
Среда, 23 февруари 1966 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 8 ГОД. ХХП 

82. 

Врз основа на членот 2 од Законот за задолжи-
телна испорака на суровини, репродукциони мате-
ријали и други стоки заради обезбедување опреде-
лени потреби од интерес за целата земја (континген-
тирање во производството) — („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 57/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА ОПРЕДЕ-
ЛЕНИ КОРИСНИЦИ ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАКАР, 
ЕЛЕКТРОЛИТЕН ЦИНК ВО БЛОК, КАДМИУМ, 
ЦИНК-ЛИМ, РАФИНИРАНО ОЛОВО ВО БЛОК, 
СРЕБРО, АЛУМИНИУМ ВО БЛОК И МЕТАЛНА 

ЖИВА 

1. Заради обезбедување на производството за 
потребите на Југословенската"народна армија, опре-
делените производители на електролитен бакар, 
електролит ен цинк во блок, кадмиум, цинк-лим, 
рафинирано олово во блок, сребро, алуминиум во 
блок и метална жива се должни во 1966 година од 
своето теку што производство да им ги испорачаат 
утврдените количини од наведените производи на 
определените корисници. 

Сојузниот секретар за индустрија и трговија ќе 
ги определи производителите што, во смисла на ста-
вот 1 на оваа точка, ќе бидат должни да ги испорачат 
наведените производи во количините што се должни 
да ги испорачат, а државниот секретар за народна 
одбрана — корисниците. 

2. Производителите што со прописот донесен 
врз основа на точката 1 став 2 од оваа одлука ќе 
бидат определени како задолжителни испорачачи, 
се должни со определените корисници да склучат 
договори за продажба и купување, во рок од 30 
дена од денот на добивањето на диспозиција на 
производите на ̂ корисниците. 

3. Со прописот донесен врз основа на точката 1 
став 2 од оваа одлука ќе се определат и податоците 
за извршување на договорите од точката 2 на оваа 
одлука што ќе бидат производителите должни да му 

-ги доставуваат на Сојузниот секретаријат за инду-
стрија и трговија како и рокот во кој се должни 
да ги достават тие податоци. 

4. Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршок стопанска организација ако во пропи-
шаниот рок не го склучи договорот за задолжителна 
испорака на производите (точка 2), или не ја изврши 
испораката во договорениот рок, или не ги достави 
податоците за извршување на договорите во про-
пишаните рокови (точка 3). 

За прекршок од ставот 1 на оваа точка ќе се 
казни и одговорното лице во стопанската организаци-
ја со парична казна до 1.000 динари. 

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

P. п. бр. 16 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

83. 

Врз основа на членот 55 став 1 од Законот за 
патните исправи на југословенските државјани 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈА И ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ИЗДА-
ДЕНИТЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И ВИЗИ КАКО И ЗА 
ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И НА БА-
РАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАТНИ ИСПРАВИ И 

ВИЗИ 

Член 1 
Во Правилникот за водење на евиденција и за 

известувањето за издадените патни исправи и визи 
како и за обрасците на патните исправи и на ба-
рањата за издавање патни исправи и визи („Службен 
лист н.а СФРЈ", бр. 37/65) во членот 10 точката 
1 се менува и гласи: 

„1) текстот: „СФР Југославија" на насловната 
страна (кориците) на личниот пасош и на заеднич-
киот пасош се пишува со латиница и кирилица". 

Во точката 3 зборовите: „текстот на другите 
страни" се заменуваат со зборовите: „останалиот 
текст". 

Член 2 
Обрасците бр. 2 и 3 од членот 12 се заменуваат со 

нови обрасци бр. 2 и 3 кои се напечатени кон овој 
правилник и негов се составен дел. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. П-27-5/1 
16 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Милан Мишковиќ^ е. р. 
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84. 

Врз основа на чл. 205 и 206, во врска со членот 
141 став 3 од Законот за воздушната пловидба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/65), сојузниот 
секретар за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБАТА НА БРЗА МЕДИЦИНСКА ПО-

МОШ НА ЦИВИЛНИТЕ АЕРОДРОМИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува организаци-

јата на службата за укажување брза медицинска 
помош (во понатамошниот текст: служба за брза 
помош) на патници, посади на воздухоплови и 
ва други лица на цивилен аеродром. 

Член 2 
Службата за брза помош на цивилен аеродром 

има за задача да им укажува брза медицинска по-
мош на патници, посади на воздухоплови и на други 
лица на аеродром; да им укажува брза медицинска 
помош на повредени во случај на насреќа на воз-
духоплов и да ги превезува повредените и акутно 
заболените до здравствените установи. 

Член 3 
Службата за брза помош на спортски аеродром 

и на аеродром за сопствени потреби има за задача 
да им укажува прва брза медицинска помош на 
посади и на други лица во случај на незгода на 
воздухоплов на аеродром, и да ги превезува повре-
дените до здравствените установи. 

Член 4 
Службата за брза помош на цивилен аеродром 

ја организира работната организација што е носи-
тел на правото на користење на аеродромот. 

Член 5 
Службата за брза помош на воздухопловно при-

станиште за внатрешен сообраќај и на воздухо-
пловно пристаниште за меѓународен сообраќај мора 
да функционира за сето време додека воздухоплов-
ното пристаниште е отворено за сообраќај. 

На спортски аеродроми и на аеродроми за соп-
ствени потреби службата за брза помош мора да 
функционира за сето време додека на аеродромот 
се врши летање. 

Член 6 
Службата за брза помош на воздухопловно при-

станиште за меѓународен сообраќај можат да ја 
вршат само лекари, а на другите цивилни аеродро-
ми оваа служба можат да ја вршат лекари или ме-
дицински техничари односно медицински сестри. 

Член 7 
На воздухопловно пристаниште за внатрешен 

сообраќај и на воздухопловно пристаниште за меѓу-
народен сообраќај мораат да се обезбедат потребни 
простории за амбуланта, која се состои од просто-
рија за преглед и чекална. 

На спортски аеродроми и на аеродроми за соп-
ствени потреби мора да се обезбеди просторија год-
на за укажување брза медицинска помош, со по-
требна опрема. 

Амбулантата од ставот 1 на овој член мора да 
има потребна опрема, што ја сочинуваат: мебел, са-
нитетски прибор и инструменти, лекови, санитески 
материјал и санитетски возила (автомобили). 

Потребната опрема од ст. 2 и 3 на овој член ја 
утврдува носителот на правото на користење на ае-
родромот, во спогодба со сојузниот орган на упра-
вата надлежен за работите на безбедност на во-
здушната пловидба. 

