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362. 
Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 

1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69 и 20/69) 
и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66 
и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕ-

ГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 
11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69 
и 22/69) по точката 6 се додава нова точка 6а, која 
гласи: 

„6а. Царинските органи при царинењето на сто-
ките контролираат дали фактичната состојба на сто-
ките им одговара на податоците од пријавата за 
склучената работа во поглед на регулираниот извоз 
односно увоз на стоките. 

Ако царинскиот орган при царинењето на сто-
ките утврди дека фактичната состојба на стоките 
не им одговара на податоците од пријавата за склу-
чената работа во поглед на регулираниот извоз од-
носно увоз на стоките, царинарницата со решение 
ќе определи кои исправи и документација треба 
извозникот односно увозникот да поднесе за из-
возот односно увозот на стоките што се царинат. 

Ако извозникот односно увозникот во рок од 
15 дена од денот на правосилноста на решението 
од ставот 2 на оваа точка не и ги поднесе на ца-
ринарницата исправите и документацијата наведени 
во тоа решение, царинарницата нема да дозволи 
извоз на стоките односно во смисла на членот 50 
од Царинскиот закон ќе ги одземе стоките што се 
увезуваат." 

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

Р. п. бр. 102 
28 мај 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

363. 
Врз основа на членот 85 од Деловникот на Со-

јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/67), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КОМИТЕТИ НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Се укинуваат комитетите на Сојузниот извршен 

совет, и тоа: Комитетот за сообраќај, Комитетот за 
туризам и Комитетот за урбанизам, станбени и ко-
мунални прашања. 

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

Р. п. бр. 104 
21 мај 1969 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

364. 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за издато-

ците за службени патувања во странство што на 
сојузните органи на управата им се признаваат во 
материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/65), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗНОСИТЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО 
ПАТРВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИ-
ТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ 

ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Надоместокот за дневници што на сојузните 
органи на управата им се признаваат во материјални 
трошоци при службено патување во одделни стран-
ски земји изнесува по трупи работни места, до: 
за Авганистан: 

I група работни места 22 
II „ „ „ 20 
III „ „ и 20 
IV „ „ „ 18 

за Албанија: 
I група работни места 18 
II П П П 16 
III „ П и 14 
IV ,, „ и 12 

за Алжир: 
I група работни места 22 
II „ „ и 20 
III „ и „ 18 
IV „ „ „ 16 

за Аргентина: 
I група работни места 22 
II „ „ и 20 
III „ „ и 18 
IV ,, „ „ 16 

за Австралија: 
I група работни места 25 
II „ „ „ 22 
III „ „ „ 18 
IV „ ,. „ 16 

за Австрија: 
I група работни места 500 
II „ „ и 450 
Ш „ п и 400 
IV „ и 350 

пресм. долари 

пресм. долари 

и и 

пресм. долари 

САД долари 

САД долари 

австр. шилинзи 
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за Данска: 
I група работни места 160 дан. круни 
II II и 140 П и 
III „ II и 120 и и 
IV II 11 100 М W 

за Етиопија 
I група работни места 22 САД долари 
И II и 20 „ „ 
III II II 18 „ „ 
IV и и 16 

за Замбија: 
I група работни места 10 англ. фунти 
и II П 10 „ „ 
III II и 8 и и 
IV II и 8 

за Израел: 
I група работни места 24 пресм. долари 
II и it 22 „ „ 
III „ it it 20 м „ 
IV ii ii 18 

за Индија: 
I група работни места 170 рупии 
II ii tt 140 „ 
III „ И II 130 
IV „ ii it 110 tt 

за Индонезија: 
I група работни места 11 англ. фунти 
И it it и „ м 
III „ ii ii 9 ii ii 
IV ii tt 9 

за Ирак: 
I група работни места 9 ирачки динари 
И tt и 8 
III „ 11 II 7 м ,, 
IV „ II It 7 

за Иран: 
I група работни места 25 САД долари 
II II 11 25 „ м 
III II 11 22 tt и 
IV 11 II 20 tt 

за Ирска: 
I група работни места 7 англ. фунти 
II it 11 6 tt 
Ш „ II 11 5 t% tt 
IV „ И 11 4 tt tt 

за Исланд: 
I група работни'места 22 САД долари 
II 11 11 20 tt tt 
III и 11 II 18 tt tt 
IV „ 11 II 16 tt tt 

за Италија: 
I група работни места 13.000 итал. лири 
и II 11 11.000 м tt 
I I I „ If tt 9.000 M 
IV „ П П 8.000 H И 

за Белгија: 
I група работни места . 1.100 белг. франци 
И л 1) ' ft 1.000 П 
III tf II П 900 И 44 
IV „ ,, П 750 И 44 

за Боливија: 
I група работни места 22 САД долари 
и 20 4. 

III М II и 18 
IV Х V Л И И 16 44 44 

за Бразил: 
I група работни места 22 САД долари 
II 20 44 

III л а ч 18 44 44 

IV 16 44 44 

за Бугарија: 
I група работни места 16 пресм. долари 
и 14 44 

III „ 12 
IV 10 44 

за Бурма: 
I група работни места 10 англ. фунти 
I I „ П ,4 , 9 44 44 

Ш и л и 8 44 41% 

IV 7 44 44 

за Велика Британија: 
I група работни места 9 англ. фунти 
II и it а 8 44 44 

Ш „ 7 44 44 

IV х v Л 11 П 6 44 

за Венецуела: 
I група работни места 30 САД долари 
I I 11 и и 28 44 44 

III I I 11 П 26 44 44 

IV х v 11 11 П 23 44 44 

за Гана: 
I група работни места 26 пресм. долари 
И 26 .4 

III „ 22 
IV „ 22 44 

за ДР Германија: 
I група работни места 20 пресм. долари 
I I И I f ft 18 44 

III I I I I 11 16 44 44 

IV х v I I I I I I 14 44 

за СР Германија: 
I група работни места 70 марки 
II и I I и - 60 и 
I I I I I I I и 50 
IV А v

 а а и 40 4. 

за Гвинеја: 
I група работни места 28 пресм. долари 
II Ѕ1 I I I I 28 
III „ 22 
IV 4 v

 а и и 22 ,4 

за Грција: 
I група работни места 17 пресм. долари 
II I I I I и 15 .4 

III f t I t П 13 44 44 IV A V I I и I I 11 
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за Јапонија: 
I група работни места 
И и и и 

HI I t и м 

IV А Y 11 I f м 

28 
26 
24 
22 

САД долари 
44 П 

44 44 

i t н 

за Либан: 
I група работни места 
II и и и 

III 11 I I и 

IV н I I П 

22 
18 
15 
13 

САД долари 
44 44 

44 44 

за Јемен: 
I група работни места 
II I I м и 
Ш 
IV х y I I I I и 

за Јордан: 
I група работни места 
II I I W I I 

III „ 
IV х v I I И I I 

за Јужноафричка Унија: 
I група работни места 
II 
III I I I I и 

IV 
за Камбоџа: 

I група работни места 
и 
Ш П 
IV 

25 
25 
20 
20 

22 
20 
18 
16 

6 
5,5 
5 
4,5 

34 
34 
30 
30 

САД долари 

4% 

44 44 

САД долари 

англ. фунти 
44 44 

пресм. долари 
И 44 
44 44 

41 44 

за Либија: 
I група работни места 
II 11 и и 

III It 11 II 
IV 

за Малезија: 
I група работни места 
II и t i i t 

Ш „ 
IV 

за Мали: 
I група работни места 
II П и и 

III и 

IV 

за Мароко: 
I група работни места 

10 
10 
8 
8 

30 
30 
25 
25 

30 
30 
25 
25 

20 

англ. фунти 
44 44 

44 W 

44 т 

пресм. долари 
44 44 

44 44 

44 М 

САД долари 

44 44 

44 И 

САД долари 
за Канада: 

