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БЕЛГРАД 

БРОЈ 34 ГОД. XXII 

437. 

Врз основа »а членот 17 став 3 од Законот за 
преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65), во согласност со државниот секретар за 
народна одбрана, сојузниот секретар за внатрешни 
работи издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ ОД ГРА-
НИЧНИОТ ПОЈАС ВО КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
ДРЖАВЈАНИ МОЖАТ ДА СЕ ДВИЖАТ И ДА 

ПРЕСТОЈУВААТ БЕЗ ДОЗВОЛА 

1. Во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Република Австрија, Република Италија и 
Народна Република Бугарија им се одобрува на 
југословенски државјани движење и престој без 
дозвола за движење и престој во граничниот појас, 
и тоа: 

а) во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Република Австрија: 

1) од планинарскиот дом на Пеца до врвот на 
Пеца кота 2126, по обележената патека лево до па-
теката ноја оди покрај самата гранична линија — 
од 15 април до 15 октомври, и тоа во сабота, недела 
и државни празници од 6 до 16 часот; 

2) од окрешеј по обележената патека што води 
преку Криж и Жрело до Чешка Коча — од 1 мај 
до 30 септември, и тоа од излегувањето до заоѓањето 
на сонцето; 

3) од планинарскиот дом на Кофцах: до безиме-
ниот врв (Криж) во длабочина и широчина за 
двесте метра — во такот на целата година, и тоа 
од излегувањето до заоѓањето на сонцето; до Велики 
Врх кота 2088, по обележената патека што води 
преку котата 1807 — во текот на целата година, и 
тоа од излегувањето до заоѓањето на сонцето; до 
Велики Врх кота 2088 и 2093 (Кладиво) — од 1 
април до 15 ноември, и тоа во сабота, недела и 
државни празници од излегувањето до заоѓањето 
на сонцето, а од 1 декември до 31 март секој ден 
од 8 до 16 часот; 

4) на секторот на Зел еница: јужно од котата 
1704 на 40 метара од граничната линија во простор 
широк 100 метра спрема планинарскиот дом на 
Зеленика — во текот на целата година, и тоа од 
излегувањето до заоѓањето на сонцето; јужно од 
граничната линија на котата 1764 во должина за 
сто и педесет метра и во широчина за сто метра 
— во текот на целата година, и тоа од излегувањето 
до заоѓањето на сонцето; 

5) од планинарскиот дом на Зеленица по обе-
лежената патека што води преку планината П1иј£ 
и по обележената патека од планинарскиот дом 
Валвазорјева Коча што води преку котата 1539 до 
врвовите Мали и Велики Стол тригонометар 2236 — 
во текот на целата година, и тоа од излегувањето до 
за/оѓањето на сонцето; 

б) по обележената патека од Сухо Седло и Је -
кло Седло до врвот на Голица тригонометар 1835 
и кота 1784 — од 15 април до 30 септември, и тоа 

во сабота, недела и државни празници од излегу-« 
вањето до заоѓањето на сонцето; 

б) во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Република Италија: 

1) од Котово Седло кота 2124, по обележената 
патека што води кон Вевница кота 2351 и по новиот 
планинарски пат до врвот Мангарт — во текот на 
целата година, и тоа од излегувањето до заоѓањето 
на сонцето; 

2) по обележената патека до врвот Канин кота" 
2585, седлото Превала кота 2063, врвот Престрелје-
ник тригонометар 2499 и врвот Лашке Плање кота 
2411 — во текот на целата година, и тоа од излегу-* 
вањето до заоѓањето на сонцето; 

в) во деловите од граничниот појас на границата 
спрема Народна Република Бугарија: 

по јавниот пат кој покрај граничната линија 
води од селото Сливница до селото Долно Невље 
(сектор Димитровград). 

2. Во деловите од граничниот појас од точката 
1 под а) под 1 и 6 од оваа наредба југословенски: 
државјани можат да се движат и да престојуваат 
без дозвола и во работен ден само ако доаѓаат гру-* 
ино (излети, училишни екскурзии ити.). Групните 
посети мораат да и се најават на надлежната ко-
манда на граничната единица преку надлежниот 
општински орган на внатрешните работи, најдоцна 
24 часа пред доаѓањето во граничниот појас, 

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

П бр. 015-3/1 
29 јули 1966 година 

Белград 

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

438. 