Член 8 
Службата за брза помош на цивилен аеродром 

мора на барање од патник, член на посада на во-
здухоплов или друго лице што ќе се најде на аеро-
дромот да укаже прва медицинска помош само во 
случај на акутно заболување, повреда, ранување 
или изгореници. 

Службата за брза помош на аеродром може да 
врши интервенции само заради укажување прва 
помош и оспособување на заболеното односно по-
вреденото лице за патување или превоз до здрав-
ствената установа. 

Член 9 
Службата за брза помош е должна по укажа-

ната прва медицинска помош заболеното или повре-
деното лице, по потреба, да го превезе до соодвет-
ната здравствена установа. Во упатот за здравствен 
ната установа службата за брза помош е должна 
да го означи видот на укажаната помош. 

Член 10 
Ако брза медицинска помош побара транзитен 

патник чија здравствена состојба е таква да може 
со понатамошното летање да се влоши, служб vxa 
за брза помош е должна да го запознае со тоа за-
болениот патник. Ако овој изјави дека сака да го 
продолжи, летот на свој ризик, службата за брза 
помош ќе го констатира тоа во амбулантниот днев-
ник и за тоа писмено ќе го извести капетанот на 
воздухопловот со кој лета тој патник. 

Член И 
Со цел за превентива и спасување на патници 

и посада на воздухоплов, службата за брза помош 
е должна на воздухопловното пристаниште, при 
секое полетување и слетување на воздухоплов, да 
го обезбеди присуството на лекар или медицински 
техничар, заради укажување прва медицинска по-
мош и санитетско возило за превоз во најблиската 
здравствена установа. 

Член 12 
Во случај на воздухопловна незгода на возду-

хопловно пристаниште во која дошло до повреда 
на лица, службата за брза помош е должна најитно 
да излезе на местото на незгодата, со санитетско 
возило и со потребни средства, заради укажување 
прва медицинска брза помош. 

Службата за брза помош на аеродром е должна 
да соработува со службата за врска, со противпо-
жарната служба, со здравствената служба и со 
службата за безбедност на аеродромот. 

Член 13 
При укажувањето на прва медицинска помош 

во случај на несреќа или незгода на цивилен ае-
родром, службата за брза помош е должна првата 
помош да им ја укаже на повредените според сте-
пенот на итноста и според итноста да го изврши и 
превозот на повредените до најблиската здравствена 
установа. 

Член 14 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за воздухопловен прекршок но;сителот на правото 
на користење на цивилен аеродром: 
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1) чија служба за брза помош не им укаже 
прва медицинска помош на* заболени или повре-
дени лица во случаите определени со овој пра-
вилник (член В); 

2) ако при полетување или слетување на возду-
хоплов на воздухопловното пристаниште не биде 
присутна на определеното место службата за брза 
помош, или ако таа служба при укажувањето на 
прва медицинска помош не се придржува за одред-
бите од чл. 10 и 11 на овој правилник. 

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во работната организа-
ција со парична казна до 200 динари. 

Член 15 
Работната организација што е носител на пра-

вото на користење на цивилен аеродром е должна 
во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник да ја организира и опреми слу-
жбата за брза помош на аеродромот според одред-
бите од овој правилник. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 307/66—08 
Ф февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски 

Милијан Неорнчиќ. е. р. 

85. 

Врз основа на членот 11 став 4 од Законот за 
Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65 и 4/66), сојузниот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО 
МЕБЕЛ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО ЧИИ НАБАВКИ 
СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ СОЈУЗЕН ДА-

НОК НА ПРОМЕТ 

1. Како мебел во угостителството на чии набавки 
не се плаќа сојузен данок на промет во смисла на 
членот 11 став 3 од Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет, се подразбира следниот мебел 
за општа намена од групата 75 на Номенклатурата 
на основните средства, и тоа: 

751-11 Шкафови дрвени од сите видови 
751-12 Кревети 
751-13 Психи за спални 
751-14 Каучи и отомани 
751-15 Маси 
751-16 Столици и клупи 
751717 Наслоњачи и фотелји 
751-18 Креденци и витрини 
751-19 Друг дрвен мебел, освен бесими за 

облека 
751-3 Луксузни соби (работеа соба, трпезарија, 

спална) 

751-41 Метални шкафови 
751-42 Метални кревети 
751-43 Метални умивалкици 
751-44 Метални маси 
751-45 Мета леи столици 
751-46 Метални фотелји 
751-47 Метални клупи 
753-31 Мадраци (дрвени и метални) 

2. Мебелот наведен во точката 1 од оваа на-
редба може да биде изработен од разни материјали: 
дрво, метал, пластични материјали, па и тапациран 
со текстилен и пластичен материјал, со кожа, веш-
тачка кожа и ел. 

3. Ослободувањето од плаќање сојуз«! данок на 
промет се применува и на мебелот од точката 1 на 
ов^а наредба што се користи за исти цели на бро-
дови, во железнички валови, ови они и други со-
обраќајни средства. 

4. Ослободување од плаќање сојузен данок на 
промет не се применува на мебел от од точката 1 на 
оваа наредба, ако тој мебел се користи за уредување 
канцеларии и други административни простории во 
угостителството. 

5. Набавката на мебелот од точката 1 на оваа 
наредба се врши под условите предвидени во членот 
10 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет. 

Ако мебелот од точката 1 иа оваа наредба, на-
бавен без плаќање сојузен данок на промет, се упо-
треби за уредување канцеларии и други админи-
стративни простории во угосителството мора да се 
пресмета и уплати сојузен дано« на промет. 

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

Бр. 1—2017/1 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 

86. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опреде-
лување на височината на надоместоците што се 
плаќаат за друмски моторни возила („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 52/65), во согласност со сојузниот се-
кретар за финансии, сојузнидт секретар за сообра-
ќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТО-

ЦИТЕ ЗА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Надоместокот за употреба на јавните пати-
шта (во понатамошниот текст: надоместокот) чија 
височина е пропишана со Одлуката за -определу-
вање на височината на надоместоците што се пла-
ќаат за друмски моторни возила (во понатамошниот 
текст: Одлуката), се плаќа за друмски моторни во-
зила и нивните приклучни возила (во понатамош-
ниот текст: возилото) за онаа година за каја се 
врши првата регистрација на возилото односно про-
должувањето на важењето на регистрацијата на 
возилото. 
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v 2. Ако регистрацијата на возилото се врши прв 
пат во текот на годината (прво пуштање на возило 
во сообраќај), надоместокот се плаќа за целиот пе-
риод до крајот на годината сметајќи од денот на 
регистрацијата (сразмерен дел на вкупниот годишен 
надоместок), со тоа што во тој период влегува це-
лото тримесечје во кое се врши регистрацијата на 
возилото. 