I група работни места 
и 
III „ 
IV 

за Кина: 
I група работни места 
II и И X 

III и 
IV 

за Кенија: 
I група рабатни места 
И 
III П 11 11 

IV 

22 
20 
18 
15 

10 
10 
8 
8 

9 
9 
7 
7 

канад. долара 

пресм. фунти 

44 44 

англ. фунти 

44 44 

II 11 11 и 

III 
IV 

за Мексико: 
I група работни места 
II 11 11 и 

III „ 
IV 

за Монголија: 
I група работни места 
II 11 I I П 

III 11 

IV 

18 
16 
14 

22 
18 
16 
14 

26 
24 
22 
20 

44 44 

44 П 

САД долари 

44 44 

44 И 

пресм. долари: 

44 VI 

за Кипар: 
I група работни места 
II 
III 11 П 11 

IV 

за Конго-Киншаеи: 
I група работни места 
II 11 11 11 

Ш 
IV 

за Конго-Бразавил: 
I група работни места 
II I I П I t 

III 11 11 и 
IV 

6 
5 
4,5 
4 

28 
28 
27 
27 

- 28 
28 
27 
27 

англ. фунти 

САД долари 

44 44 

/ 

САД долари 
44 44 

за Непал: 
I група работни места 
и 
Ш 11 11 11 

IV 

за Нигерија: 
I група работни места 
II 
Ш I I i t 11 

IV 1 v 11 t i 11 

за Нов Зеланд: 
I група работни места 
и 
Ш 
IV 

8 
7 
6.5 
5,5 

10 
10 
8 
8 

7 
6 
5 
5 

англ. фунти 

англ. фунти 

англ. фунти 

за Куба: 
I група работни места 
II 
III 
IV 

22 
20 
18 
16 

пресм. долари 
за Норвешка: 

I група работни места-

И 
III 
IV 

160 
140 
120 
100 

нерв. круни 

за Кувајт: 
I група работни места 
II П I I f t 

III 
IV w 

10 англ. фунти 
9 е% it 
9 
8,5 i t м 

за ОАР: 
I група работни места 
II и П 11 

III П П и 
IV ^ 

24 
22 
20 
18 

пресм. долари 
44 44 

44 44 

М ф 
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за Пакистан: 
I група работни места 9 англ. фунти 
и 91 9 „ ,, 
III И 7 „ 
IV 1) 7 

за Парагвај: 
I група работни места 22 САД дол.--,г-и 
II и 18 „ 
III и 16 „ ,, 
IV и 16 

за Перу: 
. I група работни места 22 САД долари 

И и 20 „ „ 
Ш и 18 44 и 
IV " 16 44 W 

за Полска: 
I група работни места 20 преем. долари 
II и 18 „ „ 
III и 16 ,, ,, 
IV и 14 44 П 

за Португалија: 
I група работни места 20 пресм. долари. 
II и 18 
III „ П 16 „ „ 
IV It 14 М 44 

за Романија: 
I група работни места 20 пресм. долари 
II и 18 
III „ II 16 
IV 14 

за Саудиска Арабија: 
I група работни места 28 САД долари 
11 „ 28 44 
III 25 44 
IV 25 44 

за Сенегал: 
I група работни места 10 англ. фунти 
II о 10 44 
И1 „ „ 9 „ 
IV к 9 44 

за САД: 
I група работни места 30 САД долари 
II 26 
III П „ 24 
IV if 22 44 

за СССР: 
I група работни места 25 пресм. долари 
II „ 23 44 
III „ и 20 44 
IV и 18 44 

за Сингапур: 
I група работни места 30 САД долари 
и if 30 
i n „ II 25 " г. 
IV if 25 ,4 

за. Сирија: 
I група работни места 20 пресм. долари 
и II 18 44 44 
И1 „ и 15 П 

IV „ m 15 К И 

за Сомалија: 
I група работни места 22 САД долари 
II 22 м „ 
Ш 18 „ „ 
IV „ „ „ , 18 

за Судан: 
I rpvna работни места 9 авгл. фунти 
П 8 „ „ 
HI 7 „ „ 
IV 6 

за Тајланд: 
I група работни места 25 САД долари 
11 25 
III „ 22 
IV 22 .4 

за Танзанија: 
I група работни места 8 аигл. фунти 
П 8 44 44 , 

I I I И 11 11 7 44 4. 

IV 7 

за Тунис: 
I група работни местп 20 пресм. долари 
II 20 44 44 

III „ 18 44 44 

IV 16 4, 

за Турција: 
I група работни места 20 преем. долари 
и 18 44 44 

I I I л н и 16 44 44 

IV 14 44 

за Уганда: 
I група работни места 10 аигл. фунти 
и 10 44 44 

I I I 11 УУ и 8 44 44 

IV -1 v И УУ УУ 8 44 

за Унгарија: 
I група работни места . 20 пресм. долари 
и 18 44 44 

III 16 44 44 

IV 14 91 П 

за Уругвај: 
I група работни места 20 САД долари 
II „ ' „ 18 44 44 

III и 11 11 16 44 44 

IV л v УУ Л И 14 44 

за Финска: 
I група работни места 22 САД долари 
И 19 44 44 

III УУ УУ и 16 44 44 

IV 14 44 44 

за Франција: 
I група работни места НО франц, франци 
II 11 99 99 100 44 44 

Ш „ 90 44 44 

IV А v II 11 91 80 44 44 

за Холандија: 
I група работни места 75 хол. форинти 
II 70 44 44 

Ш 99 а 11 60 44 44 

IV „ 50 44 W 
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за Цејлон: 
I група работни места 
I I П tt tt 

III И tt tt 

IV „ 

за Чехословачка: 
I група работни места 
И 
III „ 
IV „ 

за Чиле: 
I група работни места 
II 
III „ 
IV 

за Швајцарија: 
I група работни места 
II 
III „ 
IV х 4 tt it и 

за Шведска: 
I група работни места 
I I tt tt и 

III М tt и 
IV „ и и 

за Шпанија: 
I група работни места 
И 
III и 
IV 

за другите земји на Јуж-
на и Централна Америка: 

I група работни места 
И 
III 
IV 

за неопфатените земји на 
Африка: 

I група работни места 
И 
III и 
IV 

за неопфатените земји на 
Азија: 

I 
II 
III 
IV 

група работни места 

8 англ. фунти 
7 ' tt tt 
6,5 
6,5 

20 пресм. долари 
18 
16 
14 

22 САД долари 
18 
16 
14 

85 швајц. франци 
75 
65 
55 „ 

130 швед. круни 
120 .. 
100 ,. 
90 

1.000 пезети 
900 
800 
700 

28 
28 
25 
25 

30 
30 
25 
25 

30 
30 
25 
25 

САД долари 

САД долари 

САД долари 

365. 

Врз основа на членот 44 ст. 1 и 2 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62) и членот 11 точка 3 али-
неја 1 од Уредбата за пренесување работите во над-
лежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/62), со-
јузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА АТЕСТИРАЊЕ ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ 

1. Тркалните лежаи што се пуштаат во промет 
мораат да бидат снабдени со атест со кој се утвр-
дува дека ги исполнуваат условите, пропишани со 
југословенските стандарди, за пуштање во промет 
односно за употреба на тие производи. 

Тркалните лежаи за кои не постојат југосло-
венски стандарди (лежаи со цоловен систем на 
мери, специјални лежаи и др.) можат да се пуш-
таат во промет само ако се снабдени со атест со кој 
се утврдува дека им одговараат на препораките на 
Меѓународната организација за стандардизација 
(ISO-препораки) односно на нив слични признаени 
странски стандарди. 

