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783. 

Врз основа на членот 3 точка 1 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот завод за 
статистика („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57 и 
12/60) Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСПИТУВАЊА ОД ИНТЕРЕС 

ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА 1966 ГОДИНА 

1. Во рамките на планот на статистичките испи-
тувања за 1966 година од интерес за цела Југосла-
вија и единствениот систем на статистичките испи-
тувања што ги спроведуваат 4 Сојузниот завод за 
статистика, Службата на општественото книговод-
ство, Сојузниот завод за здравствена заштита, Со-
јузниот завод за социјално осигурување, Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот се-
кретаријат за правосудство и Сојузното биро за 
работите на запослувањето, ќе се извршат во 1966 
година, покрај редовните статистички испитувања, 
и статистички испитувања и работи во врска со ста-
тистичките испитувања од точ. 2 до 4 на ова ре-
шение. 

2. Во 1966 година ќе се извршат следните стати-
стички испитувања: 

1) анкета за самоуправувањето во стопанските 
организации; 

2) годишно снимање на запослениот персонал во 
работните организации; 

3) попис на центрите за стручно оспособување на 
работниците; 

4) испитување на влијанието на инвестициите 
врз порастот на индустриското производство; 

5) анкета во предилниците и ткајачниците; 
6) пробен попис на земјоделството; 
7) снимање на шумскиот фонд; 
8) анкета за сените на шуми; 
9) попис на друмските моторни возила; 
10) анкета за испитувањата на животниот стан-

дард; 
И) анкета за годишните одмори; 
12) пробна анкета за можностите за посетување 

осумгодишно училишта. 
3. За да се приспособат статистичките испиту-

вања кон промените настанати во стопанскиот си-
стем, во 1966 година ќе се извршат измени на орга-
низацијата на редовните статистички Служби што 
собираат статистички податоци од оние стопански 
области на кои се однесуваат промените во стопан-
скиот систем. 

Се овластуваат Сојузниот завод за статистика, 
Службата на општественото книговодство и дру-
гите органи овластени за собирање статистички по-
датоци да ја извршат потребната реорганизација 
на редовните статистички служби во врска со сто-
панската реформа. 

4. Во 1966 година ќе се извршат подготвителни 
работи во врска со статистичките истражувања што 

треба да се спроведат во 1967 година, и тоа: попис 
на капацитетите во туризмот и угостителството, ан-
кета за структурата на потрошувачката на странски 
туристи, анкета за запослената жена, попис на 
спортските /објекти, контрола на квалитетот на по-
датоците за приносите на пченица и пченка и за 
градежната дејност во приватна режија. 

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

Р. п. бр. 152 
2 октомври 1965 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Петар Стамболиќ, с. р. 

784. 

Врз оснива на членот 24 став 3 од Правилникот 
за стручната спрема и другите услови за вршење 
работи во работни организации што имаат електро-
енергетски, котловски и други енергетски постројки 
и садови под притисок („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 47/64), сојузниот секретар за индустрија и трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГРАМАТА НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ ЗА 
ЗДОБИВАЊЕ СО СТРУЧНА СПРЕМА НА РАБО-
ТНИК ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ КАЈ ЕНЕРГЕТСКИ 
И КОТЛОВСКИ ПОСТРОЈКИ И САДОВИ ПОД 

ПРИТИСОК 

1. Стручните испити за здобивање со стручна 
спрема за вршење работи ка ј енергетски и к о д о в -
ски постројки и садови под притисок се полагаат 
-според Програмата на стручните испити за здоби-
вање со стручна спрема на работник за вршење 
работи ка ј енергетски и колковски постројки и са-
дови под притисок, која е отпечатена во Додатокот 
на „Службен лист на СФРЈ", бр. 46/65 и е составен 
дел од Правилникот за стручната спрема и другите 
услови за вршење работи во работни организации 
што имаат електроенергетски, котловски и други 
енергетски постројки и садови под притисок. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Програмата на пред-
метите за испити за ракувачи на парни турбини, 
парни машини, парни котли, мотори со внатрешно 
согорување и водни турбини (Прилог на „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/55), која е составен дел од 
Правилникот за квалификациите потребни за раку-
вање со парни машини и турбини, со котловски 
постројки, со мотори со внатрешно согорување (ос-
вен со сообраќајни средства) и со водни турбини и 
за здобивање со тие квалификации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 17/55). 
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3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

Бр. 3625 
2 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

785. 