3. Ако важењето на регистрацијата на вози-
лото се продолжува во правото полгодиште, се 
плаќа целиот износ на годишниот надоместок, без 
оглед во кој месец на тоа полгодиште се врши 
регистрацијата на возилото. 

Ако поради техничка неисправност на вози-
лото или поради други причини важењето на реги-
страцијата на возилото не се продолжува и во-
зилото не се користи во сообраќај во првото пол-
годиште, туку важењето на регистрацијата на во-
зилото се продолжува во второто полгодиште, на-
доместокот се плаќа само за една половина од 
годината. 

4. Ако авто-транспортно претпријатие го про-
должува важењето на регистрацијата на возило, 
тоа плаќа, според точката 2 став 2 на Одлуката, 
надоместок во четири еднакви рати, и тоа: првата 
рата до 1 јануари, втората рата до 1 април, третата 
рата до 1 јули и четвртата рата до 1 октомври — 
во годината за која се продолжува важењето иа 
регистрацијата на возилото. , 

5. Лице што привремено престојува во Југосла-
вија и привремено * регистрира возило увезено од 
странство или набавено во Југославија, плаќа на-
доместок за оној период за кој важи регистраци-
јата на возилото, со тоа што во тој период влегува 
целото тримесечје во кое е извршена регистраци-
јата на возилото и целото тримесчје во кое истекува 
важењето на привремената регистрација 

• 

Ако ^според -важечките Прописи за регистраци-
јата на моторни возила се изврши продолжување 
на важењето на привремената регистрација на 
возило, надоместок се плаќа за периодот на про-
долженото важење на регистрацијата, со тоа што 
во тој период да влегува и целото тримесечје во 
кое истекува важењето на продолжената регистра-
ција, доколку според одредбата од ставот 1 на оваа 
точка не е платен надоместок за тоа тримесечје. 

6. Надоместокот се уплатува во корист на по-
себната сметка бр. 840—950 — Надоместок за јавни 
патишта на друмски моторни возила, што е опреде-
лена со Наредбата за уплата на приходите на оп-
штествено-политичките заедници („Службен лист нд 
СФРЈ", бр. 57/65). 

7. Надоместокот се уплатува, по правило, по-
себно за секое возило. 

Надоместокот се уплатува по пат на уплатница 
односно вирмански налог ка ј банката на чие под-
рачје се наоѓа седиштето односно престојувалиште-
то на имателот на возилото. 

На грбот од уплатницата односно вирманскиот 
налог имателот на возилото го означува видот и 
марката на возилото, како и бројот на моторот 
— ако возилото прв пат се регистрира, односно ре-
гистарскиот број — ако се продолжува важењето 
на регистрацијата на возилото. 

8. Авто-транспортни претпријатија и други има-
тели на возила што имаат поголем број возила, 
можат за сите возила од иста категорија за кои го 
продолжуваат важењето на регистрацијата да го 
уплатат надоместокот со една уплатница- односно 
вирмански налог. 

Како одделни категории возила, во смисла на 
оваа наредба, се сметаат: товарни возила (обични и 
специјални) товарни трицикли, автобуси (авто-
буси и комбибуси) работни возила (возила со радио-
скопски уред, возила со кинематографски уред, 
авто-дигалки, дезинфекциони возила, подвижни ра-

ботилници приклучни возила (товарни при-
колки, патнички приколки на автобуси и работни 
приколки), влечни возила (влекачи и нивни полу-
приколки, трактори), специјални возила за превоз 
на определени лица, патнички автомобили (обични, 
специјални и комбинувани) моторцикли и скутери. 

На грбот од уплатницата односно вирманскиот 
налог од ставот 1 на оваа точка имателот на вози-
лото го означува бројот и датумот на специфика-
цијата на плаќањето од точката 10 на оваа наредба 

9. Еден исечок од ^уплатницата односно копи-
ја на вирманскиот налог имателот на возилото 
поднесува до надлежниот орган на внатрешните 
работи при првата регистрација на возилото одно-
сно при продолжувањето на важењето на регистра-
цијата на возилото, како потврда за платениот 
надоместок. 

Како доказ за платениот надоместок авто-тран-
спортно прептријатие при продолжувањето на ва-
жењето на регистрацијата на возилото му ги под-
несува на надлежниот орган на внатрешните ра-
боти исечоците од уплатниците односно копиите 
на вирманските налози за платениот надоместок за 
изминатата година. 

10. Ако со една уплатница односно со еден 
вирмански налог е уплатен надоместок за повеќе 
возила од иста категорија, кон исечокот на уплат-
ницата односно кон копијата на вирманскиот налог 
мора да се приложи и еден примерок од специфи-
кацијата на плаќањето. 

Спецификацијата на плаќањето треба да содржи: 
број и датум, категорија и марки на возилата, ре-
гистарски броеви на возилата, носивост, број на се-
диштата односно сила на моторите на возилата, како 
и потпис на одговорното лице. 

11. Исечокот од уплатиицата односно копијата 
на вирманскиот налог и спецификацијата на пла-
ќањето надлежниот орган на внатрешните работи 
ги прилага кон барањето за првата регистрација 
на возилото односно за продолжуваме на важењето 
на регистрацијата на возилото. 

12..Ако имателот на возило не ја поднесе пот-
врдата за платениот надоместок, надлежниот орган 
на внатрешните работи нема да ја изврши првата 
регистрација на возилото односно, нема да го про-
должи важењето на регистрацијата на возилото. 

13. Распоредувањето на возило во одделни ка-
тегории од точката 1 на одлуката се врши според 
југословенскиот стандард Моторни и прикучни во-
зила. Дефиниции и класификации — ЈУС М.Н0.010, 
што е донесен со Решението за југословенските 
стандарди од областа на друмските возила („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 21/60). 

14. Влекач со една полуприколка се смета како 
едно товарно возило и за него според точката 1 под 
5 одредбата под б) на Одлуката се плаќа надоме-
сток според носивоста на полуприколката. Ако вле-
кач има две или повеќе полуприколки, надоместо-
кот за втората и за секоја понатамошна полупри-
колка се плаќа како за товарни приколки според 
точшата 1 под 4 одредбата под а) на Одлуката. 

