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БЕЛГРАД 

БРОЈ 12 ГОД. XXVII 

Цена на овој број е 6 динари. -
Претплатата за 19«! година ишесува 
270 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр 1 Пошт фах 226. -
Телефони централа 50-931, 50-932. 50-933 
и 50-934; Претплатив служба 51-732; 

Продажна служба 51-671 

104. 

Врз основа на членот 10 од Законот за извршу-
вање на сојузниот буџет за 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 56/69,' 15/70 и 22/70), во врска со 
точката 4 од Одлуката за привремено финансира-
ње во првото тримесечје на 1971 година на потре-
бите на федерацијата за кои средствата се обезбе-
дуваат со сојузниот буџет (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗ-
НИОТ БУЏЕТ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 
ГОДИНА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПОВЛАСТИЦИ 

ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ 

1. На сообраќајните работни организации што 
вршат превоз на патници во јавниот сообраќај им 
се исплатува надоместок за извршените превози во 
патничкиот сообраќај од 1 јануари до 31 март 1971 
година под условите и на начинот што се определе-
ни во Одлуката за условите и за начинот на кори-
стењето на средствата на сојузниот буџет за 1970 
година за надоместоци за повластици во патнич-
киот сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/70) 
и во прописите донесени врз основа на таа одлука. 

2. Надоместокот од точката 1 на оваа одлука се 
исплатува1 од средствата распоредени со Одлуката 
за планот на приходите и за распоредот на прихо-
дите за периодот јану:зои-март -на 1971 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 2/71) на Сојузниот секрета-
ријат за стопанство — за интервенции во стопан-
ството. 

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

Р. п. бр 54 
3 март 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

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

Р. п. бр 52 
3 март 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич/ с. р. 

106. 

Врз основа на членот 17 од Законот за про-
метот 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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМУМОТ 
НА СРЕДСТВА СО КОЈ ОДДЕЛНИ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОРААТ ДА РАСПОЛАГААТ ЗА 

ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за минимумот на средства со 
кој одделни стопански организации мораат да рас-
полагаат за вршење надворешнотрговски промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66) во точката 2 
став 1 одредба под 20 зборовите: „за извоз" се 
бришат. 

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

Р. п. бр. 53 
3 март 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

105. 

Врз основа на членот 34 став 4 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 ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА ЗА 

-ОСТВАРУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕН ОБЕМ НА НАДВО-
РЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ 

1. Во Одлуката за обврска за остварување опре-
делен обем на надворешнотрговски промет („Служ-
бен лист на СФРЈ4', бр. 32/66) во точката 2 став 1 
одредба под 18 зборов,ите: „за извоз" се бришат. 

107. 

Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 12/67, 23/67, 40/68, 
11/69 и 15/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА КРАВ-

ЈО МЛЕКО 

1. Работните организации што се занимаваат со 
промет или преработка на кравјо млеко ќе купуваат 
свежо кравјо млеко: 
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1) од работни организации што самите го про-
извеле млекото — по цена која не може да биде 
пониска од 0,40 дина.ри за една масна единица, 
франко собирното место на продавачот, лактофри-
зот и подвижната цистерна; 

2) од работни организации што договориле и ор-
ганизирале производство на млеко ЕО кооперација 
со индивидуални земјоделски производители — по 
цена која не може да биде пониска од 0,40 динари 
за една масна единица, франко местото на прера-
ботката ако млекото и се продава на работна орга-
низација што се занимава со преработка на кравјо 
млеко, односно франко собирното место на работна-
та организација што се занимава со промет на кра-
вјо млеко ако млекото се продава заради поната-
мошна продажба. 

Работните организации што договараат и орга-
низираат производство на кравјо млеко во коо-
перација со индивидуални земјоделски производи-
тели ќе го преземаат свежото кравјо млеко произ-
ведено во таа кооперација - по цена која не може 
да биде пониска од цената пропишана во одредбата 
под 2 став 1 на оваа точка. 

Цената од одредбата под 2 став 1 на оваа точка 
се однесува само на млекото произведено во коопе-
рација, ако е воведено матично книговодство, се-
лекција и контрола на продуктивноста на молзните 
крави на кооперантите. 

