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827. 

Врз основа на членот 175 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија во 
врска со членот 15 став 5 од Законот за Сојузниот 
совет за координација на научните дејности и за 
Сојузниот фонд за финансирање на научните деј-
ности, а по разгледувањето на мислењето на Со-
јузниот совет за координација на научните дејности 
Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот 
собор од 3 ноември 1965 година и на седни-
цата на Просветно-културниот собор од 12 октом-
ври 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1965 ГОДИНА 
Се потврдува финансискиот план на Сојузниот 

фонд за финансирање на научните дејности за 
1965 година, донесен на- седницата на Управниот 
одбор на Фондот од 21 април 1965 година, со вкуп-
ни средства од 10.569,957.053 динари, 

Сојузна скупштина 
АС бр. 489 

4 ноември 1965 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседател Потпретседател 

на Просветно-културниот на Сојузниот собор, 
собор, Сергеј Крајгер, с. р. 

Гуро Кладарич с. р. 

828. 

Врз основа на членот 12 став 1 во врска со 
членот 152 од Законот за изборот на сојузните пра-
теници, а бидејќи во Организационо-политичкиот 
собор на Сојузната скупштина е упразнето прате-
ничкото место во Изборната единица 94 — Нови 
Сад, донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР 

НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на сојузен пратеник за организационо-поли-
тичкиот собор на Сојузната скупштина во Избор-
ната единица 94 — Нови Сад, 

2. Дополнителните избори ќе се одржат на 28 
декември 1965 година. 

012 бр. 1870/1 
6 ноември 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

829. 

Врз основа на членот 64 став 1 точ. 1 и 2 од 
Законот за стопанско-планските мерки во 1965 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65, 15/65, 19/65, 
20/65, 29/65 и 33/65), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за начинот за формирање на це-

ните и за пресметување на разликата во цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 36/65 и 40/65) 
во членот 3 став 1 по точката 12 се додава нова точ-
ка 13, која гласи: 

„13) цигарена хартија во книшки .. .80% (од 
малопродажната цена на тој производ формирана 
од производителот, која важела на 25 јули 1965 
година". 

Член 2 
Во членот 21а став 4 зборовите: „во височина 

од 35% од фактурната цена на добавувачот на тој 
производ" се заменуваат со зборовите: „од 19 ди-
нари" по книшка цигарена хартија од 30 листа". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во -,,Службен лист на СФРЈ". 
Р. п. бр. 155 

6 ноември 1965 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, . 

Петар Стамболиќ, с. р. 

" 830. 

Врз основа на членот 42 од Општиот закон за 
здравствената заштита и здравствената служба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/65), сојузниот се-
кретар за здравство и социјална политика пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЕВИ-
ДЕНЦИИТЕ И ИЗВЕШТАИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ-

ТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
Водењето на медицинска документација и еви-

денции за податоците од интерес за цела Југосла-
вија, како и составувањето и доставувањето на из-
вештаи до здравствените центри е составен дел од 
стручната медицинска работа на здравствените ус-
танови и здравствените работници и се врши според 
одредбите од овој правилник. 
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Член 2 
При водењето на медицинската документација 

и евиденциите и при составувањето на извештаите 
се применуваат единствени дефиниции, номенкла-
тури, класификации и други елементи на статистич-
ка методологија, 

1. МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Член 3 

Медицинска документација во здравствените 
установи се води за секое лице на кое му се дава 
здравствена заштита. 

Член 4 
Медицинската документација здравствените ус-

танови ја водат по системот на картотека на здрав-
ствените картони чија форма и. содржина се пропи-
шани со обрасците бр. 1-01-10 до бр. 1-07-10. 

Здравствените установи ја водат медицинската 
документација за лабораториските анализи според 
образецот бр. 1-00-11, што се подврзуваат во книгата 
„Протокол на лабораторијата", а медицинската до-
кументација за проодните болни, домашните посети 
и интервенции, според Образецот бр. 1-00-10, што се 
под врзуваат во книгата „Протокол на болните". 

Член 5 
Здравствените установи што имаат специјалис-

тички и диспанзерски служби можат медицинската 
документација, наместо на здравствените картони од 
членот 4 став 1 на овој правилник, да ја водат во 
книгата: „Протокол на болките" или на картоните 
што ги установуваат самите а кои мораат да ги 
содржат сите податоци пропишани во книгата „Про-
токол на болните". 

Член 6 
Болниците и другите здравствени установи со 

стационар за болните што лежат во нив, ја устано-
вуваат и ја водат за тие болни медицинската доку-
ментација на обрасците бр. 1-21-10 до бр. 1-21-13. 

2. ЕВИДЕНЦИЈА 
Член 7 

Основни единици во евиденцијата што се БОДИ 
за здравствената заштита дадена на граѓани во 
здравствена установа или надвор од неа, се посе-
та и работа и утврдени заболувања и состојби. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се води 
како дневна евиденција за посетите и работата и ка-
ко текушта евиденција за утврдените заболувања 
и состојби, и тоа на работните места на кои се 
даваат определени БИДОВИ здравствена заштита. 