Врз основа на членот 117 од Законот за воз-* 
душната пловидба („службен лист на СФРЈ", 5р.: 
12/65), во согласнот со сојузниот секретар за финан-
сии, сојузниот секретар за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА ВОДЕЊЕ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО ВОЗДУШНИОТ 

ПРОСТОР НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Наредбата за надоместокот за водење воз«* 
духоплови во воздушниот простор на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ", . бр. 56/65) во точката 2 
ставот 3 се менува и гласи: ; 

„Надоместокот за услуги дадени на воздухов 
плови од ст. 1 и 2 на оваа точка што му припаѓаат, 
на еден п р е в е з у в а , ако извршат определен број прен 
летувања во текот на еден месец и преминат опре-« 
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делен број километри воздушен пат при едно пре-
летување, изнесува, и тоа: 

За броЈ преле-
тувања во те-
кот на еден месец 

За должина на воздушен пат за едно прелетување 

од 301- до 650 km над 650 km 

од 16 до 20 95°/о од на доме- 90% од надоме-

од 21 до 31 
од 32 до 45 
од 46 до 55 

над 55 

9 0 ° / о 
80°/о 
70%> 
60% 

отокот од ст. 
1 и 2 на оваа 
точка 

8 0 * / о 
70% 
60% 
50% 

отокот од ст. 
1 и 2 на оваа 
точка 

2. Точката 4 се менува и гласи: 
„4. Надоместокот од точката 2 ст. 1 и 2 на оваа 

наредба за услуги дадени на воздухоплови што ја 
прелетуваат Југославија без слетување, а кои му 
припаѓаат на ист превезувач чии воздухоплови во 
редовниот меѓународен сообраќај ќе извршат о-
пределен број слетувања на југословенски аеродроми 
во текот на еден месец и ако при секое прелетување 
без слетување преминат определен број километри 
воздушен пат, изнесува, и тоа: 

За број слету- За должина на воздушен пат за едно прелетување 
вања во текот . 
на еден месец од 301 до 650 km над 650 km 

ОД 8 ДО 1 6 60% од надомес-
токот од то-
чката 2 ст. 1 
и 2 

50% 
35% 
20% 

50% од надомес-
токот од то-
чката 2 ст. 1 
и 2 

40*/о " 
25% 
10% 

од 17 до 24 
од 25 до 32 

над 32 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 1958/66-6 
26 август 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за сообраќај и врски, 

Милијан Неоричик, е. р. 

439. 

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66) 
и точката 2 под 10 од Решение за статистичките ис-, 
.тр&жувања од интерес за целата земја за 1966 го-
дина („Службен лист на СФРЈ", бр, 46/65), гене-
ралниот директор на Сојузниот завод за статистика 

Донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ИСТРАЖУВА-

ЊАТА НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД 

1. Од 10 септември до 30 ноември 1966 година ќе 
се спроведе анкета за истражувањата на животниот 
стандард во избрани домаќинства на територијата 
ва Југославија. 

2 Со анкетата ќе се соберат податоци за при-
ходите на домаќинствата, за бројот на членовите на 
домаќинствата, за бројот на занос лепите членови на 
домаќинства и за нивните стамбени услови, за снаб-
деноста на домаќинствата со трајни потрошни добра 
и за планираните набавки на тие добра, за влија-
нието на приходите врз промената' на потрошувач-
ката на домаќинствата и други податоци од значење 
за животниот стандард на домаќинствата. 

3, Со подготвителните дејствија, организацијата 
и спроведувањето на анкетата ќе раководат Сојуз-
ниот завод за статистика и статистичките органи во 
републиките. 

4. Податоците собрани со оваа анкета ќе служат 
исклучиво за статистички цели. 

