самопридонесот 
воведен за подрачјата на собирите на избирачите 
означени во одлуката на Судот, како и на членот 
124 од Статутот на општината Пожаревац; 

Одлука за определување гранки на дејноста во 
кои може да се определи додатен придонес за ин-
валидско осигурување; 

Исправка на Одлуката за задолжување СР Ср-
бија кај-банката; 

Известуваше за основање Постојан избран суд 
при Републичката стопанска комора; 

Додаток: Собраниски преглед. 

Во бројот 51 од 24 декември 1966 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

буџетот на СР Србија за 1966 година; 

Закон за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот; 

Закон за таксите за уверенија за здравствена со-
стојба на добиток и за употреба на приходите од 
овие такси; 

Одлука за разрешување и избор на членови на 
Републичкиот извршен совет; 

Одлука за овластување Републичкиот секрета-
ријат за култура да го пропише начинот на објаву-
вање на годишните извештаи на новинските прет-
пријатија и установи; 

Одлука за одобрување измената на Програмата 
за работа на Републичкиот фонд за образование за 
1966 година' 

Одлука за разрешување од должност на репуб-
лички секретар во Републичкиот извршен совет; 

Одлука за разрешување и именување членови 
на Републичката изборна комисија за спроведување 
на изборите за пратеници на Собранието на СР Ср-
бија: 

Одлука за разрешување и именување членови 
на Републичката изборна комисија за спроведување 
на изборите за одборници на општинските и околи-
ските собранија; 

Додаток: Собраниски преглед. 

Во бројот 52 од 30 декември 1966 година обја-
вува: 

Уставен закон за укинување на околиите во 
СРС; 

Уставен закон за остварување на правата и 
должностите на општината во град Белград; 

Закон за спроведување на Уставниот закон за 
укинување на околиите во СРС и на Уставниот за-
кон за остварување на правата и должностите на 
општината во град Белград; 

Закон за привремено финанстфање СР Србија 
во 1967 година; 

Закон за измени и дополненија на Законот зз 
основање општини и околии во СР Србија; 

Закон за додатниот данок на промет на стоки 
на мало; 

Закон за височината на водниот придонес во 
периодот до 1970 година; 

Закон за воведување зголемен придонес од лич-
ниот доход од земјоделската дејност во времето до 
1970 година; 

Закон за внатрешните работи; 
Одлука за основање Комисија за изработка на 

предлог-одлука за измени и дополненија на Делов-
никот на Собранието на СР Србија; 

Одлука за стручната спрема и за другите ус-
лови потребни за вршење работи на ловната инс-
пекција; 

Упатство за постапката и начинот на наплата 
на таксите за уверенија за здравствена состојба на 
добиток; 

Упатство за начинот и за роковите за примо-
предавање на незавршените и завршените предмети, 
службените книги и други службени податоци, ка -
ко и за начинот на сместување и чување на архи-
вите на завршени предмети од укинатите општини; 

Одлука за плаќање придонес за социјално оси-
гурување за определени категории осигуреници; 

Додаток: Собраниски преглед. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народине новине" Службени лист Социјалистич-
ке Републике Хрватске во бројот 39 од 10 октомври 
1966 година објавуваат: 

Закон за урбанистичкото и регионалното прос-
торно планирање (пречистен текст); 

Закон за Републичкиот фонд за кредитирање 
на студентите (пречистен текст); 

Решение за разрешување главниот директор на 
Железничкото транспортно претпријатие во Загреб; 

Исправка на Законот за организацијата на пре-
возот во друмскиот сообраќај. 

Во бројот 40 од 17 октомври 1966 година објас-
нуваат: 

Одлука на Уставниот суд на Хрватска број 
У-66/1-1965 од 30 септември 1966 година; 

Одлука на Уставниот суд на Хрватска број 
У-88/1-19Ѕ6 од 30 септември 1966 година. 

Во бројот 41 од 24 октомв-ри 1966 година обја-
вуваат: 

Закон за ловството; 
Закон за надоместоците за експроприраното 

земјиште; 
Закон за повластиците во железничкиот и по-

морскиот сообраќај за учениците на училиштата 
од II степен и студентите; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
високошколското образование; 

Одлука за задолжувањето на СР Хрватска ка ј 
Стопанската банка во Загреб' 

Одлука за составот и начинот на именувањето 
членови на Советот за научна работа; 

Одлуката за потврда на Статутот на Заводот за 
унапредување на стручното образование во СР Хр-
ватска во Загреб; 

Одлука за потврдување на измената на финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на културните дејности; 

Одлука за именување пет членови во Советот 
на Свеучилиштето во Загреб; 

Одлука за именување пет членови во Советот 
за научна работа; 

Одлука за изборот на судија на Врховниот суд 
на Хрватска: 

Одлука за изборот на судија на Вишиот стопан-
ски суд во Загреб; 

Одлука за разрешување судија на Вишиот сто-
пански суд во Загреб; 

Правилник за измена на Привидниот за надо-
местоците на патните и други трошоци на прате-
ниците и функционерите што ги избира или име-
нува Саборот. 