2. Атестите за тркални лежаи ги издава струч-
на работна организација што располага со стручни 
кадри и опрема определена со југословенскиот стан-
дард и која ќе се регистрира за издавање атест за 
тркални лежаи. 

Атестите за тркални лежаи се издаваат на на-
чинот определен со југословенскиот стандард. 

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа наредба се 
однесуваат и на тркалните лежаи што се увезуваат. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, тркалните лежаи што не се произведуваат во 
Југославија можат да се пуштаат во промет без 
атест издаден според одредбите од оваа наредба ако 
се снабдени со атест издаден од странскиот про-
изводител. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за атестира-
ње тркални лежаи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/67). 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1970 година. 

Бр. 3168 
26 мај 1969 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
д-р Боривое Јелик, с. р. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за износите 
на дневниците за службено патување во странство 
што на сојузните органи на управата им се при-
знаваат во материјални трошоци („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/65 и 47/66). 

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

Р. п. бр. 103 
28 мај 1969 година 

Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

366. 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА 
УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТА-

ЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопанските 
организации за договарање и извршување на ра-
боти на увозот на производи на црната металургија 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 31/68, 
41/68, 49/68, 54/68 и 8/69) во точката 2 во одредбата 
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пад 53 точката се заменува со запирка и по тоа 
се додаваат две нови одредби, кои гласат: 

„54) „Горење", Велење, 
55) Здружено предузеће „Јадранброд", Загреб.". 

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

П. бр. 9006 
26 мај 1969 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Борис Шнудерл, с. р. 

367. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките 
и начинот за утврдување посебна давачка при у-
возот на одделни земјоделски и прехранбени про-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/68), во 
согласност со сојузниот секретар за стопанство и со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, дирек-
торот на Сојузниот завод за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА 
ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Наредбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски и пре-
хранбени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/63, 
35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68, 1/69, 3/69, 10/69, 
11/69, 14/69, 18/69, 19/69, 22/69 и 23/69) во точката 1 
одредбите под 20 и 21 се менуваат и гласат: 
„ 20) 091-30-11 Маст свинска сурова 15.01/1 

во износ од 0,40 динари 
за 1 килограм; 

21) 091-30-12 Маст свинска пресувана 15.01/1 
во износ од 0,40 динари 
за 1 килограм;". 

Во одредбата под 102 на крајот точката се за-
менува со точка и запирка и по тоа се додаваат две 
нови одредби, кои гласат: 
v103) 061-90-20 Гликоза, декстроза и 

гроздов шеќер 17.02/4, 5 и 6 
во износ од 0,50 динари 
за 1 килограм; 

104) 112-40-10 Шпирит суров етилал-
кохол (до 80о) 22.09/1 
во износ од 0,80 динари 
за 1 литар." 

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

Бр. 17-200 
29 мај 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод 
за цени, 

Никола Филиповиќ, с. р. 

Врз основа на членот 17 од Правилникот за из-
мени и дополненија на Правилникот за утврдува-

њето на основиците и за начинот на пресметувањето 
и плаќањето на придонесите за социјалното осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/69), Соју-
зниот завод за социјално осигурување го утврди 
пречистениот текст на Правилникот за утврдува-
њето на основиците и за начинот на пресметувањето 
и плаќањето на придонесите за социјално осигуру-
вање, кој гласи: 

Врз основа на членот 137 од Основниот закон 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), во согласност со 
сојузниот секретар за финансии, Собранието на Ју-
гословенската заедница на социјалното осигурување 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦИТЕ И ЗА 
НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌА-
ЊЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 
(Пречистен текст) 
I. Основни одредби 

Член 1 
Обврзници на придонесите за социјално оси-

гурување се: работници што Личниот доход го оства-
руваат со работа кај државни органи, работни и 
други организации; лица чии примања се изедна-
чуваат со личниот доход од работен однос ако со 
закон или со прописи донесени врз основа на закон 
не е определено поинаку; лица што според Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување (во понатамошниот текст: 
Основниот закон) и други прописи или врз основа 
на договор за социјално осигурување се должни са-
мите за себе да плаќаат придонеси; државни органи, 
работни и други организации; приватни работодавци 
за осигурените зашилени кај нив и други обврз-
ници определени со Основниот закон. 

Член 2 
Како обврзници за уплата на придонесите за 

социјално осигурување, според одредбите од чл. 
10, 132, 134 и 136 од Основниот закон се сметаат: 
државни органи, работни и други организации, 
приватни работодавци и лица што се должни са-
мите за себе да плаќаат придонес (во понатамош-
ниот текст: обврзниците за уплата на придонесите). 

Член 3 
Обврзниците за уплата на придонесите ги уп-

латуваат следните придонеси за социјално осигуру-
вање: 

1) основниот придонес за здравствено осигуру-
вање (чл. 77 и 78 од Основниот закон); 

2) основниот придонес за инвалидско и пензи-
ско осигурување (чл. 109 до 111 од Основниот закон); 

3) додатниот придонес за здравствено осигу-
рување (член 79 став 1 точка 1 од Основниот за-
кон); 

4) додатниот придонес за здравствено осигу-
рување (член 79 став 1 точка 2 "од Основниот за-
кон) : 

5) додатниот придонес за здравствено осигу-
рување (член 79 став i точка 3 од Основниот за-
кон); 

6) додатниот придонес за здравствено осигуру-
вање (член 79 став 2 од Основниот закон); 

7) додатниот придонес за инвалидско осигуру-
вање (член 112 точка 1 од Основниот закон); 

8) додатниот придонес за инвалидско и пензи-
ско осигурување (член 112 точка 2 од Основниот 
закон); 

9) додатниот придонес за инвалидско осигуру-
вање (член 112 точка 3 од Основниот закон); 

368. 
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10) посебниот придонес за користење здравствен 
на заштита во странство (член 134 став 2 од Основ- 
ниот закон); 

11) посебниот придонес за здравствено осигу-
рување на членови на семејството што престојуваат 
во Југославија (член 134 став 4 од Основниот за-
кон); 

12) придонесите за социјално осигурување за 
одделни категории осигуреници чие плаќање се ре-
гулира со републички прописи (член 134 став 1 и 
член 136 од Основниот закон); 

13) вонредниот придонес за здравствено оси-
гурување (чл. 86 и 87 од Основниот закон). 

Придонесите од точ. 1 и 2 на ставот 1 од овај 
член се сметаат, во смисла на овој правилник, како 
основни придонеси. 

Член 4 
Основните придонеси од членот 3 став 1 точ. 

I и 2 на овој правилник ги уплатуваат: 
1) организациите за работниците во нив запос-

лени — од запрениот дел од личниот доход на ра-
ботниците; 

2) приватните работодавци за осигурениците 
кај нив запослени — од своите средства; 
. 3) организациите кои според законот, или врз 

основа на договор за социјално осигурување се 
должни или презеле обврска да плаќаат придонес 
за осигурување за одделни категории осигуреници 
— на товар на своите средства, ако со закон односно 
со договор за социјално осигурување не е опреде-
лено поинаку; 

4) лицата што според Основниот закон или дру-
ги прописи или врз основа на договор за социјално 
осигурување се должни сами за себеси да плаќаат 
придонес — од своите средства; 

5) другите обврзници определени со републич-
ки прописи (член 136 од Основниот закон) — од 
средствата определени со тие прописи. 

Додатните придонеси од членот 3 став 1 точ. 
3, 7, 8 и 9 на овој правилник ги плаќаат: 

1) организациите — на товар на трошоците на 
работењето; 

2) приватните работодавци — од своите сред-
ства. 

