
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФР!" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски, словенечки, 
македонски албански и унгарски ја-
зик. - Огласи според тарифата. -
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство за претплата, 
посебни изданија и огласи 608-3-291-2 

Четврток, 27 мај 1971 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 23 ГОД XXVII 

Цена на овој број е 6 динари. -
Претплатата за 1971 година изнесува 
270 динари. - Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр I. Пошт фах 22в. -
Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 
и 50-934; П рег платна служба 51-732; 

Продажна служба 51-671 

247. 

Врз основа на членот 11 став 1, во врска со чл. 
185 и 187 од Законот за избор на сојузни пратеници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69), донесувам 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОБОРОТ 
НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на еден пратеник за Соборот на народите на Со-
јузната скупштина во Социјалистичка Република 
Србија. 

2. Дополнителните избори, согласно одредбите 
на Законот за избор на сојузни пратеници („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 3/69), ќе се одржат до 9 ав-
густ 1971 година. 

3. Роковите за вршење на изборните дејствија 
почнуваат да течат од 9 јуни 1971 година. 

Бр. 020-73/71-1 
21 мај 1971 година 

Белград 

Потпретседател 
на Сојузната скупштина, 

д-р Маријан Брецељ, с. р. 

248. 

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за 
кредитните работи со странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/66), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕВИЗИ-
ТЕ ШТО ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ НЕ МОЖАТ ДА 
ГИ АНГАЖИРААТ КОГА ПРЕЗЕМААТ ОБВРСКИ 

ПО СТРАНСКИ КРЕДИТИ 

1. Во Одлуката за девизите што овластените 
банки не можат да ги ангажираат кога преземаат^ 
обврски по странски кредити („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66, 13/68 и 13/69) во точката 1 по збо-
ровите: „и тоа во височина од" се додаваат зборо-
вите: „20% од износот на преземените финансиски 
кредити, а". 

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

Р. п. бр. 92 
19 мај 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, с. р. 

249. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девиз-

ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 
54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70 
и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1971 ГОДИНА 
ЗА УВОЗ НА СИТНА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИ-

ЗАЦИЈА 
1. За увоз на ситна земјоделска механизација 

се утврдува посебен износ на глобалната квота за 
1971 година од 60,000.000 динари во девизи што се 
од значење за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања. 

2. Средствата на глобалната девизна квота од точ-
ката 1 на оваа одлука се распределуваат во рамките 
на Сојузната стопанска комора, и тоа: 50% на ра-
ботните организации што согласно со Одлуката за 
производствена кооперација која се смета долгороч-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 4/69), ситната зем-
јоделска механизација ја произведуваат во коопера-
ција со странски производители, а 50% на работни-
те организации регистрирани за надворешнотргов-
ски промет на земјоделска механизација. 

Средствата на глобалната девизна квота од ста-
вот 1 на оваа точка наменети за работните органи-
зации што ситната земјоделска механизација ја 
произведуваат во кооперација со странски произво-
дители, можат да им се доделат само на оние ра-
ботни организации што ќе поднесат докази дека 
имаат регистриран договор за долгорочна производ-
ствена кооперација за производство на ситна земјо-
делска механизација со странски производител и 
дека таа кооперација ја извршуваат на начинот 
предвиден со договорот за долгорочна производс-
твена кооперација. 

3. Сојузниот секретаријат за стопанство на се-
која работна организација, која според одредбите на 
оваа одлука има право на средствата на глобалната 
девизна квота, ќе и издаде решение за височината на 
девизната квота што и припаѓа. 

4. Ако работните организации во рамките на 
Сојузната стопанска комора не постигнат договор за 
распределбата на износот од точката 1 на оваа од-
лука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секре-
таријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија, по претходно, 
поднесен извештај од Сојузната стопанска комора. 

5. Неискористениот износ на глобалната девизна 
квота за 1971 година за увоз на ситна земјоделска 
механизација може да се користи и во наредната 
година. 

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

Р. п. бр. 91 
19 мај 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, с. р. 
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250. 
Врз основа на членот 34 став 1 од Законот за 

воената обврска („Службен лист да СФРЈ", бр. 8/69), 
Сојузниот извршен совет доне,сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА 
СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА 

СЕМЕЈСТВОТО 

1. Регрутот-обврзник одвоено војникот кој ги 
исполнува другите услови пропишани во членот 34 
од Законот за воената обврска, се смета како един-
ствен хранител на семејството ако доходот од зем-
јоделството (катастарскиот приход) на семејството 
не изнесува повеќе од 600 динари годишно по член 
на семејството или ако некој друг приход не изне-
сува повеќе од 300 динари месечно по член на се-
мејството. 

