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543. 

Врз основа на.членот 556 став 2 од Законот за 
патните исправи на југословенските државјани 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 28/66, 1/67 и 
19/67) и членот 82 став 2 од Законот за движењето 
и престојот на странци во Југославије („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/65 и 1^/67), сојузниот секретар 
за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ 
НА ПАТНИТЕ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ И СТРАНЦИ 
1. Органите на управата што според одредбите 

на Законот за патните исправи на југословенските 
државјани и на Законот за движењето и престојот 
на странци во Југославија им издаваат патни и 
други исправи на југословенски државјани и стран-
ци, ги наплатуваат обрасците на тие исправи по 
цената, и тоа за образецот: 

Динари 
1) пасош 25 
2) заеднички пасош 30 
3) патен лист ft 
4) патен лист за странци 10 
5) патна исправа за бегалци 20 
6) патна исправа за лица без 

државј анство 20 
7) туристичка пропусница 2 
8) лична карта за странец 2 
2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ4'. 
П - Бр. 034-8/1 

20 септември 1967 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Радован СтијачиЌ, с. р. 

544. 

Врз основа на членот 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на еѓоки и 
услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", ,бр. 
28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ 

НА РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗ НА ВИНО 

1. Договарањето и извршувањето на работите на 
извоз на вино на пазарот на Сојузна Република Гер-
манија се врши под условите предвидени со оваа 
наредба. 

2. Производителите и извозниците на вино се 
должни да им го доверат договарањето и извршу-
вањето на работите на извоз на вино на пазарот 
од точката 1 на оваа наредба на следните претпри-
јатија. 

„Навил", Белград; „Виноородукт", Загреб; „Ис-
травино", Риела; „Далмацијавино", Сплит; „Слове-
нијавино", Љубљана; „Жупски рубин", Крушевац и 
„Тиквеш", Кавадарци. 

Договарањето и извршувањето на работите на 
извоз на вино ќе се врши под условите предвидени 
во спогодбата склучен на 13 септември 1967 година 
помеѓу претпријатијата од ставот 1 на оваа наредба, 
која е депонирана во 'Сојузната стопанска комора. 

3. Оваа наредба ќе се применува на договорите 
за работите на извоз на вино што ќе се склучат 
од денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
до 30 јуни 1968 година, 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 

СФРЈ". 
П. бр. 70/2 

13 септември 1967 година 
Белград ^ 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
др Васил Гривчев, с. р. 

1 

545. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА 
ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СО-
БОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОР-

НАТА ЕДИНИЦА 15 - НОВО САРАЕВО 

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

— Прооветвро-културен собор — 
Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната единица 15 — Ново Сараево, 
та во смисла на членот 103 став 3, во вреќа со чле-
нот 158 од Законот за изборот на сојузните прате-
ници („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/67), поднесува 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУР-
НИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО 

ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 15 - НОВО САРАЕВО 

I. Дополнителните избори на пратеник за Про-
светно-културниот собор на Сојузната скупштина 
ро Изборната единица 15 — Ново Сараево, распи-
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шани со Одлуката за распишув-ање дополнителни 
избори за Просветно-културииот собор адиСојузната 
скупштина („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/67), 
се одржани, на 6 септември 1967 година. 

II. Со спроведуваното ве изборите, под надзор 
на сојузната изборна комисија, раководеа Репуб-
личката изборна комисија за избор на сојузни пра-
теници на СР Босна и Херцеговина и Општинската 
изборна комисија за избор на сојузни пратеници 
за Изборната единица 15 - Ново Сараево. 

III: Гласањето е вршено за кандидатот чија кан-
дидатура е потврдена од Општинската изборна ко-
мисија за избор на сојузни пратеници за Изборната 
единица 15 — Ново Сараево и, во смисла на членот 
85 од Законот за изборот на сојузните пратеници, 
навремено објавена. 

IV. Резултатот на изборите во наведената избор-
на единица ги утврди надлежната општинска изборна 
комисија на начинот препишан во чл. 97, 98, 100, 101 
и 102 од /Законот за изборот на сојузните пратеници. 

V. Сојузната избореа комисија ги прегледа из-
борните акти, што се однесуваат на дополнителните 
избори на пратеник за Просветно-културниот собор 
па Сојузната скупштина во Изборната единица 15 
- Ново Сараево, и не вајде неправилности што би 
влијаеле врз резултатот на изборите. 