Член а 
Здравствените установи ја водат дневната еви-

денција за посетите и работата на обрасците бр. 
2-01-30 до бр. 2-09-30 и бр. 2-11-30. 

Текуштата евиденција за утврдените заболува-
ња и состојби ја водат само амбулантно-поликли-
ничките и диспанзерските служби на работните 
места на лекари што даваат непосредна здравствена 
заштита, на обрасците бр. 2-01-40 до бр. 2-05-40 и 
бр. 2-07-40 

Член 9 
Социјалистичките и диспанзерските служби, за 

кои не се утврдени обрасци за водење дневна евиден-
ција за посетите и работата и текушта евиденција 
за утврдените заболувања и состојби, ги водат тие 
евиденции на обрасците на кои тие евиденции ги 
водат општата практика и специјалистичките служ-
би на амбулантно-поликлиничките и стационарните 
установи. 

Член 10 
Здравствените установи што вршат вештачки 

прекини на бременоста ја водат евиденцијата за при-
јавите на фетална смрт на образецот бр. 2-21-30. 

Ѕ. ИЗВЕШТАИ 

Перио-дични извештаи 
1 Член 11 

Здравствените установи се должни да му доста-
вуваат на општинскиот здравствен центар периоди-
чни статистички извештаи: 

1) за организационата структура, кадрите и оп-
ременоста на здравствената установа; 

2) за работата во здравствената установа; 
3) за утврдените заболувања и состојби. 

Член 12 
Извештајот за организационата структура, кад-

рите и опременоста на здравствената установа го 
доставуваат сите здравствени установи во 4 при-
мероци на образецот бр. 3-00-60 до општинскиот 
здравствен центар до 15 јануари текуштата година 
за изминатата година. 

Член 13 
Извештајот за работата во здравствената уста-

нова го доставуваат сите здравствени установи на 
обрасците бр. 3-01-60 до бр. 3-14-60 и 3-16-60 до 
3-21-60 во два примерка до општинскиот здравствен 
центар до 15 април, 15 15 октомври и 15 ја-
нуари — за изминатото тримесечје. 

Извештајот за утврдените заболувања и состојби 
го доставуваат амбулантно-поликлиничките и дие-
панзерските установи и здравствените установи што 
во свој состав имаат амбулантно-поликлиничка и 
диспанзерска служба, во два примерка на обрасците 
бр. 3-01-70 до бр, 3-07-70 до општинскиот здравствен 
центар до 15 април, 15 јули, 15 октомври'и 15 јану-
ари — за изминатото тримесечје. 

Член 14 
Здравствените установи и служби за кои не се 

утврдени обрасци на извештаи, ги доставуваат из-
вештаите на обрасците на какви ги доставуваат из-
вештаите службата за општа практика и специја-
листичките служби на амбулантно-поликлиничките 
и стационарните установи. 

Член 15 
Општинскиот здравствен центар, од примените 

извештаи за организационата структура, кадрите и 
опременоста на здравствената установа доставува 
по еден примерок до 30 јануари: до околискиот 
односно покраинскиот здравствен центар, до репуб-
личкиот здравствен центар и до Сојузниот завод за 
здравствена заштита, а еден примерок задржува за 
своја употреба. 

Член 16 
Од примените извештаи на здравствените уста-

нови (член 13) општинскиот здравствен центар по 
еден примерок доставува до комуналниот завод за 
социјално осигурување до 25 април, 25 јули, 25 октом-
ври и 25 јануари — за изминатото тримесечје, а од 
другите примероци составува збирни тримесечни из-
вештаи. 

Општинскиот здравствен центар составува збир-
ни полгодишни извештаи и тие му ги доставува на 
околискиот односно покраинскиот здравствен цен-
тар до 30 јули и 30 јануари — за изминатото полго-
диште. 

Член 17 
Околискиот односно покраинскиот здравствен 

центар составува збирни петгодишни извештаи и по 
еден примерок од нив му доставува на републичкиот 
здравствен центар до 15 август и 15 февруари — за 
изминатото полгодиште. 

Член 18 
Републичкиот здравствен центар составува збир-

ни годишни извештаи и по еден примерок од нив 
му доставува на републичкиот завод за социјално 
осигурување и на Сојузниот завод за здравствена 
заштита, до 31 март — за изминатата година. 
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Индивидуални извештаи 
Член 19 

Здравствените установи се должни на општин-
скиот здравствен центар да му доставуваат индиви-
дуални извештаи на обрасците бр. 3-21-63 до бр. 
3-21-65. 

Член 20 
Индивидуалните извештаи (член 19) му се до-

ставуваат на општинскиот здравствен центар до 
10-иот ден во месецот за изминатиот месец. 

Општинскиот здравствен центар му ги доставу-
ва индивидуалните извештаи на покраинскиот од-
носно републичкиот здравствен центар до 30-иот ден 
во месецот за изминатиот месец. 

Обработката на индивидуалните извештаи се 
врши во покраинските односно републичките здрав-
ствени центри на обработи таблици. 

По исклучок од ставот 3 на овој член, обработка 
на индивидуални извештаи може да се врши и во 
здравствените центри на потесните општествено-по-
литички заедници што ќе ги определи републичкиот 
здравствен центар. 