Во другиот приход од ставот I на оваа точка не 
се засметуваат иивалиднината. додатокот за нега и 
помош од страна на друго лице. ортопедскаг до-
даток, примањата по оенов на одликувања и „Пар-
тизанска споменица 1941", додатокот на деца. сти-
пендијата за редовно школување и социјалната 
помош 

2. Ако семејството на регрутот-обврзник однос-
но војникот од точката 1 став 1 на оваа одлука ост-
варува истовремено катастарски приход и друг при-
ход, кој поединечно, по член на семејството, не ги 
преминува износите од точката 1 став 1 на оваа од-
лука. годишниот катастарски приход се дели со 12 
и добиениот износ ее собира со другиот месечен 
приход. Ако вака добиениот збир на двата прихода 
не изнесува повеќе од 250 динари месечно по член 
на семејството, регрутот-обврзник односно војникот 
ги исполнува имотните услови за признавање на 
својството единствен хранител на семејството. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за имотните ус-
лови за признавање својството на единствен храни-
тел на семејството (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
34'67). 

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

Р. п. бр. 90 
19 мај 1971 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Претседател, 
Мит ја Рибичич, е. р. 

251. 
Врз основа на членот 8 од Законот за извршу-

вање на соју лимот буџет за 1971 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр.. 15/71), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО 
НА СРЕДСТВАТА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1971 
ГОДИНА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПОВЛАСТИЦИ 

ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 

1. На сообраќајните работни организации што 
вршат превоз на патници во јавниот сообраќај (во 
понатамошниот текст: сообраќајните организг^ции) 

се исплатува надоместок за извршениот превоз 
во патничкиот сообраќај на лица кои имаат право 
на повластица во возењето според Законот за прес-
танок на важењето на Одлуката за лицата што и-
маат право на повластица во возењето при корис-
тењето на годишниот одмор и на Одлуката за оп-
ределување повластици во патничкиот сообраќај 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65) и Законот за 
Советот на Федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66 л 17/67), и тоа на: 

1) "пленови на! Советот на "федерацијата; 
2) пратеници н а Сојузната скупштина; 
3) народни херои; 
4) носители на орденот Караѓорѓева ѕвезда со 

мечеви, на Белиот орел со мечеви и на З л а т и о т 
медал на Обилиќ;.. 

5) носители на ,.Партизанска споменица 1941"; 
6) воени и мирновремени воени инвалиди и 

живатели на семејна инвалиднина; 
7) слепи лица. 
Лицата од ставот 1 на оваа точка користат повла-

стица врз основа на исправи што се предвидени со 
пропис што ја определува повластицата во возе-
њето. Членовите на Советот на федерацијата корис-
тат повластица во возењето врз основа на легити-
мацијата на член на Советот на федерацијата, пра-
тениците на Сојузната скупштина врз основа на 
пратеничката легитимација, а носителите на ^Пар-
тизанска споменица 194Г' врз основа на исправата 
што им ја издава Заедницата на Југословенските 
железници за сите гранки на сообраќајот. 

Надоместокот за превозите од ставот 1 на оваа 
точка (во понатамошниот текст: надоместокот) им се 
исплатува на сообраќајните организации само за 
превозите извршени во внатрешниот јавен сообра-
ќај , и тоа на релациите односно линиите предвидени 
во возниот ред -и по однапред утврдените редовни 
цени на превозот. 

' 2. Надоместокот на сообраќајните организации 
им се исплатува врз основа на докази за извршениот 
превоз на корисниците на повластица. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, на железничките транспортни претпријатија 
надо.местокот за бесплатен превоз на членовите на 
Советот на федерацијата и на пратениците на Со-
јузната скупштина ќе им се исплати во паушален 
износ . Височината на овој надоместок ја утврдува 
сојузниот секретар' за стопанство, во спогодба со со-
јузниот секретар за финансии и со Заедницата на 
Југословенските железници, врз основа на бројот 
на корисниците на повластица, на проценетиот број 
на патувања, на проценетиот просечен превозни пат 
и на износот на редовната возна цена на просечниот 
пат за едно патување во тој период. 

3. Надоместокот се исплатува врз основа на ба-
, рање за исплата на надоместокот, што го поднесу-
ва сообраќајната организација со докази за извр-
шениот превоз. 

Барањето за исплатување на надоместокот и 
се поднесува на организационата единица на Служ-
бата на општественото книговодство ка ј која подно-
сителот на барањето има жиро-сметка. 

4. Исплатата по барањата за исплатување на на-
доместокот ја врши ррганизационата единица на 
Службата на општественото книговодство ка ј која се 
води сметката која треба да се оптовари со испла-
тениот износ на надоместокот. 