Додатните придонеси од членот 3 став 1 точ. 
4, 5 и 6 на овој правилник ги плаќаат осигурени-
ците, и тоа: 

1) додатниот придонес од членот 3 став 1 точка 
4 — од примањата остварени за работа што ја вр-
шат заради дополнително стопанисување; 

2) додатниот придонес од членот 3 став \ точка 
5 — од нето примањата на личниот доход од рабо-
тен однос; 

3) додатниот придонес од членот 3 став 1 точка 
6 членовите на домаќинството што се занимаваат со 
земјоделска дејност а не се ослободени од плаќа-
њето на придонес од личниот доход од земјодел-
ска дејност (член 79 став 2 од Основниот закон) — 
од личниот доход од работен однос. 

Исплатителите на личниот доход се должни до-
датните придонеси од ставот 3 на овој член да ги 
запрат и да ги уплатат на жиро-сметката на фон-
дот на кој му припаѓаат. 

Посебниот придонес од членот 3 став 1 точка 
10 на овој правилник го плаќаат самите осигуре-
ници — југословенски државјани што во стран-
ство стапиле во работен однос кај меѓународни и 
други организации — по основ на меѓународен 
договор, или кај странски работодавец, а се осигу-
рени односно се должни на осигурување според ју-
гословенските прописи за социјалното осигуравање. 
Овој посебен придонес го плаќаат и организациите 
за своите осигуреници што се наоѓаат на работа во 
странство. 

Посебниот придонес од членот 3 став 1 точка 
II на овој правилник го плаќаат југословенските 
државјани што не се осигурени според Основниот за-
кон за здравственото осигурување (член 134 став 4 
од Основниот закон). 

Придонесот за социјално осигурување од чле-
нот 3 став 1 точка 12 на овој правилник го плаќаат 
обврзниците на придонесот од членот 134 став 1 од 
Основниот закон и обврзниците определени со ре-
публички прописи (член 136 став 2 од Основниот 
закон). 

Вонредниот придонес за здравствено осигуру-
вање од членот 3 став 1 точка 13 на овој правил-
ник го плаќаат осигурениците од своите нето при-
мања. Организациите што ќе одлучат делот од вон-
редниот придонес да го намират од своите средства, 
тој дел на вонредниот придонес го плаќаат од сред-
ствата за лични доходи или од средствата на заед-
ничка потрошувачка. Приватните работодавци вон-
редниот придонес го плаќаат од своите средства. 

II. Основици за пресметување и плаќање на придо-
несите за социјално осигурување 

Член 5 
Основицата за пресметување и плаќање на 

придонесите за социјално осигурување што ја со-
чинуваат личниот доход и другите примања, кои 
според членот 76 став 2 и членот НО став 1 од Ос-
новниот закон и одредбите од Основниот закон за 
личниот доход кој служи за утврдување на пензис-
киот основ и на основот за плаќање придонес за 
социјално осигурување на работниците („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 29/66) служат за утврдување на 
пензискиот основ, се зема и како основица за прес-
метување и плаќање на придонесите за социјално 
осигурување, ако со овој или со друг сојузен закон 
не е определено поинаку. 

За одделни категории осигуреници за кои со 
закон, со одлука на собранието на републичката или 
Југословенската заедница на социјалното осигуру-
вање односно со договор се определени постојани 
основици за осигурување, како основ за пресмету-
вање и плаќање на придонесите за социјално осигу-
рување служат тие основици. 

Кога придонесите за социјално осигурување за 
одделни категории осигуреници се определени со 
одлуки на собранието на републичката заедница во 
постојани износи, придонесите се плаќаат во тие 
износи. 

Член 6 
Основицата за пресметување и плаќање на 

придонесите за социјално осигурување, ако со Ос-
новниот закон или со друг пропис не е определено 
поинаку, ја сочинува: 

1) за основните придонеси — исплатениот личен 
доход и ̂ другите примања на одделен работник на-
ведени во членот 5 став 1 од овој правилник од-
носно постојаните основици од членот 5 став 2 на 
овој правилник; 

2) за додатниот придонес за здравствено осигуру-
вање и за додатниот придонес за инвалидско оси-
гурување од членот 3 став 1 точ. 3 и 7 на овој пра-
вилник — вкупно исплатениот личен доход и дру-
ги примања на сите работници наведени во чле-
нот 5 од овој правилник односно постојаните осно-
вици од членот 5 став 2 на овој правилник; 

3) за додатниот придонес за здравствено оси-
гурување од членот 3 став 1 точка 4 на овој пра-
вилник — примањата остварени за работата што ја 
вршат осигурениците заради дополнително стопани-
сување; 

4) за додатниот придонес за здравствено оси-
гурување од членот 3 став 1 точ. 5 и 6 на овој 
правилник — нето примањата на личниот доход од 
работен однос; 

5) за додатниот придонес за инвалидско и пен-
зиско осигурување од членот 3 став 1 точка 8 на 
овој правилник — вкупно исплатениот личен до-
ход и други примања на работникот наведени во 
членот 5 на овој правилник; 

6) за додатниот придонес за инвалидско осигу-
рување од членот 3 став 1 точка 9 на овој пра-
вилник — вкупно исплатените лични доходи на ра-
ботниците наведени во членот 5 од овој правилник; 
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7) за вонредниот придонес за здравствено осигу-
рување од членот 3 став 1 точка 13 на овој правил-
ник — нето личниот доход на одделен работник. 

Член 7 
За работниците запослени кај приватни рабо-

тодавци основните придонеси се пресметуваат и се 
плаќаат на личниот доход утврден со договорот (не-
то личен доход во фиксен износ или во процент од 
постигнатите резултати на работата, наголемен за 
придонесот од личниот доход од работен однос и 
за придонесот за образование). Вака утврдениот из-
нос не ги содржи основните придонеси за социјално 
осигурување, придонесот за непосредна детска заш-
тита, придонесот за додаток на деца и придонесот 
за заложување, па затоа стопата на основниот при-
донес за социјално осигурување определена за при-
мена врз бруто личниот доход се пресметува по 
следната формула: 
стопата на основниот придонес за социјално оси-

гурување X 100 

100 — (стопата на основниот придонес за здравстве-
но осигурување плус стопата на основниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување плус стопата 
на придонесот за непосредна детска заштита плус 
стопата на придонесот за додаток на деца плус сто-

пата на придонесот за заложување) 
Стопите на додатните придонеси за социјално 

осигурување (член 3 став 1 точ. 3, 7 и 9) се пресме-
туваат по формулата од ставот 1 на овој член. 

Член 8 
Основицата за пресметување и плаќање на 

придонесите за социјално осигурување за југосло-
венски државјани запослени во странство ја со-
чинува : 

1) за лица запослени кај југословенски прет-
ставништва и организации во странство, како и за 
лица упатени во странство заради стручно усо-
вршување и учење односно здобивање со практика 
(член 12 став 3 и член 43 од Основниот закон за 
здравственото осигурување) — просечниот месечен 
личен доход што тие лица го оствариле на своето 
работно место во Југославија во годината која и 
претходела на годината во која лицето се запослило 
во странство односно во годината во која се за-
послило во странство, ако во претходната година не 
било запослено. Конечно пресметување на придоне-
сите за социјално осигурување за овие лица ќе се 
изврши според завршната сметка со примена на со-
одветните стопи на придонесите врз фактичната ос-
новица која се добива кога основицата што служе-
ла во текот на годината за пресметување на придоне-
сите ќе се помножи со индексот на зголемувањето на 
личниот доход по еден запослен работник во годи-
ната за.која се врши пресметувањето. За пресмету-
вање на придонесите во наредната година се зема 
фактичната основица за претходната' година. Ако 
е со завршната сметка утврдено дека не дошло до 
зголемување или дошло до намалување на личниот 
доход по еден работник запослен во работната ор-
ганизација, за пресметување на придонесите за со-
цијално осигурување за годината која следи се зе-
ма основицата од претходната година. 