Републичките здравствени центри ги доставу-
ваат пополнетите обработни таблици до Сојузниот 
завод за здравствена заштита до 30 октомври за 
изминатата година. 

4. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 21 

Медицинската документација, евиденциите и из-
вештаите за имунизацијата против заразни болести 
се водат според одредбите од Правилникот за ус-
ловите и начинот за вршење задолжителна имуни-
зација против' заразни болести („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/65), 

Член 22 
Евиденциите и извештаите за движењето на за-

разните болести се водат според прописите донесени 
врз основа на Основниот закон за спречување и 
сузбивање на заразни болести („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/64). 

Член 23 
Медицинската документација што ја воделе до 

влегувањето во сила на овој правилник, како и ме-
дицинската документација што ја водат според од-
редбите од овој правилник; здравствените установи 
се должни да ги чуваат хако документи од трајна 
вредност. 

Член 24 
Одделни здравствени установи можат и на друг 

начин да ја водат медицинската документација и 
евиденциите пропишани со овој правилник. 

Согласност за водење на друг начин на меди-
цинската документација и на евиденциите дава Со-
јузниот завод за здравствена заштита. 

Сојузниот завод за здравствена заштита ќе 
даде своја согласност за водење на друг начин на 
медицинската документација и евиденција ако со 
тоа се подобрува системот и начинот за водење на 
медицинската документација и на евиденциите и се 
задржуваат принципите и обележјата од овој пра-
вилник, 

Член 25 
Сојузниот завод за здравствената заштита ќе ги 

утврди: 
1) начинот и постапката за пополнување на об-

расците пропишани со овој правилник; 
2) дефинициите, номенклатурите, класификаци-

ите и другите елементи на статистичката методоло-
гија, што се применуваат за водење на медицинската 
документација, евиденциите и составувањето на из-
вештаите (член 2); 

3) обработките таблици на кои се врши обра-
ботка на индивидуалните извештаи во покраин-
ските односно републичките здравствени центри 
(член 20 став 3). 

Член 26 1 

Обрасците на кои се водат медицинската доку-
ментација и евиденциите и се составуваат извешта-

ите, а кои се наведени во одредбите на овој правил-
ник, се напечатени во Додатокот на „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 50/65 и се негов составен дел. 

Член 27 
Здравствените установи се должни до 31 декем-

ври 1965 година да ги извршат сите подготовки за 
воведување на медицинската документација, еви-
денциите и составувањето на извештаите, пропиша-
ни со овој правилник. 

Член 28 
Стручен надзор над водењето на медицинската 

документација, евиденциите и составувањето и до-
ставувањето на извештаите пропишани со овој 
правилник во здравствените установи вршат оп-
штинските здравствени центри. 

Член 29 
Овој правилник ќе се применува од 1 јануари 

1966 година. 
До почетокот на применувањето на овој правил-

ник, здравствените установи ќе -ја водат докумен-
тацијата и евиденциите и ќе ги составуваат и доста-
вуваат извештаите на досегашниот начин. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 50-28/1 

20 септември 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Драгутин Косовац, с. р. 

831. 

Врз основа на членот 10 став 2 од Законот за 
девизната инспекција („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/65), сојузниот секретар за финансии пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДЕВИЗЕН 

ИНСПЕКТОР 

1. На девизните инспектори им се издава леги-
тимација со која се потврдува нивното својство на 
девизни инспектори според образецот што е отпе-
чатен кон ова упатство и е негов составен дел. 

2. Легитимација на девизен инспектор им из-
даваат Сојузниот секретаријат за финансии — на 
главниот девизен инспектор, а Девизниот инспек-
торат — на девизните инспектори, 

3. Големината на . легитимацијата на девизен 
инспектор е 65 X 95, mm, 

4. Кориците на легитимацијата на девизен ин-
спектор се полутврди и однадвор се обложени со 
кожа во зелена боја. 

5. Легитимацијата на девизен инспектор со-
држи: 

1) назив на органот што ја издал легитимаци-
јата; 

2) функција на девизниот инспектор (главен 
девизен инспектор, началник на одделение на девиз-
ниот" инспекторат во републиката, девизен инспек-
тор); 

3) фотографија на имателот на легитимацијата 
во големина 35 X 45 mm, со втиснат печат ќа орга-
нот што ја издал легитимацијата; 

4) своерачен потпис на имателот на легитима-
цијата; 

5) презиме и име на имателот ,на легитимаци-
јата; 

6) овластување на имателот на легитимацијата; 
7) број, место и датум на издавањето на леги-

тимацијата, печат на органот што ја издава леги-
тимацијата и потпис на старешината на тој орган; 
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8) место за продолжување на рокот на важе-
њето на легитимацијата. 

6. Легитимацијата на девизен инспектор важи 
за календарската година во која е издадена. Рокот 
на важењето на легитимацијата за наредната го-
дина го продолжува органот што ја издал легити-
мацијата. 

7. Евиденција за издадените легитимации на 
девизните инспектори води органот што ја издава 
легитимацијата. 