15. За барањето за враќање на повеќе наплате-
ниот износ на надоместокот решава општинскиот 
орган на управата надлежен за финансии. 

Враќањето на повеќе наплатениот износ на на-
доместокот се врши од посебната сметка наведена 
во точката 6 на оваа наредба. 

16. Според одредбите од точ. 1 до 4 став 2 и ста-
вот 3 на членот 27 од Основниот закон за претпри-
јатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/6i и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 11/65 
и 56/65), не се плаќа надоместок: 

1) за друмските моторни возила на единиците 
или установите на Југословенската народна армија; 

2) за патничките автомобили и за моторцикл ит е 
на воените инвалиди од војните од членот 70 став 
1 на Законот за воените инвалиди од војните („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 49/65) и на мирновремени-
те воени инвалиди на кои се однесуваат одредбите 
од членот 70 став 1 на Законот за воените инвалиди 
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од војните, во смисла на членот 4 рд Законот за 
мирнодопските воени инвалиди („Службен лист нд 
ФНРЈ", бр. 104/46, 106/47 и 42/59) — ако возилото 
служи за нивен личен превоз; 

3) за патничките автомобили и за моторцик-
лите на инвалидите на трудот со 80 или повеќе 
проценти телесно оштетување или кај кои постои 
телесно оштетување што има за последица неспо-
собност на долните екстремитети (нозете) од 60 или 
повеќе проценти — ако возилото служи за нивен 
личен превоз; 

4) за друмските моторни возила што комунал-
ните стопански организации исклучиво или пре-
тежно ги користат во сообраќајот на градски улици 
и на патишта во населби за вршење на својата ко-
мунална дејност (градски сообраќај, градска чисто-
та, водовод и канализација, дистрибуција на елек-
трична енергија и јавно осветление и ел.); 

5) за противпожарните моторни возила на про-
фесионалните противпожарни единици, противпо-
жарните единици на доброволните противпожарни 
друштва, како и на противпожарните единици на 
работните организации што имаат противпожарна 
служба организирана според важечките прописи за 
заштитата од пожар; 

6) за друмските моторни возила на странски 
дипломатски и конзуларни претставништва, ако 
ослободувањето од овој надоместок е предвидено со 
меѓународна спогодба или ако постои реципроцитет. 

17. Кон барањето за ослободување од плаќање 
на надоместокот инвалидите му ги поднесуваат на 
општинскиот орган на управата надлежен за 'фи-
нансии следните исправи* 

1) воените односно мирновремените воени ин-
валиди од 1 до 4 група — препис од правносилното 
решение со кое на инвалидот му е признаено свој-
ството на воен односно мирновремен воен инвалид, 
а по кое решение инвалидот прима инвалиднина во 
времето на поднесувањето на барањето; 

2) воените односно мирновремените воени ин-
валиди од '5 Hi 6 група чиј инвалидитет се состои 
во оштетување на долните екстремитети (нозете) — 
препис од правносилното решение со кое на инва-
лидот му е признаено својството на воен односно 
мирновремен воен инвалид. Ако во решението нема 
податоци дека инвалидноста се состои в<\ оштету-
вање на долните екстремитети, инвалидиот е дол-
жен да поднесе потврда од општинскиот орган на 
управата надлежен за социјална заштита лека не- . 
говиот инвалидитет се состои во оштетување на 
долните екстремитети; 

3) инвалидите на трудот со 80 или повеќе про-
центи телесно оштетување или кај кои постои те-
лесно оштетување што има за последица неспособ-
ност на долните екстремитети (нозете) од 60 или 
повеќе проценти (точка 16 под 3) — препис од 
правносилното решение со кое на инвалидот му е 
признаено својството на инвалид на трудот. Ако во 
решението нема податоци за процентот и природата 
на телесното оштетување, инвалидот на трудот е 
должен да поднесе потврда од општинскиот ^авод 
за социјално осигурување дека е инвалид на трудот 
со 80 или повеќе проценти на телесно оштетување, 
или дека постои телесно оштетување што има за 
последица неспособност на долните екстремитети 
^нозете) од 60 или повеќе проценти. 

18. Решението за ослободување инвалид од пла-
ќањето на надоместокот го донесува општинскиот 
орган на управата надлежен за финансии, и тоа 
важи 5 години од денот на донесувањето, а за ин-
валидите со привремено телесно оштетување тоа 
важи до денот до кој е предвидено траењето ~на тоа 
оштетување. 

19. Инвалидите можат да бидат ослободени од 
плаќање на надоместок само за едно возило. 

20. Инвалидите му го поднесуваат на надлеж-
ниот орган на внатрешните работи при првата ре-
гистрација на возилото односно при продолжување-
то на важењето на регистрацијата на возилото ре-
шението за ослободување од плаќање на надоме-
стокот. 

Надлежниот орган на внатрешните работи го 
прилага решението за ослободување од плаќање 
на надоместокот кон досието на возилото, што се 
води кон регистарот и картотеката на евиден-
цијата за регистрираните возила. 

21. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Упатството за спрове-
дување на Одлуката за определување височината 
на надоместоците што се плаќаат за друмски мо-
торни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/63). 

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

Бр, 166/66-8 
8 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан НеоричиМ, е. р. 

«7. 

Врз основа на членот 77 точка 1 од Основниот 
закон за радио-сообраќајот („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и 
врски пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА РАБОТА 

НА РАДИО-СТАНИЦИТЕ 

1. Дозволите за работа на радио-станиците се 
издаваат според обрасците бр. 1, 2 и 3 што се напе-
чатени кон ова упатство и негов се составен дел. 

2, Образецот на дозволата за работа на радио-
станица мора да содржи: назив на дозволата, со 
означување на прописот врз основа на кој е изда-
дена дозволата; назив на органот на управата што 
ја издава дозволата, со означување на прописот 
врз основа на кој е овластен органот да ја издаде 
дозволата, назив и седиште на носителот на пра-
вото на користењето односну лично име и живеалиште 
на сопственикот на радиостаницата; означување 
на повикувачкиот знак или другиот знак за иденти-
фикација, видот на емисијата, фреквентниот обем 
и дозволените фреквенции; промени во работата на 
радиостаницата; рок на важењето на дозволата; 
број и датум на издавањето на дозволата; печат на 
органот на управата што ја издал -дозволата пот-
пис на овластеното лице. 