2. Цените од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа 
одлука се однесуваат само на млекото што во по-
глед на квалитетот ги исполнува следните услови: 

1) да има специфична тежина од 1,029 до 1,034; 
2) степенот на „механичката нечистота на ф и л -

тер-крукчето да не ја минува третата класа (според 
скалата 1—5 на Институтот за млекарство на Југо-
славија); 

3) степенот на киселоста да не е поголем од 
7,60, сметано според Сокслет—Хенкел; 

4) времето на обезбојување^ на метиленското 
синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи по 
оригиналната метода на Орли Јенсен со таблетите 
со стандардна количина на метиленско синило;' -

5) да'има најмалку 3,2% млечна маст, определе-
на според методата на Гербер; 

6) да не е произведено од крави лекувани со ар-
сен, со жива или со други лекови што преминуваат 
во млекото, за време на лекувањето и за време до 
пет дена по лекувањето; 

7) да не содржи антибиотици; 
8) да е оладено на температура од најмалку 

12СС. 
3. Цените од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа 

одлука се намалуваат: 
1) за 0,05 динари за еден литар ако млекото не 

е оладено на температура од најмалку 120 С; 
2) за 0.10 динари за ,еден литар ако времето на " 

обезбојувањето на метиленското синило изнесува 
од 1,46 до 1,59 часа; 

3) за 0,15 динари за еден литар ако времето на 
обезбојувањето на метиленското синило изнесува 
од 1,31 до 1,45 часа; 

4) за 0,17 динари за еден литар ако времето на 
обезбојувањето на метиленското синило изнесува 
од 1,16 до 1,30 часа; 

5) за 0,20 динари за еден литар ако времето на 
обезбојувањето на метиленското синило изнесува 
од 1,01 до 1,15 часа. 

4. Ако времето на обезбојување^ на метилен-
ското синило ка ј млекото изнесува до 1 час, цените 
од точката 1 став 1 под 1 и 2 од оваа одлука не се 
однесуваат на таквото млеко. 

5. Квалитетот на млекото се утврдува на собир-
ното место од точката 1 став 1 под 1, односно на со-
бирното место или на местото на преработката од 
точката 1 став 1 под 2 на оваа одлука. 

Начинот на утврдувањето на квалитетот на мле-
кото странките го договараат спогодбено.' 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за минималната' 
откупна цена за кравјо млеко („Службен лист на 
СФРЈ1', бр. 1/69). 

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

Р, п. бр. 51 
3 март 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 

108. 

Врз основа на членот 51 од Основниот закон за 
статистиката („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/66) и 
членот 9 став 3 од Законот за извршување на со-
јузниот буџет за 1970 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 56/69, 15/70 и 22/70), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕ-
ЊЕТО ВО 1971 ГОДИНА НА ПРИХОДИТЕ ШТО 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ГИ ОС-
ТВАРУВА СО ВРШЕЊЕ УСЛУГИ И СО ИЗДА-

ВАЧКА ДЕЈНОСТ ј 

1. Приходите,;што Сојузниот завод за статистика 
ги остварува со работа вон од својата редовна деј -
ност — од услуги што им ги врши на органите, ра-
ботните организации и од издавачка дејност, во 
1971 година може да ги користи како средства за 
посебни намени, преку посебна сметка. 

2. Приходите остварени на посебната сметка 
служат за уплатување на пресметаната амортиза-
ција, за подмирување на трошоците врзани за деј-
носта од точката 1 на оваа одлука, за набавка на 
опрема, како и за издвојување за станбена изградба 
до височина од 15% од остварените приходи. 

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

Р. п. бр. 55 
3 март 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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109. 

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-
стување на Сојузниот извршен совет за давање 
согласност на актите на органите на управувањето 
на установите основани од сојузни органи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 26/68), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРИСОЕДИНУВА-
ЊЕТО НА ИЗДАВАЧКИОТ ЗАВОД „ЈУГОСЛАВИ-
ЈА" КОН ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРО-

СВЕТА" 

1. Се дава согласност на одлуката на Издавач-
киот завод ,,Југославија", Белград, од 10 јуни 197.0 

година за неговото присоединување кон Издавачко-
то претпријатие „Просвета" Белград, и на одлуката 
на Издавачкото претпријатие ,,Просвета“, Белград, 
од 18 јуни 1970 година за прифаќање на присоеди-
нувањето. 