8. Легитимацијата на девизен инспектор може 
да се користи само во вршење на работите на де-
визната инспекција и другите работи од надлеж-
носта на Девизниот инспекторат. 

9. Девизен инспектор на кој му престанала 
функцијата на инспектор е должен веднаш а нај-
доцна во рок од три дена, да му ја врати легити-
мацијата на девизен инспектор на органот што ја 
издал легитимацијата. 

10. Во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на ова упатство ќе се заменат досега изда-
дените легитимации. 

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

Бр. 12-5437/1 
27 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

Образец 
на легитимацијата на девизен инспектор 

(формат 65 X 95 mm) 

(Прва страна на кориците) 
Грб 

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР 
(Втора страна на кориците) 

Грб 
,Сојузен секретаријат за финансии 

Девизен инспекторат 
Фотографија во големина 35 X 45 mm 

Своерачен потпис на имателот на легитимацијата 

(Прва внатрешна страна) 

(Презиме и име) 

(Функција на девизниот инспектор) 
е овластен да ги врши сите работи на девизната 
инспекција на територијата на Југославија (член 1 
од Законот за девизната инспекција), како и дру-
гите работи што со посебни прописи се ставени во 
надлежност на Девизниот инспекторат (извикни 
дејствија по стопански престапи, водење постапка 
по прекршоци и др.) и ги има сите права и овла-
стувања што со законот и другите прописи му се 
дадени на девизниот инспектор. 
Број 

196 година 
Белград (М.П.) 

(Втора, трета и четврта внатрешна страна) 
Важењето на легитимацијата се продолжува: 

(М.П.) 

(М.П.) 

до 196 година 

(потпис) 
ДО 196 година 

(М.И.) 

(М.П.) 

(М.П.) 

(М.И.) 

(М.П.) 

ДО 196 година 

ДО 

ДО 

ДО 

ДО 

(потпис) 
) 197 година 

(потпис) 
1 197 година 

(потпис) 
t - 197 година 

(потпис) 
) 197 година 

(потпис) 
(Третата и четвртата страна на кориците — празни) 

(Потпис на старешина-
та на органот) 

(потпис) 

832. 

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 до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Тепих тип букле 1 ch — — — - JUS F.C2.213 
Тепих тип букле 2 ch - - - - JUS F.C2.214 
Тепих тип твид 1 ch - — - - JUS F.C2.215 
Тепих тип твид 2 ch - - - - JUS F.C2.216 
Тепих тип харгарн велвет 1 ch со се-
чени котелци од 4 mm - - - - JUS F.C2.217 
Тепих тип харгарн велвет 1 ch со се-
чени котелци од 6 mm — — — — JUS F.C2 218 
Тепих тип харгари велвет 2 ch со се-
чени котелци од 6 mm - - - — JUS F.C2.219 
Тепих тип велвет 1 ch со сечени ко-
телци од 4 mm - - - - - - - JUS F.C2.220 
Тепих тип велвет 1 ch со сечени ко-
телци од 6 mm - - - - - - - JUS F.C2.221 
Тепих тип велвет 2 ch со сечени ко-
телци од 4 mm - - - - - - - JUS F.C2.222 
Тепих тип велвет 2 ch со сечени ко-
телци од 6 mm - - - - - - JUS F.C2.223 
Тепих тип велвет 3 ch со сечени ко-
телци од 4 mm - - - - - - JUS F.C2.224 
Тепих тип велвет 3 ch со сечени ко-
телци од 6 mm — - - - - - JUS F.C2.226 
Тепих тип велвет 4 ch со сечени ко-
телци од 4 mm - - - - - - JUS F.C2.226 
Поставки ткаенини од мешаница на 
вискозен и ацетатен рајон. Општи 
услови - - - - - - - JUS F.СО.092 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
ча 1 март 1966 година. 

Бр. 10—6601 
23 октомври 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р, 
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833. 
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 до-
несува . 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПНЕУ-
МАТИЧНИ КОЧНИЦИ СО ЗБИЕН ВОЗДУХ ЗА 

ДРУМСКИ ВОЗИЛА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Пресметка на зафатнината на резер-

воарите за воздух — — — — JUS M.N4.855 
Славина за воздух - - - - - JUS M.N4.861 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1966 година. 

Бр. 14—6595 
26 октомври 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

834. 

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 ПРО-
ФИЛИ ЗА КАРОСЕРИИ НА ДРУМСКИ ВОЗИЛА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Украсни летви од алуминиумски ле-
гури. Форми и мери — — — — — JUS C.L2.216 
Рабни летви од алуминиумски ле-
гури. Форми и мери — — — — — JUS C.L2.231 

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

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 март 1966 година. 

4. Југословенските стандарди: 
Профили за каросерии на друмски 
возила. Украсни летви од алумини-
умски легури. Форми и мери — — JUS C.L2.216 
Профили за каросерии на друмски 
возила. Рабни летви од алумини-
умски легури. Форми и мери — — JUS C.L2.231, 
донесени со Решението за југословенските стан-
дарди од областа на моторните возила („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/62), престануваат да важат. 