VI. Општинската избореа комисија за избор на 
сојузни Пратеници за Изборната единица 15 — Ново 
Сараево го утврди следниот резултат на дополни-
телните избори, и тоа: 

1. Изборна единица 15 — Ново Сараево 

Во Собранието на општина Хаџиќи: 
вкупен број одборници — — — — — 51 
гласаа за кандидатот Самарџиќ др Ѓорѓе — 34 

Во Собранието на општина И л ица: 
вкупен број одборници — — — — — 70 
гласаа за кандидатот Самарџиќ др Ѓорѓе — 43 

Во Собранието на општина Калинови: 
вкупен број одборници — — — — — 39 
гласаа за кандидатот Самврџиќ др Ѓорге — 29 

Во Собранието на општина Ново Сараево: 
вкупен број одборници — — — — — 100 
гласаа за кандидатот Самарџиќ др ѓорѓе — 55 

Во Собранието на општина Олово: 
вкупен број одборници — — — — .— 48 
гласаа за кандидатот Самарџиу др ѓорѓе — 37 

Во Собранието на општина Трново: 
вкупен број одборници — — — — — 44 
гласаа за кандидатот Самерџиќ др Ѓорѓе — 39 

Во Собранието на општина Вогошќа: 
вкупен број одборници — — — — — 47 
гласаа за кандидатот Самарџиу др ѓорѓе — 31 

За пратеник е прогласен Самарџиу др ѓорѓе, од 
Сараево, кој доби мнозинство гласови на одборник 
ците во секое од општинските собранија од подрач-
јето на изборната единица. 

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат 
изборните акти штр се однесуваат на овие допол-
нителни избори. / 

Бр. 336 
18 септември 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 Јурин-Жилиќ, с. р. Трајко Трајковски, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Социјалистичке Републике Бо-
ше и Хецегодоше во бројот 40 од 31 декември 1966 
година објавува: 

Уредба за престанок на важењето на Уредбата 
за посебните услови за основање и работа на прет-
пријатијата, дуќаните и погоните за примарна пре-
работка на дрво; 

Правилник за дознаката, сечата, жигосувањето 
и превозот на дрво; 

Наредба за програмата на задолжителната иму-
низација на населението против заразни болести во 
1967 година; 

Упатство за шумскиот ред; 
Одлука за основање постојан Одбор за унапре-

дување на финансирањето и организацијата на со-
цијалното осигурување; 

Одлука за основање Комисија за претходно раз-
гледување на договори со определени здравствени 
установи; 

Одлука за основање постојан Одбор за реха-
билитација и запослување на инвалиди. 

Во бројот 1 од 23 јануари 1967 година објавува: 
Закон за утврдување на катастарскиот приход; 
Правилник за катастарот на шумите; 
Правилник за испитите на вонредните ученици 

во стручните училишта; 
Правилник за полагање завршен испит за ква-

лификувани и висококвалификувани возачи на мо-
торни возила во патниот сообраќај; 

Правилник за полагање поправителен и класов 
испит во стручните училишта; 

Правилник за доделување кредит и за распо-
делба на станови од Фондот на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на работниците 
за решавање на станбените потреби на пензионери-
те и инвалидите; 

Одлука за употреба hq средствата на Фондот 
на Републичката заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците за решавање на станбените 
потреби на пензионерите и инвалидите;' 

Одлука за измени и дополн-енија на Одлуката 
за пензиските основи за определување на правата 
од социјалното осигурување, за преведување на пен-
зиите и за плаќање на придонесот за социјално 
осигурување на лицата што вршат самостојни деј-
ности; 
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Дополненија во пречистениот текст на постоја-
ните судски толкувачи. 

Во ,бројот 2 од 30 јануари 1967 година објавува; 
Одлука за разрешување и избор на пратеници 

на Републичкиот собор во Сојузниот собор на Со-
јузната скупштина (Соборот на народите); 

Одлука за именување претседател на Републич-
киот совет за научна работа: 

Одлука за именување Републички јавен право-
бранител; 

Одлука за именување членови на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд на водите; \ 

Одлука за избор на судија на Окружниот сто-
пански суд во Тузла; 

Уредба за класификација на водите; 
Решение за давање Согласност да ја продолжи 

работата како стопанска организација Сервисот за 
работите на републичките инвестиции на опште-
ствениот стандард во Сараево; 
v решение за разрешување директорот на Заво-

дот за заштита на културните споменици на БиХ; 
Правилник за престанок на важењето на ,Пра-

вилникот за техничката опременост на претприја-
тијата, дуќаните и погоните за примарна преработ-
ка на дрво; 

Правилник за начинот на остварување на здрав-
ствената заштита на учесниците во НОВ; 

Статут на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на земјоделците Сараево; 

Исправка на Законот за финансирање на обра-
зованието и воспитувањето; 

Исправка на Законот за височината на водниот 
придонес за 1967 година. 