5. Во случај на ускратување давање податоци, на 
давање неточни податоци или оневозможување да 
се проверат дадените податоци ќе се применат врз 
поединец одредбите од членот 47 ст. 1 и 3 на Основ-
ниот закон за статистиката. 

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

Бр. 34-5118/1 
22 август 1966 година 

Белград 
Сојузен завод за статистика 

Заменик генерален директор, 
др Александар Станоевиќ, е. р. 

440. 

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 ОБЛА-
СТА НА ЖЕЛЕЗНИТЕ И МАНГАНОВИТЕ РУДИ 

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

Методи на хемиските испитувања на железните 
руди: 

Определување на калајот — — 
Определување на јаглендиоксидот 
Определување на германиумот — 
Определување на циркониумот — 
Определување на на трну мот и 

калиумот 

JUS B.G8.125 
JUS B.G8.126 
JUS B.G8.127 
JUS B.G8.123 

JUS B.G8.129 
Методи на хемиските испитувања на манга-

новите руди-
Определување на хомски врзана-

та вода (конституциони води) — — JUS B.G8.227 
2, Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандрадизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
на 1 јуни 1967 година. 

Бр. 05-4631/1 
11 јули 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

441. 

Врз основа на членот 8 став 1 од Уредбата за 
општите услови за давање потрошувачки кредити 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 17/66), гувернерот на 
Народната банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ БАНКИТЕ МОЖАТ ДА 
ДАВААТ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ВО ГОТО-

ВИ ПАРИ 

1. Банките можат на лицата од членот 3 на 
Уредбата за општите услови за- давање потрошувач-
ки кредити да им даваат потрошувачки кредити во 
готови пари до износ од 1.000 динари, со тоа што 
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вкупното задолжување по овој кредит и други по-
трошувачки кредити на одделен корисник да не 
може да ги премине износите на задолжувањата 
определени во членот 7 став 2 точка 3 и став 3 на 
таа уредба. 

2. Рокот за враќање на потрошувачкиот кредит 
од точката 1 на оваа одлука не може да биде по-
долг од 10 месеци. 

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

О. бр. 61 
25 август 1966 година 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Гувернер, 
др Никола Миљаниќ, е. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за зва-
њата, стручната спрема и овластувањата на члено-
вите на посада на бродовите на Југословенската 
трговска морнарица, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/66, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА, СТРУЧНАТА 
СПРЕМА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ПОСАДА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 

Во членот 45 точка 1 во единаесеттиот и два-
наесеттиот ред по зборовите: „на товарни бродови" 
треба да се додадат по погрешка изоставените збо-
рови: „до 3000 ВИТ и на патнички бродови". 

Во членот 45 точка 3 наместо зборовите: „радио-
•телеграфска" треба да стои: „радио-телефонска". 

Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и вр-
ски, Белград, 8 август 196Q година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СИЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА ХРВАТСКА 

„Народне новине" службени лист Социјалис-
тичка Републике Хрватске, во бројот 43 од 14 
октомври 1965 година објавуваат: 

Одлука за разрешување и именување претседа-
тел и член на Правниот совет на Извршниот срвет; 

Одлука за именување и разрешување претседа-
тел и членови на Комисијата на Извршниот совет 
за верски прашања; 

Одлука за разрешување и именување еден член 
на Комисијата за одликувања; 

Одлука за разрешување и именување претседа-
тел и еден член на Комисијата за одликувања; 

Одлука за разрешување и именување претседа-
тел и еден член на Комисијата за помилувања; 

Одлука за разрешување и именување еден член 
на Кадровската комисија на Извршниот совет; 

Одлука за разрешување и именување членови 
на Административната комисија на Извршниот 
совет; 

Правилник за паричното работење на месните 
заедници по пат на сметковна книшка, 

Во бројот 44 од 21 октомври 1965 година нема 
прописи. 

Во бројот 45 од 28 октомври 19*65 година обја-ѕ 
вуваат: 

Одлука на Уставниот суд на Хрватска бр. 
У-45/1-1965; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
ћа Законот за медицинските училишта. 