5. Југословенските стандарди од точката 4 на 
ова решение престануваат да важат на 1 март 1966 
година. 

Бр. 14—6597 
26 октомври 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р 

835. 
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 До-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОПРЕМА 

ЗА ОБЕСУВАЊЕ НОСИЛА ВО АВТОБУСИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Опрема за обесување носила во авто-
буси. Цртеж на распоредот на носи-
лата - - . - - - - - - JUS M.N5.722 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ̂  
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила на 
1 март 1966 година. 

Бр., 14—6596 
26 октомври 1965 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

836. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОТО-

РЕН БЕНЗИН 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува 'следниот југословенски 
стандард: 

Течни горива. Моторен бензин 98 
октани — — — — — — — — JUS B.H2u225 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 март 1966 година. 

Бр. 08-6602 
26 актомври 1965 годиш -

Белград" 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опреде-
лување на растителните болести и штетници чие 
спречување и сузбивање е од интерес за целата 
земја, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 42/65, 
се поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАС-
ТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ЧИЕ 
СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ Е ОД ИНТЕРЕС ЗА 

ЦЕЛАТА ЗЕМЈА 
Во точката 1 под а) под 1 во првиот ред наместо 

буквата: „Ѕ." треба да стои' „Е.", а под 15 наместо 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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зборот: „Phytopytohora" треба да стои: ,,Phytopht-
hora". 

Во истата точка под б) под 28 наместо зборот: 
„Qnadraspidiotus" треба да стои' „Quadraspiaiotus" 

Во истата точка под в) под 13 наместо зборот: 
„Кићп" треба да стои: „Кићп". 

Во истата точка под г) под 32 наместо зборот: 
„orzae" треба да стои: „oryzae". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 21 октом-
ври 1965 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за задол-
жителниот здравствен преглед на објектите за про-
изводство на посадочен материјал и за мерките за 
спречување и сузбивање на растителните болести и 
штетници на овие објекти, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 43/65, се поткраднале долу наве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ 
ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ И ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА 
РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ НА 

НА ОВИЕ ОБЈЕКТИ 
Во членот 11 став 1 во уводната реченица во 

седмиот ред озгора и во точката 2 во алинејата 3 
наместо зборот: „carcharias" треба да стои: ,,carha-
rias". 

Од Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, Белград, 15 октомври 1965 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за мерките 
за спречување и сузбивање на пламеницата ка ј 
тутунот, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
41/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 

И СУЗБИВАЊЕ НА ПЛАМЕНИЦАТА КАЈ 
ТУТУНОТ 

Во точката 6 наместо зборот: „но" треба да стои: 
„или". 

Од Сојузниот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, Белград, 15 октомври 1965 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА СО 
КОЈА СЕ УКИНУВА ОДЛУКАТА НА СОБРА-
НИЕТО НА ОПШТИНАТА НЕГОТИН ЗА ЗАВЕ-
ДУВАЊЕ КОМУНАЛЕН ПРИДОНЕС НА ПО-

ДРАЧЈЕТО НА ГРАД НЕГОТИН 

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката на Собранието на општи-
ната Неготин за заведување комунален придонес 
на подрачјето на град Неготин, бр. 03—4676/1 од 
27 март 1965 година, врз основа на јавната расправа 
одржана на 26 октомври 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката на Собранието на оп-
штината Неготин за заведување комунален при-
донес на подрачјето на град Неготин, бр, 03—4676/1 
од 27 март 1965 година. 

2. Од денот на објавувањето на оваа одлука во 
„Службен лист на СФРЈ" наведената Одлука нема 
да се применува 

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

4. Разлозите поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе оваа одлука се следните: 

Врз основа на предлогот од Стопанската ко-
мора на околијата Заечар, Уставниот суд на Југо-
славија ја оценуваше законитоста на Одлуката 
на Собранието на општината Неготин за заведу-
вање комунален придонес на подрачјето на град 
Неготин и утврди дека таа Одлука не е во соглас-
ност со одредбите на Основниот закон за придонесот 
за користење градско земјиште („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/65). 

Основното прашање што овде требаше да се 
реши се состои во тоа дали Собранието на општи-
ната Heготин беше овластено обврската за плаќа-
ње придонес за користење градско земјиште да ја 
пропише со своја одлука за сопствениците односно 
корисниците на деловни згради и простории и не-
изградено градежно земјиште, а со истиот општ 
акт да не установи обврска за плаќање на овој 
придонес и за корисниците на станови односно 
носителите на станарско право. 

Тргнувајќи од тоа дека Основниот закон за 
придонесот за користење градско земјиште во чле-
нот 1 став 1 му дава овластување на општинското 
собрание да може да пропише обврска за плаќање 
на овој придонес, Уставниот суд на Југославија 
наоѓа дека општинското собрание, ако одлучи да го 
користи тоа овластување, е должно да се придр-
жува кон условите и мерилата со кои во законот 
е определена институцијата на овој придонес. 