Во бројот 42 од 31 октомври 1966 година обја-
вуваат: 

Правилник за начинот на кој се води рибарски-
от регистар и за образецот на рибарскиот регистар, 
како и за образецот на дозволата за стопански и 
спортски риболов; 

Исправка на Правилникот за измена на Пра-
вилникот за надоместоците на патните и други тро-
шоци на пратениците и функционерите што ги из-
бира или именува Саборот. 

Во бројот 43 од 7 ноември 1966 година објаву-
ваат' 

Уредба за измена на Уредбата за издатоците за 
патни и други трошоци што на републичките орга-
ни на управата им се признаваат во материјални 
трошоци; 

Исправка на Законот за ловството. 
Во бројот 44 од 14 ноември 1966 година обја-

вуваат: 
Одлука на Уставниот суд на Хрватска бр. 

У-105/1-1966 од 5 ноември 1966 година; 

Одлука за трошоците во постапката пред Из-
браниот суд при Стопанската комора на СР Хр-
ватска; 

Одлука за надоместокот на трошоците и за 
наградата на арбитрите и на другите лица по пос-
тапката пред Избраниот суд при Стопанската ко-
мора на СР Хрватска; 

Листа на арбитрите на Избраниот суд при Сто-
панската комора на СР Хрватска. 

Во бројот 45 од 21 ноември 1966 година објаву-
ваат: 

Закон за игрите на среќа; 
Закон за начинот на утврдување на катастар-

скиот приход; 
Одлука за задолжување СР Хрватска кај де-

ловните банки; 
Исправка на Законот за ловството. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

331. Одлука за спроведување на членот 106 од 
Законот за сојузните органи на управата, 
сојузните совети и сојузните организации .653 

332. Правилник за таблиците за обележување 
на моторните возила на кои се врши обу-
чување на кандидати за возачи — - - 654 

333. Правилник за начинот на пресметување 
и плаќање на придонесот од личниот до-
ход од работе,н однос, придонес за образо-
вание и придонесот за зашијување — 654 

334. Правилник за условите за минување на 
странски рибарски бродови низ југосло-
венското територијално море — — — 658 

335. Правилник за стручната спрема, струч-
ните испити и дозволите за работа на кон-
тролорите на летањето — — — — — 659 

336. Наредба за дополнение на Наредбата за 
преземање мерки на границата за здрав-
ствена заштита на добитокот — — — 661 

337. Решение за пренесување правата и об-
врските на основач на Казнено-поправ-
ниот дом за малолетници со седиште во 
Валево од Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи врз Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи на Соција-
листичка Република Србија — — — 661 

338. Одлука за дополненија на Одлуката за 
височината на посебниот придонес за ко-
ристење здравствена заштита во стран-
ство — — — — — — — — — — 662 

339. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на повторните избори на 
пратеници за Просветно-културниот собор 
на Сојузната скупштина во Изборната 
единици 41 — Сињ и дополнително одр-
жаните избори во Изборната единица 47 
- Кратина - - - - - - - - 662 

340. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за резултатот на повторните избори на 
пратеник за Организационо-политич-
киот собор на Сојузната скупштина во 
Изборната единица 41 — Син, — — — 663 

Исправка на Правилникот за измени и 
дополненија на Правилникот за составу-
вање на периодичната пресметка на ра-
ботните организации — — — — — 664 

Исправка на Наредбата за условите за 
пуштање во промет на плодови и дрв!а 
од питом костен заразени со рак на кос-
теновата кора — — — — — — — 664 

Одлука на Уставниот суд на Југославија 
за укинување на чл. 2 до 4 на Уредбата 
за цените на комуналните производи и 
услуги што ги користат стопански орга-
низации, државни органи и установи — 664 

Издава Неновска гета илка „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. ф а т Ш . 
^ Дир+гар ш адгокорев уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа I f , L ^ 

И и и на Ѕ+лгрд жетон графички шако, Швлграл 