Пример: Ако основицата за пресметување на 
придонесите за социјално осигурување во текот на 
годината изнесувала 2.000 динари, а индексот на 
просечното зголемување на личниот доход во орга-
низацијата по еден работник во однос на годината 
што и претходела на годината за која се составува 
завршната сметка изнесува 120, фактичната про-
сечна месечна основица за пресметување на придо-
несите за социјално осигуруваше за лице запосле-

но во странство за годината во која тоа се запос-
лило во странство изнесува: 

2.000 X 120 
-2.400; 

100 
2) за југословенските државјани што во стран-

ство стапиле во работен однос кај меѓународни и 
други организации по основ на меѓународни 
договори, или кај странски работодавци, ако за тоа 
време се осигурени кај југословенски носител на 
осигурување, како и за лица што стапиле во ра-
ботен однос кај странски работодавец — основи-
ците определени со Одлуката за придонесите за со-
цијално осигурување и за основите за определува-
ње на правото по основот на социјалното осигуру-
вање на лицата запослени во странство („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 30/63). 

Основицата за пресметување и плаќање на по-
себниот придонес за користење здравствена зашти-
та во странство ја сочинува: 

1) за лицата наведени во точката 1 од ставот 1 
на овој член — основицата што служи за пресмету-
вање и плаќање на основните придонеси за соци-
јално осигурување, намалена за износот на придо-
несот од личниот доход (нето личен доход); 

2) за лицата од точката 2 став 1 на овзј 
член — основиците што служат за пресметување и 
плаќање на основните придонеси на овие лица. 

Член 9 
АКО личните доходи и другите примања по 

исклучок се пресметуваат и се исплатуваат во нето 
износи, придонесите за социјално осигурување се 
пресметуваат и се плаќаат по стопите пресметани 
за примена врз нето личниот доход односно при-
мањето. Стопата на придонесот се пресметува по 
следната формула: 

Стопата на основниот при-
донес за социјално осигу-

рување X 100 
100 — (збирот на стопите 
на придонесот од личниот 
доход од работен однос 
плус збирот на стопите на 
придонесот за образо-
вание плус стопата на 
основниот придонес за 
здравствено осигурување 
плус стопата на основ-
ниот придонес за инва-
лидско и пензиско осигу-
рување плус стопата на 
придонесот за непосредна 
детска заштита плус сто-
пата на придонесот за до-
даток на деца плус стопа-
та на придонесот за зало-
жување). 

Според формулата од ставот 1 на овој член се 
пресметуваат сите стопи на придонесите за соци-
јално осигурување што имаат основици еднакви на 
основиците на основните придонеси за социјално 
осигурување, без оглед од кои средства се плаќаат 
тие придонеси. 

Придонесот за социјално осигурување ќе се пре-
сметува според формулата од ставот 1 на овој член 
и кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или тие се плаќаат по сте-
на пониска од стопата по која придонесот се пресме-
тува и се плаќа за мнозинството работници зашиле-
ни во работните организации. 

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член се приме-
нуваат и врз пресметувањето на придонесите за со-
цијално осигурување кога наместо личниот доход 
придонесот се пресметува од постојаните основици, 
ако со закон односно одлука или договор не е опре-
делено поинаку. 

Стопа на основниот 
придонес за социјално 
осигурување врз нето 
личниот доход односно = 
примање 
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III. Пресметување и плаќање на придонесите за 
одделни категории осигуреници 

Член 10 
За учениците во стопанството и другите лица 

осигурени според чл. .13, 16, 17, 20, 23 и 25 од Ос-
новниот закон за здравственото осигурување, како 
и според чл. 21 и 22 од Основниот закон за инва-
лидското осигурување, придонесите се плаќаат за 
гранките на осигуравање на кои се осигурени овие 
лица, од пропишаните основици со примена на оп-
ределени стопи или во постојан износ зависно од 
одлуката на републичката заедница на социјалното 
осигурување. 

За членовите на рибарски задруги, за работ-
ниците — рибари запослени во рибарски стопански 
организации и за работниците — рибари запослени 
кај приватни работодавци што се занимаваат со 
рибарство придонесите се пресметуваат и се плаќаат 
од постојаните основици или од личниот доход од-
носно од договорената плата со примена на опре-
делените стопи на придонесите. 

За куќни помошнички се пресметува и се пла-
ќа придонесот од договорениот личен доход или од 
постојаните основици определени со одлука на со-
бранието на републичката заедница на социјалното 
осигурување со примена на определените стопи 
(член 186 од Основниот закон). 

За лицата што вршат самостојна дејност, а кои 
се осигурени врз основа на закон или договор 
(уметници, адвокати, свештеници и други), придо-
несите се пресметуваат и се плаќаат по определе-
ните стопи од основиците утврдени со закон однос-
но договор. 

За членовите на семејството на југословенски 
државјанин запослен во странство што престоју-
ваат во Југославија се плаќа посебен придонес за 
здравствено осигурување ако странскиот носител на 
осигурување му обезбедува здравствено осигурување 
само на југословенскиот државјанин запослен во 
странство, а не и на членовите на неговото семеј-
ство. Височината на овој придонес го определува 
собранието на републичката заедница. 

За осигурениците што по престанокот на за-
должителното осигурување ќе го продолжат оси-
гурувањето за здобивање и определување на пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување, 
придонесот за ова осигурување се пресметува и 
плаќа според Одлуката за обезбедување продол-
жено пензиско и инвалидско осигурување и за пла-
ќање придонес за продолжено осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 29/65). 

За странските државјани во случај на групно 
доброволно здравствено осигурување придонесот се 
плаќа во постојани износи (член 76 став 3 од Ос-
новниот закон). 

Член 11 
Од личниот доход на работниците што се во 

работен однос запослени кај еден или повеќе об-
врзници за уплата на придонесот — со работно 
време пократко од половината на полното работно 
време, се плаќа придонес за случај на несреќа при 
работата и заболување од професионална болест 
според одредбите од членот 10 став 1 на овој пра-
вилник. 

Член 12 
За запослените уживатели на старосна пензија 

по наполнувањето на полниот или со него изедна-
чен пензиски стаж (член 136 став 1 точка 1 од 
Основниот закон и член 61 од Основниот закон за 
инвалидското осигурување) се плаќа само придоне-
сот за инвалидско осигурување за случај на несреќа 
при работата и професионално заболување што е 
определен со одлука на републичката заедница. 
VI. Рокови, место и начин за плаќање на придо-

несите 
Член 13 

Придонесот за социјално осигурување му при-
паѓа на фондот на заедницата на социјалното оси-

гурување на чие подрачје обврзникот за уплата на 
придонесот ја врши дејноста од која произлегува 
обврската за плаќање на придонесот. Ако испла-
тителот на личниот доход ја врши таа дејност над-
вор од подрачјето на заедницата на кое има свое 
седиште, тој и натаму придонесот за работниците 

што ги упатува на вршење тие работи го уплатува 
во корист на фондот на заедницата ка ј која тие 

-работници се веќе осигурени. 
Придонесот се уплатува кај Службата на оп-

штественото книговодство (во понатамошниот текст: 
Службата), и тоа: придонесот за здравствено оси-
гурување — на жиро-сметката на фондот на здрав-
ственото осигурување, а придонесот за инвалидско 
и пензиско осигурување — на жиро-сметката на 
фондот на инвалидското и пензиското осигуру-
вање. 