Од целината на законскиот текст, а посебно од 
членот 7 на овој закон, произлегува дека е придо-
несот за користење градско земјиште во принцип 
предвиден како општа обврска за сите корисници 
на градско земјиште, со тоа што во членот 3 од 
овој закон се определуваат некои отстапувања од 
тој принцип. Така, во ставот 1 на тој член такса-
тивно се наведени случаите во кои не може да се 
пропише плаќање на придонесот. Тоа се директни 
законски ослободувања од обврска за плаќање 
придонес на извесни потесни категории корисници 
на градско земјиште, меѓу кои има и корисници 
на станбен простор. Во ставот 2 на истиот член се 
дава можност'со републички -закон или, одлука на 
општинско собрание да може и во други случаи 
да се пропише ослободување од плаќање придонес 
за користење градско земјиште, при што е нагла-
сено дека тоа се однесува особено на случај кога 
комуналната изградба не придонесува за попогодно 
користење на земјиште. Поради тоа, според мисле-
њето на Уставниот суд, од одредбата на членот 3 
став 2 на овој закон не би можело да се изведе 
заклучок дека таа овозможува цела една најши-
рока категорија обврзници, т. е. сите сопственици 
односно корисници на станбен простор да се осло-
бодат од плаќање на овој придонес, туку дека тоа 
може да се пропише само во корист на определени 
потесни категории корисници на градско земјиште 
— зависно, пред се, од условите за користење на 
тоа земјиште. Бидејќи Одлуката на Собранието на 
општината Неготин предвидува ослободување од 
обврски за плаќање на придонесот за користење 
градско земјиште на сите корисници на станбен 
простор, таа му е противна на Основниот закон за 
придонесот за користење градско земјиште. 

Дека Одлуката на Собранието на општината 
Неготин е во спротивност со Основниот закон за 
придонесот за користење градско земјиште, особено 
е јасно кога таа ќе се спореди со одредбата на чле-
нот 6 од тој закон, со која е определено износот 
на придонесот по единица површина за деловен 
простор да не може да биде поголеме од најголемиот 
износ на придонесот по единица површина за стан-
бен простор. Условувајќи ја височината на придо-
несот за деловен простор со највисок износ на 
придонесот за станбен простор, законот претпоста-
вува претходно установување на обврска за пла-
ќање на придонесот за сопствениците односно 
корисниците на станбен простор, зашто без таа 
нивна обврска не може да постои, основ ,за утврду-
вање и одмерување на придонесот за корисниците 
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на деловен простор. Поради тоа пропишувањето на 
обврска за плаќање на придонесот само за корис-
ниците на деловен простор и неизградено земјиште 
претставува и повреда на принципот изразен во 
членот 6 од законот кој се однесува на обемот на 
обврските на корисниците на деловните згради и 
простории. 

Оценувајќи, дека во смисла на членот 26 од 
Законот за Уставаниот суд на Југославија, наведе-
ната Одлука им е спротивна на одредбите на чл. 
3, 5, 6 и 7 од Основниот закон за придонесот за ко-
ристење градско земјиште за тоа што пропишува 
обврска за плаќање придонес за користење градско 
земјиште само за деловен простор и неизградено 
земјиште а не и за станбен простор — Уставниот 
суд на Југославија реши Одлуката на Собранието 
на општината Неготин за заведување комунален 
придонес на подрачјето на град Неготин да ја укине 
во целина, и тоа со денот на објавувањето на одлу-
ката на Уставниот суд во „Службен лист на СФРЈ", 
имајќи при тоа предвид дека несогласноста на овој 
општ акт со законот се состои во неовластено про-
пуштање да се пропише обврска за плаќање на 
придонесот за сите основни категории обврзници. 

5. Оваа одлука е донесена на седницата на 
Уставниот суд на Југославија одржана на 26 ок-
томври 1965 година. 

У бр. 314/65 
26 октомври 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕНОТ 
6 СТАВ 2 И УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 2 СТАВ 
3, ЧЛЕНОТ 6 СТАВ 3 И ЧЛЕНОТ 12 ОД ОДЛУКА-
ТА HA СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

ЗА ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ 
Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката на Собранието на оп-
штината Тетово за деловни згради и простории, 
врз основа на јавната расправа одржана на 8 ок-
томври 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се поништува одредбата на членот 6 став 2 

од Одлуката на Собранието на општината Тетово 
за деловни згради и простории, бр. 01-2953 од 28 
февруари 1964 година, што е објавена во „Служ-
бен гласник на Тетовска околија", бр. 7/64, а која 
гласи: 

„По склучувањето на договорот за закуп на 
деловната зграда или просторија, истиот се под-
несува до станбениот орган на ова Собрание на 
потврда и согласност." 

2. Се укинуваат: 
— одредбата на членот 2 став 3 од истата од-

лука во делот кој гласи: ,,.,.органот за станбени 
прашања на Собранието со посебен распоред ќе 
определи кои деловни простории и локали можат 
да се користат за , определени дејности"; 

— одредбата на" членот 6 став 3 од истата од-
лука, која гласи: „Доколку работната просторија 
или зграда од граѓанска сопственост останува 
празна без утврден закуп повеќе од 2 месеца, 
станбениот орган на ова Собрание, може истата 
да ја издаде под закуп по пат на јавно наддава-
ње согласно член 5 од оваа Одлука"; 

— одредбата на членот 12 од истата одлука 
во делот кој гласи: „ . . . а) амортизација 40%" и ,,в) 
за фондот за одржување и поправка 14%; г) при-
донес на станбена заедница 6%". 