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

Р. п. бр. 56 
3 март 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич; с. р. 

НО. 

Врз основа на точката 1 од Одлуката за определување на стоките за кои стоковните кон«' 
тингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/70), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а 
по претходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска комора, сојузниот секретар за надворе-
шна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ 

НА СТОКИ ВО 1971 ГОДИНА 

1. Стоките наведени во точката 2 од Одлуката за определување на стоките за кои стоковните 
контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, во 1971 година можат да се увезуваат само до количините (стоковен контингент) 
односно до вредностите (девизен контингент) утврдени во точката 2 на оваа наредба. 

2. Количините односно вредностите до кои може да се увезува стока, во смисла на точката 1 
од оваа наредба, се следните: 

Реден 
број 

1) Репродукционен материјал: 
1 10.06/2б Ориз, друг 12.000 тона 
2 12.06/7 Друг хмељ 1.000 тона 
3 17.03/1 Меласа, нејастива 80.000 тона 
4 25.01/1 Камена сол (за хлоралкални анализи) 65.000 тона 
5 25.01/2 Варена сол (изворска за специјални потреби) 500 тона 
6 25.01/4 Сол за јадење 5 тона 
7 25.01/5 Хемиски чист натриум хлорид 5 тона 
8 25.01/6а Денатурирана сол 1 тона 
9 25.24/1 Азбестно влакно 38.950 тона 

10 25.24/2 Азбестно брашно 10 тона 
И 27.01/д-1 Камен јаглен, друг 50000 тона 
12 27.01/д-2 Прав од камен јаглен 550 тона 
13 28.10/2а Фосфорна киселина, орто- и пирофосфорна 1.600 тона 
14 28.47/1а Натриум бихромат 1.500 тона 
15 29.01/2ђ-4 Додецилбензол 3.500 тона 
16 29.15/1в Фтална киселина и анхидрид 3.500 тона 
17 29.16/1а - Лимонска киселина 4 тоне' 
18 38.08/1 Колофониум 755 тона 
19 38.08/36-1 Колофониум, полимеризиран и оксидиран 145 тона 
20 68.13/1 Азбестно предиво 40 тона 
21 70.05/1а Стакло во плочи, необработено 8.500 тона 
22 73.01/2а-1 Железо сиво сурово, нелегирано 
23 73.01/2а-2 Железо сиво сурово, легирано 

Вкупно железо 86.000 тона 
24 73.01/26-1 Железо бело сурово, нелегирани 111.000 тона 
25 73.03/1а Железо и челик, стари 240.000 тона 
26 73.03/2а Лив стар, машински 10.000 тона 

Тарифен број од 
Царинската тарифа Наименување 

Количина 
односно 

вредност 

1 2 . 3 4 
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1 2 3 4 

2) Стоки за широка потрошувачка: 

27 04.03 . Путер 7.000 тона 
28 09.01/1а Кафе езерово во зрно 
29 09.01/16 Кафе пржено или мелено 

Вкупно кафе 37.000 тона 
30 10.06/1а-2 Ориз во лушпа, друг 

131 10.06/16 Ориз лупен 
32 10.06/2а Ориз глазиран или полиран 

7 Вкупно ориз 10.000 тона 
33 15.01/1 Свинска ма-ст^ 5.000 тона 
34 17.01 Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска 150.000 тона 

3. Во количината односно вредноста на стоков-
ните контингенти и девизните контингенти утврдени 
во смисла на точката 2 од оваа наредба, содржани 
се и авансите на контингентите што Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија ги одобрил 
врз основа на точката 13 од Одлуката за постапката 
на утврдувањето и распределбата на стоковните 
контингенти односно на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1971 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 44/70). 

4. Распределба на стоковните контингенти и де-
визните контингенти од точката 2 на оваа наредба 
вршат работните организации по постапката утвр-
дена во точката 9 на Одлуката за постапката на 
утврдувањето и распределбата на стоковните кон-
тингенти односно на девизните контингенти за увоз 
на стоки во 1971 година. 

5. По исклучок од одредбата на точката 4 од 
оваа наредба, а во смисла на точката 6 од Одлуката 
за опреде,лување на стоките за кои стоковните кон-
тингенти и девизните конти-нгенти за 1971 година ги 
утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, носител па контингентот за увоз на сто-
ките од точката 2 ред, бр. 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 
34 е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени 
производи, а за увоз на стоките од редниот број 11 
носител на контингентот е Сојузната дирекција за 
резерви на индустриски производи. 

6. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи, како носител на контингентот за 
увоз на стоките од точката на оваа наредба, ќе 
изврши увоз на тие стоки по постапката утврдена 
во точката 7 став 1 на Одлуката за определување 
на стоките за кои стоковните контингенти и девиз-
ните контингент^ за 1971 година ги утврдува Сојуз-
ниот секретаријат за надворешна трговија. 

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени . 
производи, во смисла на точката 7 став 2 на Одлу-
ката за определување на стоките за кои стоковните 
контингенти и девизните контингенти за 1971 година 
ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, ќе го услови увозот на кафе со извоз на 
стоки во земјите од кои се увезува кафето, освен 
ако во таа земја постојат расположиви средства за 
шлакање остварени со извоз на југословенски стоки. 

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ1'. i 

П. бр. 10005 
4 март 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за надворешна трговија, 

Мухамед Хаџиќ, с. р. 

111. 
Врз основа на точката 3 од Решението за опре-

делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70 и 8/71), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за надворешна трговија, сојузниот 
секретар за финансии донесзпва 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌ,АЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИ-

ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичната опрема за здравството 
(,,Службен лист на СФРЈ'4, бр. 53/70), во точката 1 
се вршат следните дополненија: 

1) пред тар. број 84.19/3 се додаваат три НОЕИ 
тар. броја, кои гласат: 
„84.15/1а Ладилници за производство на 

ниски температури 
Fx. 
Криостат — апарат за хистопато-
лошко испитување Сл. 

84.17/1ѕ чДруги машини, уреди и слична ла-
бораториска опрема 
Ех. 
Супердестилатор со термокомпресор 
тип FA 550 Сл. 

84.18/2а 2) Лабораториски центрифуги за теч-
ности 
Ех. 
Центрифуги Т-32А Сл."; 

2) по тарифниот број 90.11/3 се додава нов тар. 
број, кој гласи: 
„90.16/6 Други мерни инструменти 

Fx. 
Боскамп-микрофор — апарат за 
мерење бои Сл."; 

3) во тарифниот број 90.17/1 по алинејата 7 се 
додава нова алинеја 8, која гласи: 

„— Инкубатор за предвремено ро-
дени деца Сл."; 

4) во тарифниот број 90.17/2 по алинејата 2 се 
додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Ректоскоп—апарат за ректал-
ни прегледи . Сл. 
- Инструменти за прегледи на 

плуканки Сл."; 
5) во тарифниот број 90.20/1 по алинејата 3 се 

додава нова алинеја 4, која гласи: 
2— Televix »General Elektrik« Ke-

rn odor е 2700 mA 150 kW delcalix 
12 1/2 ' ' Сл."; 

6) во тарифниот број 90.25 по алинејата 4 се до-
дава нова алинеја 5, која гласи: 
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„— Фламенфотометар — апарат за 
мерење на железо во биолош-
ки материјал врз база на пла-
мена емисија Сл.". 

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

Бр. 3-1206/1 
29 јануари 1971 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смвле, с. р. 

112. 

Врз основа на членот 60 став 3 од Законат за 
царинската служба („Службен лист на СФРЈ", др. 
54/70), директорот на Сојузната управа за царини 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат кројот, боја-

та, ознаките, времето на траењето л начинот на ко-
ристењето на службената облека на работниците на 
царинската служба од членот 60 став 1 од Законот 
за царинската служба. 

Член 2 
Службената облека на работниците на царин-

ската служба од чл-енот 1 на овој правилник е зим-
ска и летна. 

Зимската службена облека се состои од: шапка 
(за мажи), баретка (за жени), сако, панталони (за 
мажи), здолниште (за жени), мантил со влошка, ко-
шула, кравата и чевли. 

Летната службена облека се состои од: шапка 
(за мажи), баретка (за жени), сако, панталони (за 
мажи), здолниште (за жени), кошула, кравата и 
чевли. 

Како делови на зимска односно летна облека во 
смисла на ставот 2 односно на ставот 3 од овој 
член се сметаат две кошули, две кравати и две рада 
чевли. 