Ако на работи во странство една југословенска 
работна организација ангажира работници од дру-
га југослованска работна организација, обврзник за 
уплатување на придонесите за социјално осигуру-
вање и натаму е работната организација чии работ-
ници се ангажираат на тие работи. 

Додатниот придонес за здравствено осигурува-
ње (член 3 став 1 точ. 4, 5 и 6) му припаѓа на фон-
дот на здравственото осигурување на комуналната 
заедница на социјалното осигурување кај која е 
осигурен работникот. 

Член 14 
Придонесот за социјално осигурување втасува 

за уплата, за обврзниците за уплата на придонесот 
во моментот на подигањето на средствата за лични 
доходи. 

Обврзниците за уплата на придонесите што сво-
ето работење не го водат кај Службата придонесите 
ги плаќаат последниот ден во месецот за кој се 
врши исплатата на личниот доход, односно првиот 
ден во месецот ако исплатата на личниот доход е 
договорена однапред. 

Осигурениците што самите се обврзници за у-
плата на придонесите ги плаќаат придонесите пр-
виот ден во месецот (член 139 од Основниот закон). 

Член 15 
Придонесот за инвалидско и пензиско осигу-

рување за воените осигуреници се уплатува кај 
Службата на жиро-сметката од членот 13 став 2 на 
овој правилник. 

Член 16 
Југословенските државјани запослени во стран-

ство, а кои за тоа време се осигурени според југо-
словенските прописи, го плаќаат придонесот за 
социјално осигурување во валутата во која го при-
маат личниот доход преку најблискиот кореспон-
дент на Народната банка на Југославија во однос-
ната земја или на начинот што ќе го определи 
Народната банка на Југославија ако во таа земја 
не постои кореспондент на Народната банка на Ју-
гославија. 

Посебниот придонес за здравствено осигурува-
ње од членот 10 став 5 на овој правилник, го 
плаќаат обврзниците во валутата во која го при-
маат личниот доход или во динари. 

Придонесот за југословенските државјани за-
послени во домаќинства на југословенски држав-
јани во странство го плаќаат обврзниците во ва-
лутата во која го примаат личниот доход. 

Придонесот од ст. 1 до 3 на овој член се упла-
тува на жиро-сметката на фондот на заедницата 
кај која осигуреното лице е пријавено на осигуру-
вање (член 13 став 2). 

Член 17 
Обврзникот за уплатување на придонесите е 

должен придонесите за социјално осигурување да 
ги уплатува со посебен налог-уплатница, и тоа: 
посебно придонесот за здравствено осигурување, а 
посебно придонесот за инвалидско и пензиско оси-
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турување, со ознака на периодот на кој се однесува 
исплатата на личниот доход, на основицата, стопата 
и износот, и тоа: 

1) основните придонеси за социјално осигурува-
ње — со посебен налог-уплатница; 

2) додатните придонеси за здравствено осигуру-
вање, посебните придонеси и вонредниот придонес 
— со еден налог-уплатница, при што се должни 
овие придонеси поединечно да ги искажуваат според 
следната спецификација: 

Вид придонес Основица Стопа Износ 
1) Додатен придонес 

(член 3 став 1 од 
овој правилник): 
а) точка 3 
б) точка 4 
в) точка 5 
г) точка 6 

2) Посебен придонес 
3) Вонреден придонес 

Вкупно: 
3) додатните придонеси за инвалидско и пен-

зиско осигурување — со еден налог-уплатница, при 
што се должни овие придонеси поединечно да ги 
искажат според следната спецификација: 

Вид придонес Основица Стопа Износ 
1) Додатен придонес 

(член 3 став 1 од 
овој правилник): 
а) точка 7 
б) точка 8 
в) точка 9 
Вкупно: 
4) другите придонеси за здравствено, инвалид-

ско и пензиско осигурување што се плаќаат за од-
делни категории осигуреници а не се наведени во 
точ. 1 до 3 на овој став — со посебни налози (член 
13 став 2), со ознака на категоријата на осигуреникот 
за која се плаќа придонесот. 

Ако обврзникот за уплатување на придонесот 
не го исполни налогот-уплатница во смисла на 
одредбите од ставот 1 на овој член, Службата или 
поштата ќе ја одбие уплатата во смисла на одред-
бите од чл. 38 и 60 на Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 18 

Пресметувањето и плаќањето на придонесите за 
социјално осигурување според овој правилник ќе 
се врши од 1 јануари 1966 година, од кој ден пре-
стануваат да се применуваат одредбите од Правил-
никот за начинот на пресметување и плаќање на 
придонесите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/65) што се одне-
суваат на пресметувањето и плаќањето на основни-
те придонеси за социјално осигурување. 

Пречистениот текст на Правилникот за утврду-
вањето на основиците и за начинот на пресметува-
њето и плаќањето на придонесите за социјално оси-
гурување ги опфаќа Правилникот за утврдувањето 
на основиците и за начинот на пресметувањето и 
плаќањето на придонесите за социјално осигурува-
ње („Службен лист на СФРЈ", бр. 1/66) и неговите 
измени и дополненија објавени во „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/67 и 21/69, волкон е означено вре-
мето на влегувањето во сила на тој правилник и 
на неговите измени и дополненија. 

Бр. 04-3057 
19 мај 1969 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
социјално осигурување, 

Бранко Вукајловиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за из-
мени и дополненија на Правилникот за звањата, 
стручната спрема и овластувањата на членовите на 
посада на бродовите на Југословенската трговска 
морнарица, објавен во „Службен лист на СФРЈ", 
'бр. 18/69, се поткраднале долу наведените грешки, 
f a се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИ-
ЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА, СТРУЧНА-
ТА СПРЕМА И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА ПОСАДА НА БРОДОВИТЕ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА ТРГОВСКА МОРНАРИЦА 
Во членот 15, кој е изменет со членот 13, став 

1 наместо зборовите: „точка 3" треба да стои: „точ-
ка 2". 

Во членот 43 одредбата под б) точка 3, која е 
изменета со членот 27, наместо зборовите: „1000 IKS," 
треба да стои: „600 IKS; управува со бродски ма-
шински комплекс до 1000 IKS,". 

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-
град, 28 мај 1969 година. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги во изградбата 
и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка 
Федеративната Република Југославија и за особени 
успеси во раководењето со воени единици, во нив-
ното зацврстување и оспособување за одбрана на 
независноста на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
интендантскиот водник I класа: Радивојевић Ми-

лорада Драгољуб; 
техничките водници: Дугић Жарка Михајло и 

Штимац Винка Мијо; 
воздухопловнотехничките водници: Ереш Пере 

Бориша, Јовановић Милана Милосав, Каменић Јо-
сипа Жељко, Петровић Драгољуба Милисав, Славу-
јевић Душана Милан, Смокровић Мате Иво; 

водникот за врска: Стијеља Милоша Милорад; 
за особено истакнување во познавањето и врше-

њето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ 
артилерискиот водник I класа: Давидовић Ра-

доја Миливоје; 
воздухопловнотехничките водници I класа: Ђор-

ђевић Првослава Славољуб, Ђуровић Рајка Драган, 
Фогадић Рајка Драган, Кљајић Драгутина Стеван, 
Пешић Тодора Драгољуб, Плесник Франца Павле, 
Ршумовић Марка Владислав; 

инженериските водници I класа: Калембер Ни-
коле Бошко, Лукић Милисава Рајко, Мљач Ивана 
Иван, Попов Боже Витомир, Пунош Драгана Миле; 

техничките водници I класа: Максимовић Воји-
слава Слободан и Марковић Милића Владимир; 