Од денот на објавувањето на оваа одлука 
во „Службен лист' на СФРЈ" нема да се приме-
нуваат поништената и укинатите одредби од Од-

луката за деловни згради и простории (во пона-
тамошниот текст: Одлуката). 

4. Поништената одредба на членот 6 став 2 од 
Одлуката ги повлекува правните последици пред-
видени во чл. 32 и 33 од Законот за Уставниот 
суд на Југославија. 

Судот и другите надлежни органи, на барање 
на граѓани чие право да издаваат во закуп де-
ловни простории е повредено со поединечен акт 
донесен врз основа на укинатата одредба на чле-
нот 6 став 3 од Одлуката, се должни тие поеди-
нечни акти, што на странките им се доставени 
по 1 декември 1964 година, да ги изменат и усо-
гласат со ставот на оваа одлука. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „Службен гласник на Тетовска 
околија". 

6. Разлозите поради кои Уставниот суд на Ју-
гославија ја донесе својата одлука се следните: 

Уставниот суд на Македонија со своето писмо 
Р бр. 40/64 го извести овој Суд за забележаната 
несогласност на Одлуката со сојузен закон. 

Во писмото се укажува: на одредбата на чле-
нот 6 став 2 од Одлуката, која предвидува обвр-
ска за странките договорот за закуп на деловна 
просторија да му го поднесат на станбениот орган 
на потврда и согласност; на одредбата на членот 
2 став 3 од Одлуката, која пропишува намената 
за деловните простории да ја определува станбе-
ниот орган; на одредбата на членот 6 став 3 од 
Одлуката, која тргнува од концепција на задол-
жително давање во закуп на деловни простории 
што се наоѓаат во сопственост на граѓани, зашто 
ако овие деловни простории останат празни по-
веќе од 2 месеца нив ги издава во закуп станбе-
ниот орган по пат на јавно наддавање; на одред-
бата на членот 12 од Одлуката, која врши пот-
полна распределба на закупнината. 

Овој Суд по повод ова писмо, врз основа на 
решение У бр. 105/64 од 30 септември 1965 година 
по сопствена иницијатива поведе постапка за 
оценување согласноста на, Одлуката со сојузните 
закони. 

Во претходната постапка е постапено според 
членот 57 став 2 на Законот за Уставниот суд на 
Југославија, и решението на овој Суд за поведу-
вање постапка му е доставено на Собранието на 
општината Тетово со предупредување дека во рок 
од 30 дена од денот на приемот на решението 
може да даде одговор на наводите што ги содржи 
решението. Меѓутоа, Собранието на општината 
Тетово ве го искористи даденото му право и во 
оставениот рок не му достави одговор на Судот. 
Освен /тоа, Собранието на општината Тетово не 
упати ниту свој претставник на јавната расправа 
по овој предмет, иако поканата за истата му е 
уредно врачена. 

Бидејќи, според Законот за Уставниот суд на 
Југославија, изостанокот на учесници во постап-
ката и други повикани лица не го спречува Ус-
тавниот суд да ја спроведе постапката и донесе 
одлука, Судот најде дека Одлуката во наведениот 
дел не е во согласност со сојузните закони. 

Пред се, сојузните закони од оваа област не 
предвидуваат можност општинските собранија со 
свои прописи да ги регулираат прашањата за кои 
се зборува во поништената односно укинатите 
одредби на Одлуката. Затоа може да се смета де-
ка Собранието на општината Тетово донесувајќи 
ги наведените прописи ги пречекорило границите 
на законското овластување. Поради тоа Одлуката 
во тој дел е незаконита. 

Сите овие прашања што се опфатени во по-
ништената односно укинатите одредби на Одлу-
ката, регулирани се со целосни сојузни закони. 

Според Законот за деловните згради и про-
стории закуподавачот и закупецот се должни на' 
станбениот орган, на негово барање, да му го по-
кажат писмениот договор за закуп. Според тоа, 
регулирањето според Одлуката да му се подке-
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сува договорот на станбениот орган на потврда 
и согласност е во спротивност со законот. 

Во членот 5 на Законот за деловните згради 
и простории овластувањето да определува со општ 
распоред кои деловни простории, а особено кои 
локали, можат да служат само за определени по-
треби, му е дадено само на општинското собрание 
а не и на станбениот орган. И овде од тие при-
чини Одлуката не е согласна со законот. 

Уставниот' суд на Југославија во своите пора-
нешни одлуки зазеде становиште дека станбениот 
орган на општинското собрание не може да из-
дава деловни простории што се наоѓаат во соп-
ственост на граѓани, од која и да било причина 
па и од причината наведена во Одлуката. 