Во бројот 46 од 30 октомври 1965 година обја-
вуваат: 

Закон за данокот на промет на недвижности и 
права; 

Закон-за престанок на важењето на одредбите 
за давање регрес за огрев; 

Одлука за најмалиот износ на кредитниот 
фонд потребен за основање комерцијални банки; 

Одлука за давање гаранција за враќање заем 
на Сојузниот фонд за научна робота од Природос-
ловно-математичкиот факултет на Свеучилиште^) 
во Загреб; 

Одлука за потврда на Одлуката на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за води за користење 
на средствата на резервата на фондот; 

Одлука за одобрување на Одлуката на работ-
ничките совети на железничките претпријатија во 
СРХ за спојување на железнички претпријатија; 

Уредба за условите за користење дополнителни 
средства за заеднички резерви на стопанските 
организации; 

Деловник на Извршниот совет; 
Решение за именување претставници на опште-

ствената заедница во Советот на Радио-телевизијата 
Загреб; ' 

Исправка во деловниците на соборите на Сабо-
рот на СРХ. 

Во бројот 47 од И ноември 1965 година објаву-
ваат: 

Одлука за основање Комисија за прашањата на 
развојот на недоволно развиените подрачја; 

Одлука за основање Комисија за прашања на 
здравственото осигурување на земјоделците; 

Одлука за одобрување програмата за работа и 
за потврда на измените на финансискиот план на 
Републичкиот фонд за унапредување на културните 
дејности за 1965 година; 

Решение за разрешување од должноста дирек-
тор на сектор во Републичкиот завод за планирање; 

Решение за разрешување од должноста дирек-
тор на сектор во Републичкиот завод за планирање; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за зголемување на пензиите во 1965 година; 

Одлука за граничниот износ на најниското пен-
зиско примање и за височината на заштитниот до-
даток на пензијата; 

Одлука за ној високиот износ на пензискиот 
основ од кој може да се определи пензија. 

Во бројот 48 од 18 ноември 1965 година објаву-
ваат: 

Закон за наградување на учениците во сто-
панството; 

Одлука за одобрување програмата за работа и 
за потврда на измените на финансискиот план на 
Републичкиот фонд за социјалните установи за 
1965 година; 

Одлука за распишување дополнителни избори 
број 1196/65 од 10 ноември 1965 година; 

Наредба за привремена забрана на лов на ретки 
и проредени риби; 

Наредба за риболовните средства со кои може 
да се врши стопански и спортски риболов. 

Во бројот 49 од 25 ноември 1965 година нема 
прописи. 

Во бројот 50 од 1 декември 1965 година објаву-
ваат: 

Одлука за надоместоците на пратениците и 
функционерите што ги избира или именува Саборот 
на СРХ; 

Одлука за доделување средства од Републич-
киот резервен фонд; 

Одлука за распоредот на средствата остварени 
од додатниот данок на промет на стоки на мало на 
околијата Осиек и град Загреб; 
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Одлука за учеството на СРХ во финансирањето 
на проектот за комплексно™ уредување на доли-
ната на реката Сава; 

Одлука за задолжување на Социјалистичка Ре-
публика Хрватска кај банката на СРХ. 

Во бројот 51 од" 9 декември 1965 година објаву-
ваат: 

Одлука за именување претседател и пет чле-
нови на Архивскиот совет на Хрватска; 

Одлука за именување претседател и три члена 
на Советот за заштита на природата на Хрватска; 

Одлука за надоместоците на членовите на 
стручните совети на Извршниот совет; 

Решение за прогласување за резерват на да-
лови од текот на реката Рјечина. 

Во бројот 52 од 13 декември 1965 година објаву-
ваат: 

Закон за високошколското образование (пре-
чистен текст); 

Одлука за престанок на важењето на Одлуката 
за сервисните работилници Ца Државниот секрета-
ријат за внатрешни работи во Загреб; 

Одлука за измена на Одлуката за финансискиот 
план на фондот на инвалидското и пензиското оси-
гурување и фондот за додаток на деца за 1965 
година; 

Одлука за основање Републички завод за за-
жалување во Загреб; 

Одлука за издвојување дел од средствата оства-
рени со придонесот за запослување на подрачјето на 
општинската заедница за работи на запослување за 
заедничките работи на запослување на територи-
јата на Републиката. 