Врз основа на членот 69 став 2 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63Ј, во врска со 
членот 1 од Законот за прометот на стоки и врше-
њето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 16/65) и со членот 28 став 1 од Уредбата за на-
чинот на формирање на цените и за пресметување 
на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 33/65 и 36/65), СОЈУЗНИОТ секретар за индустрија 
и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МАРЖИ-
ТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ НА ГОЛЕМО 

И МАЛО -
Во Наредбата за маржите во прометот на сто-

ки на големо и мало („Службен лист на СФРЈ", 
бр, 33/65) во точката 8 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Не се смета како зголемување на маржа изно-
сот на позитивната разлика во цената што тргов-
ската стопанска организација ќе го пресмета како 
разлика помеѓу постојната продажна цена (без 
данокот на промет) на стоките на залихи и про-
дажната цена (без данокот на промет) на стоките 
од ист вид и квалитет што подоцна се купени, ако 
таа разлика во цената се пресметува и се внесува 
на посебна сметка за разграничување (конто од 
групата 29), која во текот на годината може да се 
користи за покривање негативни разлики во цените 
на други видови стоки на залихи." 

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

Бр 4902/1 
4 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија и трговија, 
Хакија Поздерац, с. р. 

786. 

Врз основа на членот 30 став 3 од Основниот 
закон за службата за безбедност на пловидбата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/64), сојузниот се-
кретар за сообраќај и врски пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОР ЗА БЕЗ-

БЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА 

1. На инспекторите за безбедност на пловид-
бата им се издава легитимација според образецот 
што е напечатен кон ова упатство и е негов соста-
вен дел. 

2. Големината на легитимацијата на инспектор 
За безбедност на пловидбата е Ј00 X 73 т т . 

3. Кориците на легитимацијата на инспектор за 
безбедност на пловидбата се тврди и од надвореш-
ната страна се обложени со платно во сина боја. 

4/ Легитимацијата на инспектор за безбедност 
На пловидбата содржи: 

1) назив на органот на управата што ја издал 
легитимацијата, ознака на серијата, сериски и ре-
гистарски број; 

2) потесна специјалност на имателот на легити-
мацијата (наутички, бродомашински, радио или 
градежен инспектор); 

3) фотографија на имателот на легитимацијата, 
во големина 45 X 35 т т и преку фотографијата 
втиснат сув жиг на органот на управата што ја 
издал легитимацијата, а под фотографијата место 
за потпис на имателот на легитимацијата; 

4) лично име на имателот на легитимацијата; 
5) назив на органот на управата што го донесол 

решението за назначување на инспекторот за без-
бедност на пловидбата и број и датум на тоа ре-
шение; 

6) овластување на имателот на легитимацијата 
за вршење инспекциски работи; 

7) место и 'датум на издавањето на легитимаци-
јата, печат на органот на управата што ја издава 
легитимацијата и потпис на старешината на тој 
орган; 4 

8) место з-а заверка на рокот на важењето на 
легитимацијата; 

9) место за заверка на рокот на важењето на 
легитимацијата за движење и задржување на гра-
ничен премин; 

-10) извод од Основниот закон за службата за 
безбедност на пловидбата, со основните овласту-
вања на инспекторот за безбедност на пловидбата 
и со обврските на работните организации (чл. 20, 
21, 23, 24, 25 и 35 на тој закон). 

5. Легитимацијата на инспектор за безбедност 
на пловидбата важи за календарската година во 
која е издадена, ако не е изречно назначен покра-
ток рок на важењето. 

Рокот на важењето на легитимацијата за наред-
ната година го 'продолжува органот на управата 
што ја издал легитимацијата. 

Важењето на легитимацијата во поглед на дви-
жењето и задржувањето на имателот на легитима-
цијата на граничниот премин го заверува надлеж-
ниот орган на внатрешните работи. 

6. Легитимацијата на инспектор за безбедност 
на пловидбата на море може да биде составена и 
на англиски јазик, а легитимацијата на инспектор 
за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни 
патишта — и на руски јазик. 

7. Легитимацијата важи само за вршење ин-
спекциски работи од потесна специјалност (точка 
4 под 2). 

8. Евиденцијата за издадените легитимации ја 
води органот на управата што ги издава легити-
мациите. / 

9. Инспектор за безбедност на пловидбата на 
кој му престанало овластувањето за вршење инспек-
циски работи е должен легитимацијата веднаш да 
му ја врати на органот што ја издал легитимаци-
јата. 

10. Во рок од три месеци од денот на влегува-
њето во сила на ова упатство ќе им се заменат 
досега издадените' легитимации на инспектор за 
безбедност на пловидбата на нивните иматели. 

11. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за ле-
гитимацијата на инспектор за безбедност на пло-
видбата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5Г/62). 

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

Бр. 1361 
4 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р. 
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Образец на легитимација на инспектор за безбед-
ност на пловидбата 

(формат 100 X 73 т ш ) 

(Прва и втора страна на кориците — празни) 

(Прва внатрешна страна) 

(Назив на органот што ја издава лигитимацијата) 

Серија ' ;— број на серијата 
Рег. број : 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 

(на инспектор за безбедност на пловидбата) 

(Втора внатрешна страна) 
'(фотографија во големина 45 X 35 т ш ) 

(своерачен потпис на имателот на легитимацијата) 

(Трета и четврта внатрешна страна) 

(назив на органот што ја издава легитимацијата) 

(име и презиме) 
инспектор за 

безбедност на пловидбата, назначен со решение 
број 

од , е овластен врз основа на чле-
нот 8 став 1 од Основниот закон за службата за 
безбедност на пловидбата да ги врши работите 

на подрачјето на -
и ги има сите права и должности што со тој за-
кон и со други прописи му се дадени на инспектор 
за безбедност на пловидбата. 

На 19 година 
Во 

(М.П.) 

(Потпис на старешината на органот) 

(Петта внатрешна страна) 

Важи за годината Важи за граничен премин 

(Потпис на старе-
шината на органот) 
19 ' (МЛ.) 

19 

19 19 

(Шеста, седма итн. внатрешна страна) 
Извод 

од Основниот закон за службата за безбедност на 
пловидбата („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/64) 
(Текст од чл. 20, 21, 23, 24, 25 и 35) 

787. 

Врз основа" на членот 17 став 1 од Законот за 
поморската пилотажа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ПОМОРСКИ ПИЛОТ 

1. На пилотите во служба на поморска пилота-
жа им се издава легитимација на поморски пилот, 

според образецот што е напечатен кон ова упатство 
и е негов составен дел. 

2. Големината на легитимацијата на поморски 
пилот е 110x75 шш 

3. Кориците на легитимацијата на поморски пи-
лот се тврди и во сина боја. 

4. Легитимацијата на поморски пилот содржи: 
1) назив на органот на управата што ја издал 

легитимацијата и број под кој е издадена таа; -
2) фотографија на имателот на легитимацијата, 

во големина 60 х 40 ш т и преку фотографијата 
втиснат сув жиг на органот што ја издал легитима-
цијата, а под фотографијата место за потпис на 
имателот на легитимацијата; 

3) лично име на имателот на легитимацијата; 
4) овластување на имателот на легитимацијата 

за вршење на службата на пилот во крајбрежна 
односно лучка пилотажа, со назначување на подрач-
јето на кое е овластен да ја врши таа служба; 

5) место и датум на издавањето на легитимаци-
јата, печат на органот на управата што ја издава 
легитимацијата и потпис на старешината на тој 
орган; 

6) место за заверка на рокот на важењето на ле-
гитимаци ј ата ' 

7) место за заверка на рокот за важењето на 
легитимацијата за движење и задржување на гра-
ничен премин. 

5. Легитимацијата на поморски пилот важи за 
календарската година во која е издадена, ако не е 
изречно назначен пократок рок на важењето. 

Рокот за важењето на легитимацијата за наред-
ната година го продолжува органот на управата 
што ја издал легитимацијата. 

Важењето на легитимацијата во поглед на дви-
жењето и здржувањето на имателот на легити-
мацијата во граничниот појас и граничните премини 
го заверува надлежниот орган на внатрешните ра-
боти. ' 

6. Легитимацијата на поморски пилот може да 
биде составена и на англиски јазик. 

7. Поморскиот пилот е должен да ја носи со себе 
легитимацијата кога ја врши службата на поморска 
пилотажа. 

Поморски пилот на кој му престанало овласту-
вањето за вршење на службата на пилотажа е дол-
жењето и задржувањето на имателот на легити-
ганот што ја издал легитимацијата, 

8. Во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на ова упатство ќе им се заменат досега из-
дадените легитимации на поморски пилот на нивните 
иматели. 

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

Бр. 2381 
4 октомври 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Милијан Неоричиќ, с. р 

Образец на легитимацијата на поморски пилот 
(формат 110x75 т т ) 

(Грбот на првата страна на кориците) 
(Фотографија во големина 60 х 40 т ш ) 

(своерачен потпис на имателот на легитимацијата) 

(Прва внатрешна страна) 
Рег. бр. 