Во членот 12 од Одлуката Собранието на оп-
штината Тетово всушност врши целосна распре-
делба на закупнина, па определува и дел во про-
цент кој се уплатува во фондот на зграда. Меѓу-
тоа, според членот 120 од Законот за станбените 
односи и членот 12 од Законот за деловните згра-
ди и простории општинските собранија се овла-
стени да донесуваат свои прописи за определува-
ње дел од закупнина кој се уплатува во општин-
скиот фонд за станбена изградба. Понатаму, во 
членот 56 став 3 од Законот за станбените односи 
и во членот 19 став 2 од Законот за сопственоста 
на делови од згради предвидена е обврска за да-
вателите на користење на деловна просторија во 
ртанбена зграда односно за сопственикот на де-
ловна просторија како дел од зграда овие да го 
подмируваат сразмерниот дел од трошоците за 
управување, одржување и поправки на заеднич-
ките делови на зграда, кој отпаѓа на деловната 
просторија. Височината на тој износ се утврдува 
со договор склучен помеѓу давателот на делов-
ната просторија на користење и куќниот совет. 
За сопственикот на деловната просторија тој из-
нос се определува така како тој таа деловна про-
сторија да ја користи како стан. Значи, сојузните 
закони пропишуваат и обврска за странките и 
начинот за определување на височината на таа 
обврска, па затоа Одлуката не може да ја регу-
лира поинаку височината на таа обврска. 

На крајот, Судот го определи правното деј-
ство на оваа одлука за поништувањето односно 
укинувањето на одредбите на Одлуката затоа што 
за поништувањето на Одлуката последиците се 
предвидени во Законот за Уставниот суд на Југо-
славија, односно затоа што на учесникот во по-
стапката наведените становишта на Судот му беа 
познати по објавувањето на одлуката на овој Суд 
донесена во постапката за оценување за закони-
тоста на Одлуката за условите за издавање во 
закуп на деловни простории во фамилијарни стан-
бени згради и за условите за отказ на договорите 
за закуп на деловни простории на подрачјето на 
Општината Валево („Службен лист на СФРЈ", бр. 
43/64) и по објавувањето на одлуката донесена во 
постапката за оценување законитоста на Одлу-
ката за условите за издавање во закуп на делов-
ни простории во семејни станбени згради и за 
условите за отказ на договорите за закуп на де-
ловни простории, што ја има донесено Народниот 
одбор на град Белград на 1 јуни 1962 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65). 

7. Оваа одлука е донесена на седницата на 
Уставниот суд на Југославија одржана на 8 ок-
томври 1965 година. 

У бр. 105/64 
8 октомври 1965 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Б Р А С Ц И Т Е 

ЗА МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЕВИ-
ДЕНЦИИТЕ И ИЗВЕШТАИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ-

ТЕ УСТАНОВИ 

кои се составен дел од Правилникот за медицинска-
та документација, евиденциите и извештаите на 
здравствените установи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 50/65), се објавуваат како Додаток на „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/65. 

Порачки прима ПРОДАЖНАТА СЛУЖБА на 
Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. 
Жиро-сметка 602-602-32. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

827. Одлука за потврдување на финансиски-
от план на Сојузниот фонд за финанси-
рање на научните дејности за 1965 година 1689 

828. Одлука за распишување дополнителни 
избори за Организационо-политичкиот со-
бор на Сојузната скупштина — — — 1689 

829. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за начинот за формирање на цени-
те и за пресметување на разликата во 
цените — — — — — — — — — 1689 

830. Правилник за медицинската документа-
ција, евиденциите и извештаите на здрав-
ствените установи — — — — — — 1689 

831. Упатство за легитимацијата на девизен 
инспектор — — — — — — — - 1691 

832. Решение за југословенските стандарди од 
областа на текстилна индустрија — — 1692 

833. Решение за југословенските стандарди за 
пнеуматични кочници со збиен воздух за 
друмски возила — — — — — — — 1693 

834. Решение за југословенските стандарди за 
профилите на каросерии на друмски мо-
торни возила — — — — — — — 1693 

835. Решение за југословенскиот стандард за 
опрема за обесување носила во автобуси 1693 

836. Решение за југословенскиот стандард за 
моторен бензин — — — — — — — 1693 

Исправка на Одлуката за определување на 
растителните болести и штетници чие 
спречување и сузбивање е од интерес за 
целата земја — — — — — — — 1694 

Исправка на Правилникот за задолжителниот 
здравствен преглед на објектите за про-
изводство на посадочен материјал и за 
мерките за спречување и сузбивање на 
растителните болести и штетници на овие 
објекти — — — — — — — — — 1694 

Исправка на Наредбата за мерките за спречу-
вање и сузбивање на пламеницата кај 
тутунот — — — — — — — — — 1694 

Одлука на Уставниот суд на Југославија со 
која се укинува Одлуката на Собранието 
на општина Неготин за заведување ко-
мунален придонес на подрачјето на град 
Иеготин — — — — — — — — — 1694 

Одлука на Уставниот суд на Југославија за 
поништување на одредбата на членот 6 
став 2 и укинување на членот 2 став 3, 
членот 6 став 3 и членот 12 од Одлуката 
на Собранието на општина Тетово за де-
ловни згради и простории — — — — 1693 