3, Образецот на дозволата за работа на радио-
станица на воздухоплов, покрај податоците од 
точката 2 на ова упатство мора да содржи: натпис 
„Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија" со втиснат државен грб; име, ознака, тип и 
матичен аеродром на воздухопловот.; вид (СБ, КБ и 
УКЕ), сериски број, тип и сила на предавникот. 

Дозволата за работа на радио-станица на воз-
духоплов се издава сполед образецот бр. 1 — Дозво-
ла за работа на радио-станица на воздухоплов. 

Називот на дозволата за работа на р»а ди ©-ста-
ница на воздухоплов мора да биде напишан на еден 
од јазиците на народите на Југославија и на ан-
глиски. француски и шпански јазик, а другиот 
текст на дозволата — со латиница на еден од со-
одветните јазици на народите на Југославија (член 
35 став 3 од Основниот закон за радио-сообраќајот). 

4. Образецот на дозволата за работа на аматер-
ска радиостаница што ја користи Сојузот на радио-
аматерите на Југославија и неговите членови, по-
крај податоците од точката 2 на ова упатство, мора 
да содржи: означување на локацијата на радио-
станицата; време на работата на радиостаницата; 
податоци за предавникот и место за продолжување 
на важењето на дозволата. 

Дозволата за работа на аматерска радио-станица 
се издава според образецот бр. 2 — Дозвола за 
работа на .аматерска радиостаница. 
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5. Образецот на дозволата за работа на други 
радиостаници, покрај податоците од точката 2 на 
ова упатство, мора да содржи: означување на лока-
цијата на радиостаницата; вид па рвдио-станицата; 
врземе на работата на радиостаницата; податоци 
за предавниците и антената; намена на радио-
станицата и место за продолжување на важењето 
на дозволата. 

Дозволата за работа на други радиостаници 
се издава според образецот бр. 3 — Дозвола за 
работа на радиостаница. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не се 
однесуваат иа дозволите за работа на бродски 
радиостаници, чиј образец е пропишан со Пра-
вилникот за содржината и начинот на водење на 
'бродските исправи и книгите на поморските бро-
дови и на пловилата за внатрешна пловидба („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 22/65 и 57/65). 

6. Дозволите за работа на радиостаници изда-
дени според досегашните прописи важат до исте-
кот на рокот на важењето на тие дозволи. 

Дозволите за работа на радиостаници издадени 
според досегашните прописи чиј рок на важењето 
не е ограничен мораат да се заменат со дозволите 
пропишани со ова упатство, во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на ова упатство. 

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

Бр. 2910/65—8 
12 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан НеоричиЌ, е. р. 

ГРБ НА СФРЈ 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Образец бр. 1 
(формат 29,5 X 20,5 cm) 

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИОСТАНИЦА НА ВОЗДУХОПЛОВ 
AIRCRAFT STATION LICENCE 

LICENCE DE STATION D'AERONEF 
LICENCIA DE LA ESTACION DE AERONAVE 

издадена врз основа на'Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65), 
во согласност со Правилникот за радио-сообраќајот при дода ден кон Меѓународната конвенција за те-
лекомуникациите, »што е во сила 

(Назив на органот на управата што ја издава дозволата) 

ја издава оваа дозвола врз основа 

(Назив и седиште на носителот на правото на користење односно лично име и живеалиште на сопственикот на ра 

дио-станицата, на кој му се издава дозволата) 

под следните услови: 

Име и ознака на А 

ваздухопловот Повикувачки знак Тип на воздухопловот Матичен аеродром на 
воздухопловот 

\ 

Вид на предавникот 
(СБ, КБ и УКБ) Сериски број и тип Сила 

во W 
Вид на 

емисијата 
Фреквентев 

обем 
Доделени 

фреквенции 

Промени во работата на радиостаницата: 

Оваа дозвола важи од 

Број на дозволата 

(Датум и место на издавањето) 
(М. П.) 

(Потпис на овластеното лице) 
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Образец бр. 2 
(формат 29,5 X 20,5 еш) 

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА 
НА АМАТЕРСКА РАДИОСТАНИЦА 

издадена врз основа на Основниот закон за радио-сооораќајот („Службен лист на СФРЈ ', бр. 
14/65), во согласност со Правилникот за радио-сообраќајот придодаден кон Меѓународната конвенција 
за телекомуникациите, што е во сила 

(Назив на органот на управата што ја издава дозволата) 
ја издава оваа дозвола врз основа —— 1 

(Назив и седишта на носителот на правото на користење односно лично име и живеалиште на сопственикот на ра-

дпо-стаиицата, на кој му се изадава дозволата) 
за работа на аматерска радиостаница категорија под следните услови: 

Потесна локација Повикувачки знак Вид на емисијата Време на работата 

Податоци за предавниците: 
Дозволени фреквенции: 
Промени во работата на радиостаницата: 

Оваа дозвола важи од 
Број на дозволата 

до 

(Датум и место на издавањето) 

Важењето на дозволата се продолжува до: 
(М. П.) (Потпис на овластеното лице) 

Број 
(Датум и место) 

(М. П.) (Потпис на овластеното лице) 

Образец бр. 3 
(формат 29,5 X 20,5 cm) 

ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА НА РАДИОСТАНИЦА 
издадена врз основа на Основниот закон за* радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ", бр. 14 'бб), 

во согласност со Правилникот за ра дио-сообраќајот придодаден кон Меѓународната конвенција за теле-
комуникациите, што е во сила 

(Назив на органот на управата што ја издава дозволата) 
ја издава оваа дозвола врз основа —: * 

(Назив и седиште ма носителот на правото на користење односно лично име и живеалиште на сопственикот на ра-

диостаницата, на кој му се издава дозволата) 
под следните услови: 

ј Повикувачки знак или 
Потесна локација 1 друг знак за идентифика-

! ција 
Вид на емисијата В И Д Ш дата0"0™"" ] В Р с м е и а Р а б о т а т » 

Податоци за предавникот и антената: 
Дозволени фреквениции: 

Намена на радиостаницата: 
Промени во работата на радиостаницата: 

Оваа дозвола важи од до 
Број на дозволата (М. П.) 

(Датум и место на издавањето) (Потпис на овластеното лице) 
Важењето на дозволата се продолжува до: 

Број 
(Датум и место) (М. П.) • 

(Потпис на овластеното лице) 
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88. 
Врз основа на членот 69 од Основниот закон за 

мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство објавува 

С П И С О К 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 
Сојузниот секретаријат за земјоделство и шу-

марство им издаде од 1 октомври до 31 декември 
1965 родина дозволи за пуштање во промет на след-
ните средства за "заштита на добитокот, и тоа на: 

1. Серум-заводот Калиновиќ, Загреб, за: 
1) Thifoenzole таблети, ad us. vet., пакувани во 

кутии со 50 таблети, под број 323.8-90/65 од 14 де-
кември 1965 година. . 