Во бројот 53 од 23 декември 1965 година објаву-
ваат: 

Одлука за потврда на Статутот на Републичкиот 
фонд за социјални установи; 

Закон за медицинските училишта (пречистен 
текст); 

Закон за специјалните училишта (пречистен 
текст); 

Одлука на Уставниот суд на Хрватска број 
У-98/1-1965 од 3 декември 1965; 

Решение за именување директор на сектор во 
Републичкиот завод за планирање; 

Решение за именување директор, на сектор во 
Републичкиот завод за планирање; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на устието на реката Неретва за рибо-
лови© подрачје на кое е ограничен риболовот; 

Одлука за определување на делот од основниот 
придонес и додатните придонеси остварени за фон-
дот на инвалидското и пензиското осигурување, кој 
им припаѓа на комуналните заедници на име надо-
месток на фондовите за здравственото осигурување 
за трошоците на професионална рехабилитација и 
запослување на инвалиди на трудот за 1966 година; 

Одлука за пресметување и плаќање на придо-
несот за здравствена заштита на пензионерите за 
1966 година; 

Одлука за височината на придонесот за здрав-
ствено осигурување на членовите на потесното се-
мејство на југословенските државјани што во стран-
ство стапиле во работен однос врз основа на 
меѓународен договор или по одобрение од надлеж-
ниот орган, а не се осигурени според Основниот 
закон за здравственото осигурување; 

Одлука за постојаните износи на придонесите, 
стопите и основиците за пресметување на придоне-
сот за социјално осигурување за лица вон работен 
однос што според посебни прописи имаат опреде-
лени права од социјалното осигурување и за лицата 
за! кои не се определени обврзници за плаќање 
придонеси; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување и за определување на 
тарифата на премиите за 1966 година; 

Одлука за приврмено финансирање на фондо-
вите на Републичката заедница на социјалното оси-
гурување на работниците на СР Хрватска во I три-
месечје на 1966 година. 

Во бројот 54 од 24 декември 1965 година објаву-
ваат: 

Закон за стопанското работење (стопанисување) 
со станбените згради во општествена сопственост; 

Закон за детските градинки; 
Закон за измени на Законот за подрачјата на 

општините и околиите во СР Хрватска; 
Одлука за привремено финансирање на потре-

бите на СР Хрватска за јануари и февруари 1966 
година; 

Одлука за доделување средства од Републич-
киот резервен фонд; 

Одлука за именување претседател и три члена 
на Музејскиот совет; 

Препорака на Стопанскиот собор на Саборот на 
СР Хрватска број 1451-11-1965 од 17 декември 1965 
година; 

Одлука на Уставниот суд на Хрватска број 
У-120/1-1965 од 3 декември 1965 година. 

Во бројот 55 од 31 декември 1965 година објаву-
ваат: , 

Закон за водите; 
Закон за водниот придонес; 
Закон за измена на Законот за заштита на 

културните споменици; 
Одлука за пренесување на средствата на Ре-

публичкиот фонд за станбена изградба; 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за издатоците за патни и други трошоци што на 
републичките органи на управата им се признаваат 
во материјални трошоци; 

Исправка,на Решението за именување директор 
на сектор во Републичкиот завод за планирање. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

437. Наредба за определување на деловите од 
граничниот појас во кои југословенски 
државјани можат да се движат и да пре-
стојуваат без дозвола — — — — — 677 

438. Наредба за измени на Наредбата за надо-
местокот за водење воздухоплови во воз-
душниот простор на Југославија — — 677 

439. Решение за спроведување анкета за ис-
тражувањата на животниот стандард — 678 

440. Решение за југословенските стандарди од 
областа на железните и мангановите руди 678 

441. Одлука за условите под кои банките мо-
жат да даваат потрошувачки кредити во 
готови пари — — — — — — — — 678 

Исправка на Правилникот за звањата, струч-
ната спрема и овластувањата на члено-
вите на посада на бродовите на Југосло-
венската трговска морнарица — — — 679 