Врз основа на членот 9 од Законот за поморска". 
та п и л о т а ж а ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

(Назив на органот што ја издава легитимацијата) 



Страна 1628 - Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Го овластува 

(презиме и име) 
крајбрежен 

да ја врши службата на пилот за под-
лучки 

рачјето 

Издадено во на - 19 
(М. П.) 

(Потпис на издавателот на 
легитимацијата) 

(Втора внатрешна страна) 

Важи за годината 
Важи за граничниот 

појас и 'премин 
19 (Потпис на старе-

шината) (М.П.) 
19 ' 

19 „ „ „ ^ ^ I 19 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
„Службен лист' Социјалистичке Републико Бо-

сне и Херцеговина во бројот 7 од 20 февруари 1965 
година објавува: 

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

Одлука за престанок на мандатот на пратениког 
на Организационо-политичкиот собор во 53 изборна 
единица Вареш; 

Одлука за распишување дополнителни избори за 
пратеник на Организационо-политичкиот собор на 
Собранието на СР БиХ во 53 изборна единица 
Вареш. 

Во бројот 8 од 22 февруари 1965 година обја-
вува: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
гробиштата; 

Одлука за распишување избори на одборници 
за околиски собранија; 

Упатство за измени на Упатството за постапката 
за спроведување контрола на цените во прометот 
на мало. 

Во бројот 9 од 12 март 1965 година објавува: 
Закон за дополнителните средства на општините 

и средствата на околиите; 
Закон за воведување републички придонеси и 

даноци; 
Закон за изборот на органи на управувањето 

во работните организации; 
Одлука за пренесување правото на основач 

спрема Институтот за физијатрија на Илиџа; 
Решение за утврдување кои установи за стручно 

образование во учебната 1964/65 година можат да 
даваат општопризнаен степен на стручно образо-
вание; 

Одлука за височината на додатокот за помош 
и нега на инвалидите на трудот; 

Одлука за највисокиот износ на пензискиот 
основ; 

Одлука за височината на отпремнината на 
вдовица што не се здобила со право на семејна 
пензија; 

Одлука за височината на материјалното обезбе-
дување на вдовица што не се здобила со право на 
семејна пензија; 

Среда, 13 октомври 1965 

Одлука за пензиските основи за определување 
на правата од социјалното осигурување, за преве-
дување пензии и плаќање придонеси за социјално 
осигурување на лица што вршат самостојни деј-
ности; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
фондот на пензиското осигурување на работниците 
за 1964 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка за 
1964 година на Фондот за здравствено реосигурува-
ње на земјоделците на Републичката заедница на 
социјалното -осигурување на земјоделците; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
Фондот на инвалидското осигурување на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците за 1964 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
Фондот за додатокот на деца за 1964 година; 

Одлука за усвојување на завршната сметка на 
Фондот за задолжително здравствено реосигурува-
ње на Републичката заедница на социјалното оси-
гурување на работниците за 1964 година; 

Одлука за граничниот износ на најниското пен-
зиско примање и за височината на износот на за-
штитниот додаток. 

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист на Социјалистичка Република 
Словенија во бројот 14 од 22 април 1965 година об-
јавува: 

Закон за републичката управа на СР Слове-
нија; 

Закон за организацијата на републичката у-
права на СР Словенија; 

Закон за здравствената заштита и за здрав-
ствената служба во СР Словенија (пречистен текст); 

Закон за високото школство во СР Словенија 
(пречистен текст); 

Закон за ветеринарната служба во СР Слове-
нија (пречистен текст); 

Одлука за Словенскиот народен театар во Љуб-
љана; 

Одлука за Словенската филхармонија во Љуб-
љана; 

Одлука за доделување средства за искоренува-
ње на лигавката и шапот од Резервниот фонд на 
СР Словенија; 

Заклучок за разрешување и именување некои 
републички секретари и за именување некои за-
меници републички секретари; 

Заклучок за именување претседател и членови 
на Педагошкиот совет на СР Словенија; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за високото школство во НР Словенија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

783. Решение за статистички испитувања 
од интерес за целата земја за 1986 година 1625 

784. Наредба за програмата на стручните ис-
пити за здобивање со стручна спрема на 
работник за вршење работи кај енергет-
ски и котловски постројки и садови под 
притисок — — — — — — — — 1625 

785. Наредба за дополнение на Наредбата за 
маржите во прометот на стоки на големо 
и мало — — — — — — — — — 1628 

786. Упатство за легитимацијата на инспек-
тор за безбедност на пловидбата — — 1626 

787. Упатство за легитимацијата на поморски 
пилот — — — — — — — — - 1627 
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