2) Thifcenzole прашок, ad us. vet., пакуван во 
кутии со 4 вреќичиња по 20 g прашок, под број 
323.8-90/65-1 .од 14 декември 1965 година. 

3) Tonovet sol 3*/о, ad us, vet., пакуван во кутии 
со 5 ампули по 10 ml, под број 323.8-93/65 од 14 де-
кември 1965 година. 

2. Ветеринарниот завод во Земун, за: 
1) .Suva TB-Mukteswar вакцина за чума ка ј жи-

вината, ad us. vet., пакувана во ампули со разреду-
вач за 25, 50, 100. 200 и 500 дози, под број 323.8-46/65 
од 20Гоктомври 1965 година. 

2) Suva TF — Mukteswar вакцина за чума кај 
•живината, ad us. vet., пакувана во ампули со ра-
зредувач за 25, 50, 100, 200 и 500 дози, под број 
323.8-48/65 од 21 октомври 1965 година. 

3) К — LAVIE сува вакцина за чума кај сви-
њите, ad us. vet., пакувана во ампули со разреду-
вач за 5, 10, 20. 25 и 30 дози, под број 323.8-45/65 од 
20 октомври 1965 година. 

Ѕ. Ветеринарниот завод'во Суботица, за: 
1) Vibriocid Т, ad us. vet., покуван во шишенца 

од 250, 500 и 1.000 ml, под број 323.8-80/65 од 20 ок-
томври 1965 година. 

2) Вакцина за колера кај живината, ad us. vet., 
пакувана во шишенца од 50 и 100 ml, под број 
323.8-52/65 од 20 октомври 1965 година. 

3) Metrosept капсули I ad us. vet., пакувани во 
кутии со 10 капсули, под број 323.8-79/65 од 20 ок-
томври 1965 година. 

4) Metrosept капсули И, ad us vet., пакувани во 
кутии со 10 капсулу под број 323 8-81/65 од 20 ок-
томври 1965 година. 

4. Индустриско-земјоделскиот комбинат 
„Серво михаљ", Зрењанин, за: 

Codrmal, ad us, vet., пакуван во шишеница од 
50, 100 и 1.000 g, под број 323.8-56/65 од 2*0 октомври 
1965 година. ' 

5. Фабриката за лекови „Хемофарм", Вршац, за: 
Aviatrin, ad us. vet., пакуван во шишенца со 

50 и 100 ml, под број 323.8-43/65 од 20 октомври 
1965 година. 
6. Институтот за серуми и вакцини „Торлак", Бел-

град за: 
Poludin, ad us. vet., пакуван во кутии со ампули 

6X2 ml, 6X5 ml и 6X10 ml, под број 323.8-66/65 од 
14 декември 1965 година. 

7. Фирмата „Carlo Erba", Милано, Италија, за: 
Драшок Neo-Tetrachlorin, ad us vet., пакуван 

во кутии со 10 шишенца, под број^323.8-6/65 од 21 
октомври 1965 година. 

Застапник претпријатието „Yugoslavia Com-
merce", Белград. 

Бр. 0317—426/1 
4 февруари 1966 година 

Белград 
Заменик сојузен 

секретар за земјодел-
ство и шумарство, 

Душан Илиеви^, е. р. 

89. 
Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од 

Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57 и 12/60), во врска со почвата 2 под 11 од 
Решението за статистички испитувања од интерес 
за целата земја за 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/65), директорот на Сојузниот завод 
за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА КОРИСТЕЊЕ-
ТО НА ГОДИШНИОТ ОДМОР НА ЗАНОС ЛЕШТЕВ 

РАБОТНИЦИ ВО 1965 ГОДИНА 

1. Од 1 до 15 март 1966 година Ќе се спроведе 
анкета за користењето на годишниот одмор во 1965 
година на територијата на Југославија. 

Анкетата се спроведува заради добивање пода-
тоци за користењето на годишниот одмор на зало-
жените работници надвор од местото на постојаниот 
пр густој, за должината како и за местото на кори-
стењето зависно од занимањето и личните доходи, 
заради определување на политиката за развој на 
домашниот туризам и рекреација на зажалените 
работници 

2. Единица на посматрање во анкетата е избра-
но лице и членовите на неговото домаќинство во 
избрана работна организација. 

3. Во спроведувањето на анкетата учествуваат: 
1) Сојузниот завод за статистика, републичките 

заводи за статистика, покраинските заводи за ста-
тистика, околиските и општинските заводи за ста-
тистика; 

2) анкетари, како непосредни извршители на 
анкетата. 

4. Податоците добиени со анкетата ќе служат 
исклучиво за статистички цели 

Анкетарите и другите лица што учествуваат во 
спроведувањето на анкетата се должни да го чу-
ваат како службена тајна сето она што ќе го до-
знаат при спроведувањето на анкетата. 

5. Работните организации што ќе бидат опфа-
тени со анкетата се должни да го приготват мате-
ријалот врз основа на иојчќе можат анкетарите да 
го извршат изборот на лицата од точката 2 на ова 
решение. Избраните лица од точката 2 на ова ре-
шение се должни да ги дадат сите одговори што се 
бараат, и, во смисла на членот 21 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот завод за 
статистика, да даваат потполни и точни податоци 
за сето она што се бара во анкетата. 

6. Патните трошоци и дневниците за спроведу-
вање на оваа анкета паѓаат на товар, на средствата 
на Сојузниот завод за статистика. 

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

Бр. 95—1463 
16 февруари 1966 година 

Белград 
Заменик директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Ибраим Латифиќ, е. Р-
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90. 
Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од 

Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот 
завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/57 и 12/60), во врска со точката 2 под 1 и 2 од 
Решението за статистички испитувања од интерес 
за целата земја за 1966 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 46/65), директорот на Сојузниот завод 
за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА НЕТО ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ ПО ЗАНИМАЊАТА И ЗА СТРУЧ-
НОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНИОТ 

ЦЕРСОНАЛ 
1. Од 1 до 15 март 1966 година ќе се спроведе 

анкета за нето личните доходи по занимањата и за 
стручното оспособување на запослениот персонал 
на територијата на Југославија, 

Анкетата се спроведува заради добивање пода-
тоци за нето личните доходи, за структурата на 
запослениот персонал и за институциите што во ра-
ботните организации се занимаваат со проблемати-
ката на стручното оспособување на работната сила. 