Член 3 
Службената облека им се дава на работниците 

на царинската служба на бесплатна употреба. 

II. Боја и крој на зимската службена облека 

Член 4 
Шапката, баретката, сакото, панталоните и 

здолништето се изработени од волнена камгарн-
-ткеанина, во маслинеста боја. 

Мантилот е од диолен-ткаенина, во маслинеста 
боја. 

Кошулата е во светло драп боја, а за работни-
ците на царинската служба што работат на возду-
хопловни пристаништа — во бела боја. 

Краватата е во темнокостенлива боја. 

Член 5 
Зимската службена облека е од следниот крој: 
1) шапхата е од обичен марински крој, со сонцо-

бран од пластична маса кој по работ е опшиен со 
кожа и е свиткан за 40с. Има соодветен под бра д ник 
кој е прицврстен, со две мали копчиња; 

2) баретката е од обичен крој; 
3) сакото е од отворен крој, на еден -ред, со 

половина, со четири копчиња во редот, со соборени 
ревери и со разрез одзади. Се закопчува за мажите 
— на десната, а за жените — на левата страна. Со-
ставено е од два предни и два задни дела. На боко-
вите и на градите од обете страни има по -еден при-
шиен џеб, со зашиени набори во средината и со 
капак кој се закопчува со мало копче. Широчината 
на долниот дел на џебот на градите изнесува 11 до 
13 em, на горниот дел — 10 до 12 cm, а должината 
— 11 до 13 cm. Џебовите на боковите во долниот дел 
се широки од 18 до 20 cm, во горниот дел — 16 до 
IS cm, а се долги — 18 до 20 cm. Долните агли на 
џебовите се заоблени. Широчината на зашиениот 
набор на џебот на градите изнесува 2,8 em, а на 
џебовите на боковите — 3,5 cm. Должината на пре-
зел опот на џебот на градите изнесува 5 cm, а на бо-
ковите — 3 cm. Должината на сакото досега до 
врвот на палецот од раката спуштена низ телото. 
Ракавите се едноставни, без наракавје, без зарези 
и без копчиња. Сакото е поставено; 

4) панталоните се од обичен крој. без манжетни, 
чија средна широчина на долниот дел од ногавицата 
изнесува 23 до 24 cm. На-панталоните се два џеба 
од страна, еден одзади и еден мал отспреди; 

5) здолништето е од обичен крој, во должина 5 
до 10 cm под коленото, со набор одзади прошиен до 
половина; 

6) мантилот е од типот „Montgomery", со влошка, 
во должина до 50 cm над земјата. Влошката е од по-
долна волнена ткаенина; 

7) кошулата е од обичен крој, со двоен мек око-
лувратник, која се закопчува за мажите на десната, 
а за жените — на левата страна; 

8) краватата е од обичен крој и се врзува по 
должината; 

9) чевлите се плитки, во костенлива боја. 
Колчињата за облеката се метални, во златна 

боја и со петокрака ѕвезда. 

III. Боја и крој на летната службена облева 

Член 6 
Шапката, барегката, сакото, панталоните и 

здолништето се изработени од тергал-ткаенина, во 
маслинеста боја. 

Член 7 
Деловите на летната службена облека, освен 

кошулата, се од ист крој како и соодветните делови 
на зимската службена облека. 

Кошулата е од типот „Montgomery", во светло-
драп боја и се носи со или без сако. Кошулата има 
два џеба, пришиени од страна во височина на гра-
дите, со преклоп кој се закопчува со мало копче. 
Широчината на џебовите е 8 до 10 cm, а должината 
10 до 12 cm. Ракавите се во нормална должина, со 
еднокатни манжетни. Кошулата за работниците на 
царинската служба што работат на воздухопловни 
пристаништа е во бела боја. 

IV. Рокови на траењето на службената облека 

Член 8 
Роковите на траењето за одделни делови на 

службената облека се следните: 
1) три години — за мантил со влошка; 
2) две години — за други делови на зимската и 

летната службена облека. 
Роковите од ставот 1 на овој член почнуваат 

да течат од денот на приемот на службената облека. 
Во случај на отсуство на работник по кој и да 

е основ, роковите од ставот 1 на овој член се про-
должуваат за времето поминато на отсуство, ако 
отсуството траело подолго од два месеца. 