Во бројот 3 од 6 февруари 1967 година објавува: 
( Упатство за начинот на пресметување на вод-

ниот придонес; 
Одлука на Уставниот суд на БиХ за поништу-

вање дел на одредбата од членот 3 на Правилникот 
за измена и дополнение на Правилникот за распре-
делба на личните доходи во органите на управата 
на Собранието на општина Бос. Петровец; 

Договор за здравствено осигурување на возачи-
те-членови на Здружението на возачите и автоме-
ханичарите на БиХ што вршат јавен превоз на 
патници со автотакси и јавен превоз на предмети 
со моторни возила во друмскиот сообраќај; 

Исправка на Упатството за шумскиот ред. 

Во бројот 4 од 13 февруари 1967 година обја-
вува: 

Одлука за определување на јавните патишта 
од II и III ред; 

Наредба за дополнение на Наредбата за занает-
чиските дејности за чие вршење е потребно поз-
навање на техничките прописи и прописите за за-
штита при работата; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на занаетчиските дејности што се сметаат 
слични -на занаетчиската дејност; 

Решение за разрешување и назначување дирек-
тор на Републичката управа за ветеринарство; 

Одлука на Уставниот суд на БиХ за поништу-
вање на одредбата од ставот 2 на членот 28 на Од-
луката за уредување и користење на градското зем-
јиште на Собранието на општина Бања Лука; 

Одлука за видовите здравствени услуги за кои 
не може да се установи за,должително учество на 
осигурените лица во поднесувањето на трошоците; 

Одлука за височината на учеството на осигуре-
ните лица во трошоците за користење на издаде-
ните лекови; 

Одлука за височината на учеството на осигу-
рените лица во 1967 година во трошоците за з а б о -
техничка помош, забно-протетични средства, орто-
педски чевли и други видови ортопедски и други 
помагала и санитарни справи; 

Одлука за ризиците на задолжителното здрав-
ствено реосигурување на работниците, за височи-
ната на надоместокот и за тарифата на премиите за 
реосигурените случаи во 1967 година; 

Одлука за надоместоците што им припаѓаат на 
комуналните заедници на социјалното осигурување 
на работниците на име подмирување на трошоците 
за професионална рехабилитација и заложување 
на инвалидите на трудот од фондот на инвалидското 
и пензиското осигурување; 

Одлука за условите за здобивање и определу-
вање на правото на заштитен додаток на уживате-
лите на пензии: 

Одлука за височината на надоместокот на ин-
валидите на трудот поради помал личен доход на 
друга работа; 

Одлука за пресметување и плаќање на придо-
несот за здравствена заштита на уживателите на 
пензии и инвалиднини во 1967 година; 

Одлука за издвојување и распределба на сред-
ствата за сигурносна и валоризациона резерва на 
Фондот на инвалидското и пензиското осигурување 
за 1967 година; 

Одлука за пресметувањето и плаќањето на при-
донесот за социјално осигурување и додатокот на 
деца на куќните помошнички; 

Одлука за височината на материјалното обезбе-
дување на инвалидите на трудот кај кои инвалид-
носта настапила како последица од болест или по-
вреда вон работата; 

Финансиски плав на приходите и расходите на 
Фондот на задолжителното здравствено реосигуру-
вање на работниците за 1967 година. 

Во бројот 5 од 15 февруари 1967 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

изборот на општински и околиски одборници; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

изборот на републички пратеници; 
Закон за изборот на општински одборници (пре-

чистен текст); 
Закон за изборот на републички пратеници (пре-

чистен текст); 
Одлука за престанок на мандатот на пратени-

ците на Социјално-здравствениот собор во изборни-
те единици 24 Дервента и 44 Илиџа; 

Одлука за распишување дополнителни избори 
да пратеници на Социјално-здравствениот собор во 
изборните единици 24 Дервента и 44 Клица; 

Одлука за распишување избори на пратеници за 
Собранието са СР БиХ во изборните единици во кои 
мандатот на пратеникот му "истекува во 1967 година; 

Правилник за полагање вонреден махит во 
основното училиште. 

Во бројот 6 од 20 февруари 1967 година објавува! 
Закон за Буџетот на Социјалистичка Република; 

Босна и Херцеговина за 1967 година; 
Закон за угнуфеба на делот на републичките 

Средства за инвестиции во стопанството во 1967 гоч 
дина; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
придонесите и даноците на граѓанките; 

Закон за измени и дополненија на Законот зЗ 
финансирање на одтВДвдшс^поЈД^^ заедни-ј 
ци; 
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Заков за радио-дифузните установи; 
Закон за височината на приходите на домаќин-

ството за утврдување на правото на додаток на де-
ца; 

Закон за највисоката граница на стопата на^ 
вонредниот придонес за основно здравствено осигу-
рување на земјоделците за 1966 година; 

Закон за основање Арбитража за решавање на 
споровите помеѓу здравствените установи и органи-
зациите на социјалното осигурување; 