воздухопловнотехничките водници: Божановић 
Миј ата Јован, Светковић Николе Стојанче, Јотић 
Благоја Обра, Крањц Матије Бруно, Лемо Петра 
Јаков, Ромић Јована Милан, Стефановић Милана 
Боривоје, Вукас Раде Мишо; 

артилерискиот водник: Радомир Благоја Иван. 
Бр. 173 

22 декември 1967 година 
Белград Претседател, 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат за особени заслуги во 
изградбата и јакнењето на оружените сили на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и за особени успеси во раководењето со воените 
единици, во нивното зацврстување и оспособување 
за одбрана на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТ-
НА ЅВЕЗДА 

санитетските полковници: Блажевиќ Јураја Са-
ва и Шпрем Звонимира Тугомир; 

ветеринарниот полковник: Думић Ивана Анте; 
полковникот на оклопни единици: Ђурановић 

Вукашина Радисав; 
пешадиските полковници: Кезеле Ивана Иван, 

Марић Петра Никола. Омазић Стевана Милутин; 
полковникот на правна служба: Мајсторовић 

Ивана Маријан: 
потполковникот на оклопни единици: Барто-

ловић Стјепана Фрањо; 
артилерискиот потполковник: Борјан Дане 

Илија: 
пешадиските потполковници: Фурлан Марије 

Рудолф, Интихар Матије Јоже, Јанић Станка Ми-
хајло, Кодели Ивана Јанко, Лопичић Пере Јанко, 
Рашета Дане Јово, Вртар Игнаца Август; 

потполковникот за врска: Тепшић Јосипа Васо; 
санитетскиот потполковник: Вишнар Матије 

Фрањо; 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕ-
БРЕНА ЅВЕЗДА 

санитетскиот полковник: Врањеш Марка Вла-
димир; 

пешадиските потполковници: Арбутина Петра 
Никола, Божовић Владе Милован, Дуган Стјепана 
Вјекослав, Хабјан Стјепана Иван, Кокеза Марка 
Анте, Ковачић Маријана Рикардо; 

санитетските потполковници: Гамс Ивана Бо-
рис, Геталдић Илка Часлав, Орлић Виктора Радоје; 

потполковникот за врска: Коморски Бранка 
Младен, 

техничките потполковници: Крстић Шимуна 
Жељко, Озимец Блажа Ђуро, Житник Франца 
Рајко; 

артилериските потполковници: Малешевић Ми-
ће Петар и Огризовић Проке Никола; 

потполковникот на оклопни единици: Марчетић 
Спасоја Душан; 

потполковникот на градежна служба: Раос Ми-
је Бранко; 

интендантскиот потполковник: Саламон Игнаца 
Иван; 

инженерискиот потполковник: Сенић Јове 
Драго; 

мајорите на финансиска служба: Анђелковић 
Живојина Љубиша, Барбарић Анте Боро, Божино-
вић Станка Милош, Бршчић Ивана Антон, Иванов-
ски Тасе Младен, Мацут Душана Стево, Миклеуше-
вић Слепана Јосип, Млакар Матевжа Франц, Пав-
ловиќ Огњена Милун, Перинић Јосипа Иван; 

интендантските мајори: Арбановски Душана 
Илија, Брегант Ал о ј за Станко, Грум Антона Јоже, 
Поповић Јове Антоније, Слејко Андреја Јоже, Шу-
то Стјепана Милко, Зујовић Тале Шабан; 

пешадиските мајори: Барбир Мане Пане, Волф 
Ивана Иван, Ђерић Томе Ристо, Ферфоља Рафаела 
Франц Грдиша Томе Стјепан, Илић Шпире Ненад, 
Јовановић Јеленка Милисав, Лазић Александра 
Живорад, Љујић Милоша Велибор, Мицић Андре 
Добривоје, Павић Андрије Иван, Павић Косте Сте-
jfo, Пујић Будимира Миодраг, Стаменковић Тасе Јо-
ван, Стругар Андрије Павле, Војиновић Раде Ми-
лан, Врабец Адалберта Владимир; 

санитетските мајори: Беламарић Драге Томи-
слав, Бензија Јуре Јурај, Дракулић Стеве Мило-
рад, Ковачиќ Антона Антон, Миличиќ Петра Ду-
шанка, Пећанин Даута Даут, Пирц-Коленц Алојза 
Бреда; 

инженерските мајори: Безјак Драгутина Јосип 
и Пантић Ћирка Милован; 

техничките мајори: Букарице Андрије Никола, 
Булатовић Велише Михаило, Ђуровић Душана Ми-
лорад, Глушица Спасе Никола, Гогцћ Миле Лазо, 
Кузмић Ивана Мијо, Партало Тоде Ђуро, Пешчица 
Мате Звонко, Радовановић Живорада Мирослав, 
Стамичар Вилима Мирко; 

мајорите на сообраќајна служба: Чулумовић 
Анте Милан и Мославац Стјепана Иван; 

мајорите на оклопни единици: Фурчић Јосипа 
Јаков и Кершеван Рафаел а Милан; 

артилериските мајори: Јерић Антона Димитрије 
и Коглот Лудвика Радован; 

мајорот на градежна служба: Кајгана Милана 
Милан; 

мајорите за врска: Медле Јакоба Јакоб и 
Тронтл Блажа Стјепан; 

мајорот на административна служба: Ристић 
Славка Стеван; 

пешадиските капетани I класа: Аџић Недељка 
Милован, Брмбота Вује Ђорђе, Цветичанин Луке 
Раде, Форшчек Алојза Винко, Ивановић Миловаиа 
Милан, Ивошевић Раде Никола, Јелић Нике Грга, 
Јовановић Симе Светислав, Казаковић Живојина 
Милутин, Кнафелц Антона Мирко, Кукавица Ћире 
Рајко, Курелић Анте Божо, Мали Антона Станко, 
Мијатовић Миће Бранко, Младеновски Ђорђа Љу-
бомир, Недељковић Исидора Виден, Ожболт Ивана 
Драго, Платиша Петра Милан, Радан Ивана Ђуро, 
Рутар Антона Антон, Срдан Луке Тодор, Станисав-
љевић Антонија Александар, Стјеља Марка Петар, 
Тоно Павла Перо, Урошевић Драгомира Милован, 
Видак Фрање Антун, Вукадиновић Лазе Милош, 
Вукмановић Миле Бранко, Вулетић Драге Стево, 
Железник Симона Маријан, Жигић Раде Стево; 

интендантските капетани I класа: Алебић Мар-
тина Мате, Аранђеловић Ми лутина Милоје, Јакша 
Јанеза Франц, Мишетић Јуре Анте, Озмец Фрање 
Стјепан, Стојановић Никодије Будимир, Вујић Или-
је Гојко; 

артилериските капетани I класа: Алексић Дане 
Јован, Антић Душана Светозар, Блажевски Ђорђа 
Славко, Борић Павла Марко, Бугарски Лазара Сте-
пан, Чампа Франца Рудолф, Челап Петра Велимир, 
Јованов Рудолфа Светислав, Јовановић Љубомира 
Радован, Косовац Илије Живко, Лацковић Карла 
Јосип, Мандић Васе Милић, Микић Драгомира Вла-
стимир, Митић Љубомира Мирослав, Обрадовић 
Петка Милутин, Орешковић Миле Драгутин, Пав-
лић Ивана Славко, Перхај Алојза Славко, Шћурић 
Фрање Фрањо, Шошевић Стевана Александар, Ур-
бан Јулије Владимир, Величковић Јована Драгиша, 
Бојниов Ивана Бранко, Вукмановић Јована Мило-
рад, Зорић Томе Илија, Жижић Милосава Милорад; 