2. Извештајната единица во анкетата е секоја 
избрана работна организација, а единица на пос-
матрање во избраната работна организација е из-
брано лице што е во постојан работен однос. 

3. Во спроведувањето на анкетата учествуваат: 
1) Сојузниот завод за статистика, републичките 

заводи за статистика, покраинските заводи за ста" 
тистика, околиските и општинските заводи за ста-
тистика; 

2) анкетари, како непосредни извршители на 
анкетата. 

4., Податоците добиени со анкетата ќе служат 
исклучиво за статистички цели. 

Анкетарите и другите лица што учествуваат во 
спроведувањето на анкетата се должни да го чуваат 
како службена тајна сето она што ќе го дознаат 
при спроведувањето на анкетата. 

5. Работните организации што ќе бидат опфате-
ни оо анкетата се должни^ да го приготват мате-
ријалот врз основа на кој ќе можат анкетарите да 
го извршат изборот на лицата од точката 2 на ова 
решение и, во смисла на членот 21 од Уредбата за 
организацијата и' работата на Сојузниот завод за 
статистика, да даваат потполни и точни податоци 
за сето она што се бара во анкетата. 

6. Патните трошоци и дневниците за спроведу-
вање на оваа анкета паѓаат на товар на средствата 
на Сојузниот завод за статистика. 

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

Бр. 95—1464 
16 февруари 1966 година 

Белград 
Заменик директор 

ка Сојузниот завод за статистика, 
Ибраим Латифиќ, е. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ТОГО 

I 
Се назначува 
Иво Клеменчиќ, амбасадор на СФРЈ во Репуб-

лика Гана, за извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Того, со седиште во Акра. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднадп. 

У. бр. 3 
10 февруари 1966 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

_ Јосип Броз Тито, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 48 од Законот за орга-

низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИ-

ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник во Сојузниот извршен совет се на-
значува Душан Буковиќ, досегашен директор на 
Сојузниот завод за цени. 

Б. бр. 22 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 46 од Законот за сојузна-
та управа („ Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 

СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

За генерален директор на Сојузниот завод за 
цени се назначува Горѓе Пеклиќ, досегашен потсе-
кретар во Сојузниот извршен совет, 

Б. бр. 23 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 2 од СпогодбатѕЛгомеѓу 
владата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Советот за заемна^ економска помош 
за учествување на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во работата на СЕВ, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА ВО СОСТАВОТ НА НАЦИОНАЛНИ-
ТЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА 

ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА СЕВ 

1. Се разрешуваат од функцијата во национал-
ните делегации за учество во работата на постоја-
ните комосии на СЕВ именувани со решението на 
Сојузниот извршен совет, Б. бр. 77/64, и тоа: 
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1) Миливое Хладних, — од функцијата заме-
нет претседател на Националната делегација за у-
чество во работата на Постојаната комисија на СЕВ 
За координација на научноистражувачката работа; 

2) Реуф Браво, — од функцијата секретар на 
Националната делегација за учество во работа на 
Постојаната комисија на СЕВ за координација на 
научноистражувачката работа. 

2. Ср именуваат во националните делегации за 
учество во работата на постојаните комисии на 
СЕВ, и тоа: 

1) за заменик претседател на Националната де-
легација за учество во работата на Постојаната ко-
мисија на (ЈЕВ за координација на нучно-истражу-
вачката работа др ЈБубиша Адамовиќ, доцент на 
Економскиот факултет ВО Белград; 

2) за секретар на Националната делегација за 
учество во работата, на Постојаната комисија на 
ОЕВ за координација на научноистражувачката 
работа Мира Влаховиќ-Вајнбергер, научен сора-
ботник во Институтот за меѓународна политика и 
стопанство; 

3) за член на Националната делегација за учес-
тво во работата на Постојаиата комисија на СЕВ 
за валутно-финансиски пратња др Душко Анаки-
оски, директор во Сојузниот завод за стопанско 
планираше. 

В. бр. 20 
20 февруари 1906 година 

Белград 

Сојузен извртев совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот 19 од Законот за орга-
н и з а ц и ј а ји работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/65), Сојузниот из-
вртен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКО-ИНДИСКИОТ КОМИТЕТ 

ЗА СТОПАНСКА СОРАБОТКА 

Во југословенскиот дел на Југословенско-ин-
диекиот комитет за стопанска соработка се имену-
ваат, и тоа: 

за претседател: 
1) Никола Џуверовиќ, сојузен секретар за над-

ворешна трговија; 
за заменик претседател: 
2) инж. Славко Баум, помошник сојузен секре-

тар за надворешна трговија; 
за членови: 
3) Никола Миличевић началник на управа во 

Државниот секретаријат за н^дв грешни работи; 
4) Михајло Сокиќ, самостоен стручен соработ-

ник во Сојузниот секретаријат за финансии; 
5) Ахмет Тафро, помошник генерален директор 

на Југословенската банка за надворешна трговија; 
за секретар: 
6) Вера Пеј нониќ, советник во Сојузниот секре-

таријат за надворешна трговија, 

В бр. 18 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен савет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

Врз основа на членот 51 од Законот за сојуз-
ните органи на управата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НЕКОИ 
ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУ-

РИЗАМ 

1. Се разрешува од должноста член на Сојуз-
ниот комитет за туризам Воин Гузина, претседател 
на Сојузната комисија за нуклеарна енергија, наз-
начен со решението на Сојузниот извршен совет 
Б. бр. 149 од 26 јуни 1965 година. 

2. Покрај^ порано на значените членови на Со-
јузниот комитет за туризам, за членови на Сојуз-
ниот комитет за туризам се назначуваат: 

1) Томислав Нишевиќ, член на Секретаријатот 
на Централниот комитет на Сојузот на младината 
на Југославија и претседател на Феријалвиот сојуз 
на Југославија; 

2) Момчило Сибиновић начелник нг^ Службата 
за стопански односи во Државниот секретаријат за 
надворешни работи 

3) Душан Шобот, претседател на Централниот 
одбор на Синдикатот на работниците од услужните 
дејности на Југославија. 

Б. бр. 19 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Ветар Сгамбвлмќ, е. р. 