Страна 230 - Број 12 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 11 март 1971 

Член 9 
По истекот на рокот на траењето од членот 8 

на овој правилник, службената облека преминува 
во сопственост на работникот на царинската служба 
на кој таа му е дадена на употреба. 

V. Ознаки на службената облека 

Член 10 
На средината од предниот дел на шапката од-

носно на баретката, се носи емајлирана петокрака 
ѕвезда во црвена боја, во големина од 2,8 cm во 
пречник, без подлога. 

Член 11 
На сакото, од левата страна, на средината на 

горниот џеб, како и на мантилот, се става амблем. 
Амблемот е емајлирана метална значка која се из-
работува од легурата Си Zn 90 (томбак), во големина 
2X2 cm, или се изработува на зајакнато и попосто-
јано платно, во големина 3X3 cm, со рабови во жол-
та боја. На црното поле на амблемот се наоѓа жолто 
врабена елипса во бела боја, внатре во која е натпи-
сот: „Царина", со посебно истакната буква „Ц" во 
зеленомаслинеста^ боја, а под елипсата со жолта 
боја е претставена државната граница. На зелено-
маслинестото поле на амблемот е испишано со жол-
ти букви: ,,СФРЈ'4. 

На ракавите на сакото се ставаат ознаки, и тоа: 
1) на ракавите на работниците - еден до четири 

ширити во златна боја, зависно од работното место 
утврдено со актот за систематизацијата; 

2) на ракавите на работниците на работните 
места на шефови на организациони единици — три 
односно четири ширити во златна боја од кои тре-
тиот горни односно' четвртиот горни е со издаден 
круг во средината. 

Ширитите од ставот 2 на овој член се широки 
10 mm и се ставаат однапред околу половината на 
ракавот, во височина 70 mm од долниот раб на ра-
кавот, со растојание помеѓу одделните ширити од 
5 mm. 

Ознаките од ставот 2 на овој член се ставаат на 
рамениците на мантилот и на летните кошули кога 
тие се носат без сако. " 

VI. Носеле и одржување на службената облека 

Член 12 
Службената облека се носи само За време на 

работата. 
Член 13 

Работникот што ќе ја прими службената облека 
е должен до рокот на траењето да је одржува 
чисто и уредно. 

За времето на рокот на траењето службената 
облека не смее да биде отуѓена ниту на неа смеат 
да се вршат какви и да било измени во кројот, бо-
јата и ознаките. 

Член 14 
Работникот кој не ќе се придржува кон одред-

бите на чл. 12 и 13 од овој правилник за носењето 
и одржувањето на службената облека или кој за 
времето на определениот рок на траењето ќе ја 
отуѓи или на неа ќе изврши измени во кројот, во 
бојата или во ознаките или намерно грубо ќе ја 
оштети или ќе ја загуби и слично - за тоа одговара 
дисциплински И материјално. 

Член 15 
АКО на работник му престане работниот однос 

тој е должен службената облека, на која рокот на 
траењето не и истекол, да ја врати или може да ја 
задржи со плаќање соодветен надоместок. Износот 
на надоместокот се пресметува по цената по која 
службената облека е набавена и според времето на 
употребата. Секој започнат месец се смета како цел 
месец. 

Ако на работник му престане работниот однос 
поради здобивање со право на ,старосна односно ин-
валидска пензија или - поради смрт,' службената 
облека не се враќа ниту за неа се плаќа надоместок. 

Од службената облека, која по кој и да било 
основ преминува во сопственост на работникот, се 
симнуваат сите ознаки. 

VII. Преодни и завршни одредби 

: Член 16 
Службената облека според овој правилник им 

се доделува на работниците по истекот на рокот на 
траењето предвиден за облеката што ја примиле 
според одредбите од Правилникот за службената 
облека на работниците на царинската служба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67). 

Член 17 
Евиденција за издавање и враќање на службе-

ната облека водат царинарниците. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за. служ-
бената облека на работниците на царинската 
служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 9/67). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето в,0 „Служб,ен лист на СФРЈ". 

Бр. 06-1740 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

113. 