санитетски капетани I класе: Апић Милована 
Раденко, Поповић Ристе Јелица, Савић Раде Мара, 
Срша Јосипа Андрија, Ведрић Јосе Божо, Вране-
шевић Милана Милорад; 

санитетските капетани I класа: Апић Милована 
Раденко, Поповић Ристе Јелица, Савић Раде Мара, 
Срша Јосипа Андрија, Ведрић Јосе Божо, Вранеше-
вић Милана Милорад; 

инженериските капетани I класа: Бачар Ва-
лентина Ладо, Ћапин Марка Љубомир, Ковач Ми-
лоша Никола, Лилек Драгутина Бранко, Марковић 
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Милана Мирослав, Никшић Ивана Звонимир, Пе-
ришић Николе Јере, Волк Антона Франц; 

техничките капетани I класа: Балабан Остоја 
Ђуро, Барановић Николе Перо, Божичник Ивана 
Милан, Ђукић Кузмана Александар, Ђурић Душана 
Реља,. Грего Марина Јерко, Гроздановић Исе 
лош, Јелић Милоша Перо, Комазец Лазе Срећк^ 
Лучић Ивана Мирко, Сертић Ђуре Милан, Томић 
Николе Милан; 

капетаните на финансиска служба I класа: Би-
лиќ Петра Фрањо, Дејан Франца Франц, ЧумиН 
Новице Славко, Миљевић Стојана Милан, Пејаков 
вић Иве Андрија, Петровић Петра Лука, Валчић 
Стјепана Јенаро, Вукрвић Јове Гојко; 

капетаните I класа на оклопни единици: Бобпћ 
Стеве Дане, Божовић Радомира Драгутин, Ћелеф 
Мустафе Реџиф, Николић Косте Душан, Пухар Јо-
сипа Милан, Васиљевић Вука Славко; 

капетаните I класа на административна служба: 
Дамјановић Миле Јово, Ђорђевић Илије Јаков, 
Колман Јанка Божидар; 

капетаните I класа за врска: Ђурковић Стевана 
Јован, Кнежевић Марка Миладин, Кранжелић Вје-
кослава Рудолф,Матошић Шиме Миро, Мирков Ди-
митрија Петар, Прица Данил а Милан, Рогељ Петра 
Рајко, Рукавина Јуре Јосо, Шверко Петра Петар, 
Жукина Игњаца Стјепан; 

капетанот I класа на АБХ одбрана: Јоцић Или-
ј е Ж Р И Ј О Ј И Н ; 

капетанот I класа на правна служба: Мијано-
вић Раде Момчило; 

капетаните за врска: Кавчич Едварда Јоже и 

Маринковић Милана Златимир; 
санитетскиот капетан: Шонц Албина Владимир; 
воениот службеник III класа на административ-

на служба: Спасић Вошка Спасоје; 
воените службеници IV класа на администра-

тивна служба: Чемерикић Ђорђа Боривој и До-
менот Антона Милан; 

воениот службеник IV класа на финансиска 
служба: Ожболт Антона Ирма; 

воениот службеник IV класа на администра-
тивна служба: Пипић Данијела Даница; 

воените службеници V класа на администра-
тивна служба: Биљетина Стеве Божо, Цукјати 
Франца Франц, Југ Едварда Јосип; 

заставникот на сообраќајна служба: Антоније-
вић Драгомира Радиша; 

заставниците на административна служба: Ра-
дивој евић Милуна Драгојло, и Сегеди Стевана 
Стеван; 

за примерни заслуги и умешност во работата 
на развивањето постојан полет заради остварува-
ње на поставените задачи во единиците со кои 
раководат, како и за создавање на условите за по-
стигање исклучително добри успеси во своите еди-
ници и установи 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

пешадиските полковници: Бохинц Јанеза Едо, 
Чубрило Душана Милан, Когој Петра Владо, Кре-
ачић Ивана Вјекослав, Радаковић Јове Војислав, 
Сотлар Алојза Франц, Швигељ Ивана Јоже, Трња-
ковић Јове Миле; 

полковникот на оклопни единици: Радојевић 
Радоја Владо; 

санитетскиот полковник: Steiner Милана Стје-
пан; 

капетанот на боен брод: Мрвош Стјепана Раде; 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

санитетските полковници: Албахари Леона 
Цила, Венедик Јанка Станко, Лагиња Ивана Иван; 

ветеринарниот полковник: Бадовинац Мате 
Јосип; 

пешадискиот полковник: Ђурашиновић Стеве 
Жељко, Кајин Јосипа Алојз, Ковач Ђуре Василије; 

артилериските полковници: Јапунџић Илије 
Никола и Штула Ђуре Милан; 

интендантските полковници: Матаковић Мате 
Мијо, и Плећ^ш Симе Јанко; 

полковниците на оклопни единици: Опачић 
Дане Ћуро и ПавловНћ Николе Антоније; 

потполковникот на градежна служба: Барац 
Миховила Иван; 

санитетските потполковници: Бедековић Ђуре 
Владимир, Delyannis Владимира Станко, Граховац 
Фран,е Мира, Пукл-Кавчић Ивана Павла, Шиму-
иовић Стјепана Иван, Вишковић Антуна Виљам; 

пешадиските потполковници: Беламарић Анте 
Борис, Беровић Шиме Анте, Божић Миле Јово, Че-
рина Ивана Славко, Чимбур Петра Петар, Дамјано-
вић Николе Милорад, Дмитрашиновић Миле Душан, 
Дупор Дане Јово, Ђурић Митра Лазар, Фарагупа 
Јосипа Ђуро, Гудељ Андрије Марко, Кекез Марка 
Иван, Крпан Алојза Алојз, Лутина Ја^еза Јанез, 
Лужар Јоже Јоже,1 Макуц Антова Антон. Мрђа 
Дамјана Бошко, Огњановић Милоша Гроздан, Оља-
чић Светозара Саво, Опалић Стојана Јово, Остојић 
Вошка Раде, Перовиќ Миливоја Ми доља, Пипић 
Алојза Фрањо, Саје Јожета Франц, Томљановић 
Марка Берислав, Вујичић Миле Чедомир; 

интендантски^ потполковници: Ћ,урковић Стева-
на Симо и Татић Михај л а Милан; 

потполковниците за врска: Ерор Милана Мла-
ден, Саватовић Милана Душан, Таталовић Саве Ми-
лан, Томашевић Ивана Станислав; 

потполковниците на оклопни еди.ници: Јаребица 
Мухарема Изет, Праштало Јове Бошко, Равникар 
Јоже Андреј, Шурлан Марка Витомир; 
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362. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на стоките чиј извоз и у-
воз е регулиран — — — — — — — 737 

363. Одлука за укинување определени коми-
тети на Сојузниот извршен совет — — 737 

364. Решение за износите на дневниците за 
службено патување во странство што на 
сојузните органи на управата им се при-
знаваат во материјални трошоци — — 737 

365. Наредба за атестирање на тркални лежаи 741 
366. Наредба за дополнение на Наредбата за 

определување на стопанските организа-
ции за договарање и извршување на ра-
боти на увозот на производи на црната 
металургија — — — — — — — — 741 

367. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за височината на посебната да-
вачка при увозот на одделни земјоделски 
и прехранбени производи — — — — 742 

3̂61 Правилник за утврдувањето на основи-
ците и за начинот на пресметувањето и 
плаќањето на придонесите за социјално 
осигурување (пречистен текст) — — — 742 

Исправка на Правилникот за измени и до-
полненија на Правилникот за звањата, 
стручната спрема и овластувањата на 
членовите на посада на бродовите на Ју-
гословенската трговска морнарица — — 746 
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