Врз основа на членот 4 став 2 од Основниот 
закон за воведување 42-часовиа работна седмица 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/65), Сојузниот из-
вртен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА РАБОТНО 

ВРЕМЕ 

1. За претседател и членови на Сојузната ко-
мисија за работно време што врши стручни работи 
во врска со спроведувањето и извршувањето на 
Основниот закон за воведување 42-часо^вна работна 
седмица, се именуваат, и тоа: за претседател: 

Векиќ Гуро, заменик сојузен секретар за труд; 
за членови: 

1ј. Андреевски Урош, потсекретар во Секрета-
ријатот за труд ва СР Македонија; 

2) Авдиќ Алија, помошник секретар за труд на 
СР Босна и Херцеговина; 

3) Блажевски Јордан, помошник сојузен секре-
тар за земјоделство и шумарство; 

4) Бодрожиќ Јандрија, потсекретар во Секре-
т а р а атот за труд на СР Хрватска: 

5) Бујас Зоран, редовен професор на Универзи-
тетот, Загреб; 

6) Ќеќез Момир, директор на Заводот за про-
дуктивност на трудот во Сараево; 

7) Денисов Никола, заменик генерален дирек-
тор на Комбинатот „Борово" и член на Собранието 
на Сојузната стопанска комора; 

8) Фазаринц Антон, декар-специјалист на За-
водот за здравствено ин технично верност во Љуб-
љана: 

9) Гиновски Велимир, помошник сојузен секре-
тар за индустрија и трговија; 

10) Хаџи-Митров Кочо, редовен професор на 
Универзитетот, Скопје; 

11} Хан Стјепан, редовен профе©>р на Универ-
зитетот, Белград; 
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12*) Хас Херта, советник генерален директор на 
Сојузниот завод за стопанско планирање; 

13) Јауковић Јосип, доцент на Универзитетот, 
Титоград; 

14) Калуѓеровиќ Блажо, помошник секретар за 
труд, здравје и социјална ^заштита на СР Црна Гора; 

15) Костиќ Живко, вонреден професор на Уни-
верзитетот, Белград; 

16) Краљиќ Бранко, редовен професор на Уни-
верзитетот, Загреб-

17) Миклич Радо, .помошник секретар за труд на 
СР Словенија; 

18) Најдановиќ Боривое, член на Централниот 
совет на. Сојузот на синдикатите на Југославија; 

19) Папиќ Тихомир, помошник секретар за здра-
вје и социјална политика на СР Србија; 

20) Поповиќ Света, директор на Институтот за 
економика на земјоделството во Белград; 

21) Радуновиќ Драгутин, вонреден професор на 
Универзитетот, Белград; 

22) Саксида Стане, стручен соработник на Ин-
ститутот за социологија и филозофија на Универ-
зитетот во Љубљана; 

23) Велимировиќ Спасое, директор на "Југосло-
венскиот завод за продуктивност на трудот во Бел-
град и претседател на Југословенската заедница на 
институциите за продуктивност на трудот и за уна-
предување на работењето; 

24) Змијаревиќ Анте, помошник сојузен секретар 
за сообраќај и врски; 

25) Жупанов Јосип, раководител на Одделени-
ето за индустриска социологија на Економскиот ин-
ститут во Загреб. 

2. Административните и стручните работи во 
врска со работата на Сојузната комисија за работ-
но време ќе ги врши Сојузниот секретаријат за труд. 

Р. п. бр. 21 
10 февруари 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

Врз основа на членот б од Законот за усогла-
сување со Уставот на прописите за установите што 
ги основале сојузни органи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/65), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЈЕ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

НА ЗАВОДОТ ЗА ФОТОГРАМЕТРИЈА 

1. Во советот на-Заводот за фотограметрија де-
легираат претставници: 

1) Државниот секретаријат за народна одбрана; 
2) Сојузниот секретаријат за индустрија и тр-

говија; 
3) Сојузниот секретаријат за земјоделство и iiiiy-

марство; 
4) Сојузната геодетска управа; 
5) Сојузот на геодетските инженери и геометри 

на Југославија; 
6) Градежниот факултет во Белград — Геодет-

скиот отсек; 
7) Сојузната стопанска комора — Советот за 

сообраќај. 

2. Органите и организаците од точката 1 на ова 
решение делегираат во советот на Заводот за фо-
тограметрија по еден претставник. 

Б. бр. 17 
10 февруари 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Петар Стамболић е. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службен лист Социјалистичке 
Републике Хрватске во бројот 26 од 29 јуни 1965 го-
дина објавуваат: 

Одлука за избор на судии-поротници на Вишиот 
стопански суд во Загреб; 

Правилник за начинот на водење на деловните 
книги на обврзниците на придонесот од занаетчиски 
дејности од интелектуални услуги; 

Наредба за стопите на амортизацијата што се 
применуваат при утврдувањето на основиците од 
самостојно вршење на занаетчиски и други стопан-
ски дејности; 

Упатство за начинот на утврдување на штетата 
и за постапката за отпишување на придонесот од 
земјоделство поради елементарни непогоди; 

Исправка на Одлуката за дополнение на Одлу-
ката за определување на подрачјата односно места-
та пострадани поради поплави и за определување на 
општествено-политичките заедници во СР Хрватска 
што претрпеле штета поради поплави во октомври 
1964 година. 

С О Д Р Ж И Н А : Страна 
82. Одлука за задолжителна испорака на о-

пределени корисници електролитен бакар, 
електролитен цинк во блок, кадмиум, 
цинк-лим, рафинирано олово во блок, 

% сребро, алуминиум во-блок и метална жива 133 
83. * Правилник за измени и дополненија на 

Правилникот за водење на евиденција 
и за известувањето за издадените патни 
исправи и визи како и за обрасците на 
патните исправи и на барањата за издава-
ње патни исправи и визи — — — — 133 

84. Правилник за службата на брза медицин-
ска помош на цивилните аеродроми — — 135 

85. Наредба за определување што се смета 
како мебел во угостителството чии набавки 
се ослободени од плаќање сојузен данок 
на промет — — — — — — — — 136 

86. Наредба за начинот на плаќање на надо-
местоците за друмски моторни возила — 136 

87. Упатство за обрасците на дозволите за 
работа на радиостаниците — — — — 138 

.88. Список за средствата за заштита на доби-
токот за кои е издадена дозвола за пуштање 
во промет на територијата на Југославија 141 

89. Решение за спроведување анкета за кори-
стењето на годишниот одмор на заложени-
те работници во 1965 година — — — — 141 

90. Решение за спроведување анкета за нето 
личните доходи по занимањата и за струч-
ното оспособување на запослениот персонал 142 
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