Врз основа на членот 38 став 1 точка 4 од 
Основниот закон за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) 
и членот 31 став 3 од Основциот закон за пензиското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 
56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 
11/69, 56/69, 47/70 и 60/70), Собранието на Југосло-
венската заедница на социјалното осигурување до-
несува . 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО НА ЛИЧ-
НИОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОПРЕ-
ДЕЛИ ПЕНЗИЈА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 

1. Највисокиот износ на пензискиот основ од-
носно на личниот доход од кој може да им се опре-
дели пензија на воените осигуреници според Основ-
ниот закон за пензиското осигухлување и Основниот 
закон за инвалидското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69) се 
определува во височина од 4.800 динари. 

2. Според највисокиот износ на пензискиот ос-
нов односно личниот доход од точката 1 на оваа 
одлука, надлежните заводи за социјално осигуру-
вање ќе извршат, по службена должност, ако е тоа 
за осигуреникот поповолно, пресметување, на нови 
износи на пензиите остварени од 1 јануари 1970 го-
дина до денот на влегувањето во сила - на оваа 

,одлука, со тоа што пресметаната односно усогласен 
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наѓа пензија, заедно со зголемувањето споредил.97 
и 102 од Основниот закон за пензиското осигурува-
ње да не може да го премине износот од точката 1 
на оваа одлука. Пензијата пресметана според оваа 
одлука припаѓа од 1 јануари 1971 година. 

- 3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на највисокиот износ на пензискиот основ однос-
но на личниот доход од кој може да се определи 
пензија на воените осигуреници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 50/69). 

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

СК бр. 9 
25 февруари 1971 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување 

Претседател, 
Игнац Нагоде, с. р. 

114. 

Врз основа на членот 114 став 4 одЈЗсновниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието 
на Југословенската заедница на социјалното осигу-ч 

рување донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЕДИНСТВЕ-
НАТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
СТОПАТА НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-

ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Единствената методологија за определување 
на стопата на додатниот придонес за инвалидско и 
пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 47/67 и 55/68) престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ4 ' . 

СК бр. 12/71 
25 февруари 1971 година 

"Белград 

Собрание на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување 

Претседател, 
Игнац Нагоде, с. р. 

115. 

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/бб, 12/67 и 54/67), во согласност со со-
јузниот секретар за финансии, Собранието на Југо-
словенската заедница на социјалното осигурување 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦИТЕ И 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛА-
ЌАЊЕТО НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Правилникот за утврдувањето на основици-

те и за начинот на пресметувањето и плаќањето на 

придонесите за социјално осигурување („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/69) во членот 8 став 1 по 
точката 1 се додава нова точка 1а, која гласи: 

,Да) за лицата од точката 1 на овој член'— ако 
со општ акт на организацијата е предвидено опре-
делување на личниот доход и за работниците доде-
ка се запослени во странство и е донесено реше-
ние за тој личен доход — личниот доход што тие 
лица би го оствариле да се на своето односно на 
соодветно работно место во Југославија. Во тој слу-
чај организациите се должни да ги пресметуваат 
и да ги уплатуваат придонесите за социјално оси-
гурување за сите свои работници запослени во 
странство според личниот доход кој е определен со 
решението на организацијата;". 

Во ставот 2 точка 1 зборовите: ,.точката 1" се 
заменуваат со зборовите: „точ. 1 и 1а". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

СК бр. 10 
24 февруари 1971 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување 

Претседател, 
Игнац Нагоде, с. р. 

116. 

Врз основа на членот 124 од Основниот закон за 
организацијата и финансирањето на социјалното о-
сигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66,' 12/67 и 54/67), Собранието на Ју-
гословенската заедница на социјалното осигурувања 
донесува 

ТАРИФА НА ПРЕМИЈАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА 
РИЗИЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1971 ГОДИНА 

1. Премијата за реосигурување на ризиците на 
инвалидското и пензиското осигурување пред-
видени во членот 122 став 1 точ. 2 и 3 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување ќе се пресметува и ќе се испла-
тува за 1971 година по стапката определена со оваа 
тарифа. 

2. Премијата за реосигурување на ризиците од 
точката 1 на оваа тарифа изнесува 0,68%. 