Закон за средствата за ,изградба на станови за 
републичките органи; 

Закон за измени и дополненија на Законот' за 
определување на гранките, групите односно подгру-
пите на дејностите во кои може да се определи 
додатен придонес за здравствено осигурување; 

Закон за овластување Извршниот совет за про-
пишување на основите за склучување договори по-
меѓу организациите на социјалното осигурување и 
здравствените установи; 

Закон за овластување Извршниот совет за до-
несување прописи од членот 63 став 3 на Основнќбт 
закон за организцаијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување; 

Закон за Специјалната болница за детски бо-
лести „Немања Златковиќ"; 

Одлука за именување Републичка изборна ко-
мисија за избор на републички пратеници; 

Одлука за поблиското определување на услови-
те за користење кредити за изградба на основни 
училишта и училишта од втор степен; 

Решение на Републичката изборна комисија за 
именување општински изборни комисии за избор на 
републички пратеници; 

Договор за социјално осигурување на филмски-
те работници. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

СЛОВЕНИЈА 
„Урадни лист Социјалистичке Републико Сло-

венија во бројот 1 од 12 јануари 1967 година об-
јавува: 

Закон за здравствената заштита на земјоделци-
те-борци во Народноослободителната војна и на 
членовите на нивните семејства (пречистен текст). 

Во бројат 2 од 26 јануари Ш 7 година објавува 
само прописи на општинските собранија. 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

„Службени гласн,ик Социјалистичке Репуб-
. лике Србије" во бројот 6 од 18 февруари 1967 го-
дина обј-авув-а: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изборот на пратеници на Собранието на СР Србија; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
изборот на одборници на општинските и околиски-
те собранија; 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
основање општини во СТ Србија; 

Закон за измести на Законот за изборните еди-
ници за избор на пратеници на Собранието на СР 
Србија; 

Одлука за распишување општи избори за една 
половина пратеници на Собранието на СР Србија; 

Одлука за распишување општи избори за една 
половина одборници на општинските собранија; 

Одлука за користење на приходите што ги ос-
тваруваат заеднички општи служби на републички-
те органи во рамките на својата дејност од услугите 
на други органи; 

Упатство за начинот на извршување на обврс-
ките на околиите и за користењето на непотроше-
ните средства; 

Одлука на Уставниот суд на Србија за пони-
штување на одлуките на Собранието на општина 
Земун за воведување самопридонес во месната заед-
ница Сурчин за 1966 година; 

Решение за именување членови на покраински-
те изборни комисии односно на градската изборна 
комисија за спроведување на изборите за одборници 
на општинските собранија; 

Решение за именување членови на општинските 
изборни комисии за спроведување на изборите за' 
пратеници на Собранието на СР Србија. 

Во бројот 7 од 21 февруари 1967 година објавува: 
Закон за изборот на одборници на општинските 

собранија (пречистен текст); 
Закон за изборот на пратеници на Собранието 

на СР Србија (пречистен текст); 
Одлука за основање Комисија за изработка Пре-

длог одлука за измени и дополненија на Деловникот 
на Просветно-културниот собор; 

Одлука на надоместоците за патните и други 
трошоци на членовите на Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците; 

Одлука за најмалиот постојан износ на име удел 
на осигурените лица во трошоците за издадените 
лекови и за пренесувањето на овластувањето на 
собранијата на комуналните заедници на социјал-
ното осигурување на работниците да го утврдуваат 
постојаниот^износ на уделот на осигурените лица 
во трошоците за користење на издадените лекови; 

Одлука за височината на уделот на осигурени-
те лица во поднесувањето на трошоците за забно-
-протетични средства, ортопедски чевли и одделни 
ортопедски помагала во 1967 година; 

Одлука за видовите здравствени услуги за кои 
не може да се установи задолжителен удел на оси-
гурените лица во трошоците; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за пропишување на обрасците за избор на од-
борници на општинските и околиските собранија; 

Упатство за измена и дополненија на Упатство-
то за пропишување на обрасците за извршување на 
Законот за ^зборот на пратеници на Собранието на 
СР Србија; 

Решение за именуваше членови на општински-
те изборни комисии за спроведување на изборите 
за одборници на општинските собранија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

543. Решение за определување цените на об-
расците на патните и други исправи на 
југословенски државјани и странци — 1005 

544. Наредба за определување на стопашжи-
- те организации за договарање и извр-

шување на работите на извоз на вино — 1005 
545. Извештај на Сојузната изборна комисија 

за резултатот на дополнителните избори 
на пратеник за Просветно-културниот со-
бор на Сојузната скупштина во Избор-
ната единица 15 — Ново Сараево — - 1005 
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