3. Премијата за реосигурување на ризиците се 
пресметува од основицата што ја сочинува уплате-
ниот основен придонес на инвалидското и пензиско-
то осигурување, односно од основицата утврдена 

Ѕ х 12,38 
според формулата , при што Ѕ е износ на 

ѕ 
уплатениот основен придонес за инвалидското и 
пензиското осигурување, ѕ = стапка по која е упа-
тен основниот придонес за инвалидското и пензи-
ското осигурување, а 12, 38 ,= број кој ја означува 
просечната стапка на основните придонеси за инва-
лидското и пензиското осигурување според која е 
утврдена стапката на премијата. -

4. Премијата за реосигурување на ризиците по 
стапката определена во оваа тарифа ќе се пресмету-
ва и ќе се уплатува од придонесите уплатени од 1 
јануари 1971 година. 
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5. Оваа тарифа влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ'4. 

СК бр. 8/71 
25 февруари 1971 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување 

Претседател, 
Игнац Набоде, с. р. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Организацијата на Црвениот крст на Црна Гора. 

Бр. 86 
13 мај 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката. 

Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

По извршеното споредување CQ изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за условите за работе-
њето на претставништвата на странски фирми во 
Југославија, објавеново „Службен лист на СФРЈ'', 
бр. 10/71. се поткраднала долу наведената грешка, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
НА ПРЕТСТАВНИШТВАТА НА СТРАНСКИ ФИР-

МИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

Во членот 4 став 1 наместо зборовите: „членот 
17" треба да стои: „членот 27". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 2 март 
1971 година. 

По извршеното споредувана со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за мини-
малната откупна цена за сончоглед, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ ' , бр. 8/71, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА 

ЦЕНА ЗА СОНЧОГЛЕД 

Точката 4 треба да гласи: „Со денот на влегу-
вањето во сила на оваа одлука престанува да важи 
Одлуката за минималните откупни цени на опреде-
лени маслодајки („Службен лист на СФРЈ", бр. 
7/68).". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 март 
1971 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 одликува за особени заслуги во организира-
њето и ширењето на здравствената култура на нај-
широките слоеви на народот, во укажувањето по-
мош на жртвите на елементарни и воени непогоди 
и во хуманитарната активност 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на 
— Директор и главен и одговорен уредник 

Печати Београдски графички завод, Бел 

104. Одлука за користењето на средствата на 
сојузниот буџет во првото тримесечје на 
1971 година за надоместоци за повласти-
ци во патничкиот сообраќај — — — 225 

105. Одлука за измена на Одлуката за обвр-
ска за остварување определен обем на 
надворешнотрговски промет — — — 225 

106. Одлука за измена на Одлуката за мини-
мумот на средства со кој одделни стопан-
ски организации мораат да располагаат 
за вршење надворешнотрговски промет 225 

107 Одлука за минималната откупна цена за 
кравјо млеко — — — — — — — 225 

108. Одлука за условите и за начинот на ко-
' ристењето во 1971 година на приходите 

што Сојузниот завод за статистика ги ос-
тварува со вршење услуги и со издавач-
ка дејност — — — — — - — — 226 

109. Одлука за давање согласност на присое-
динувањето на Издавачкиот завод „Југо-
славија" кон Издавачкото претпријатие 
„Просвета" — — - — — .— — — 227 

НО. Наредба за утврдување на стоковните 
контингенти и девизните контингенти "за 
увоз на стоки во 1971 година — — — 227 

111. Решение за дополнение на Решението за 
ослободување од плаќање царина на спе-
цифичната опрема за здравството — — 228 

112. Правилник за службената облека на ра-
ботниците на царинската служба — — 229 

113. Одлука за определување на највисокиот 
износ на пензискиот основ односно на 

х личниот доход од кој може да им се оп-
редели пензија на воените осигуреници 230 

114. Одлука за престанок на важењето на 
единствената методологија за определу-
вање на стопата на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување 231 

115. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за утврдувањето на осно-
виците и за начинот на пресметувањето 
и плаќањето на придонесите за социјал-
но осигурување — — — — — — —, 231 

116. Тарифа на премијата за задолжителното 
реосигурување на ризиците на инвалид-
ското и пензиското осигурување за 1971 
година — — — — — — — — — 231 

Исправка на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за условите за работе-
њето на претставништвата на странски 
фирми во Југославија — — — — — 232 

Исправка на Одлуката за минималната откуп-
на цена за сончоглед — — — — — 232 
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