5. Надоместокот се исплатува од средствата ра-
споредени во Сојузниот буџет за 1971 година, во 
разделот 13. Сојузен секретаријат за стопанство, по-
зиција 216 (16-2-21) за покривање на обврските за 
повластено возење. Овој надоместок се исплатува 
за провозите извршени од 1 јануари до 31 декември 
1971 година. 

6. Се овластува сојузниот секретар за стопан-
ство да ги пропише, во спогодба со сојузниот секре-
тар за финансии, начинот и постапката за поднесу-
вање барања за исплата на надоместокот и доку-
ментацијата со која сообраќајната организација до-
кажува дека извршила превоз на корисниците на 
повластица. 

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

Р. п. бр. 93 
19 мај 1971 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Митја Рибичич, с. р. 
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252. 
Врз основа на членот 194 од Законот за Југо« 

словенската народна армија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64 и 57/65), државниот секретар за 
народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКА-
ТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ВОЈНИЦИТЕ, ПИТОМЦИ-
ТЕ НА ВОЕНИТЕ УЧИЛИШТА И ВОЕНИТЕ ОБ-
ВРЗНИЦИ ОТПУШТЕНИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
НАРОДНА АРМИЈА ШТО ПОВРЕДАТА ИЛИ ЗА-
БОЛУВАЊЕТО ГО ДОБИЛЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕ-

НАТА СЛУЖБА 
Член 1 

Во Правилникот за постапката за остварување 
на правото за здравствена заштита на ,војиицпте, 
питомците на воените училишта и воените обврзни-
ци отпуштени од Југословенската народна армија 
што повредата или заболувањето го добиле за вре-
ме на воената служба („Службен лист на СФРЈ44, 
бр. 40/65), членот 4 се менува и гласи: 

,,Барањето за признавање на правото на здрав-
ствена заштита корисникот и го поднесува на ко-
мандата на воениот округ во местото на своето по-
стојано живеење. Корисникот е должен кон бара-
њето да поднесе и лекарски комисиски наод од чле-
нот 3 на овој правилник. 

Ако командата на воениот округ утврди дека 
се исполнети условите за признавање на правото на 
здравствена заштита, му издава на корисникот 
здравствена книшка во која го наведува податокот 
за која повреда односно заболување корисникот има 
право да користи здравствена заштита на товар на 
финансискиот план на Државниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Ако командата на воениот округ утврди дека 
подносителот на барањето не ги исполнува условите 
од членот 189 ст. 2 и 3 односно од членот 190 о^ За-
конот за Југословенската народна армија, барањето 
го одбива со решение. 

Против првостепеното решение подносителот на 
барањето има право на жалба до надлежната прет-
поставена команда на воениот округ во рокот пред-
виден со Законот за општата управна постапка.". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот дон од 

денот на објавувањето во ^Службен лист на СФРЈ". 

Р. в. п. бр. 18 
1 април 1971 година 

Белград 
Државен секретар 

за народна одбрана, 
генерал на армија, 

Никола Љубичиќ, с. р. 

253. 

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, 8/71 и 21/71), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија, сојуз-
ниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИ-

ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО 

1. Во Решението за ослободување од плаќање 
царина на специфичната опрема за здраг^сЈвото 
(',.,Службен лист на СФРЈ", бр. 53-70, 12 71 и 20.71) 
во точката 1 се вршат следните дополне-нија: 

1) по тарифниот број 90.11/3 се додава нов тари-
фен број, кој гласи: 

„90.12/2 Други оптички микроскопи 
Ех. 
Микроскопи за потребите на здрав-
ството Сл."; 

2) во тарифниот бр,ој 90.17/1 по алинејата 8 се 
додава нова алинеја 9, која гласи: 

,,— Апарат за дробење камен во бабуле Сл."; 
3) во тарифниот број 90.17/2 по "алинејата 4 се 

додаваат три нови алинеи, кои гласат: 
„— Гастродуоденоскоп — "апарат за 

преглед на жолчните патишта, на 
желудникот и на дванаесетпрсното 
црево Сл. 

— Уреди за изработка па скелетирани 
^протези од специјални легури Сл. 

— Тивка комора за испитување на 
слух Сл.". 

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

Бр. 3-5385/1 
12 ма ј 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии. 
. Јанко Сме де, с. р. 

254. 
Врз основа на чл. 14, 14а и 44 од Законот за На-

родната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, 47/66 и 55/68), членот 5 од Законот 
за измени и дополненија на Законот за Народната 
банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредит-
ните работи (,,Службен лист на СФРЈ1 ', бр. 12 
29/65, 4 бб. 26/66. 1/67, 17/67, 54/67, 26'68, 50/68, 13/69, 
42/69, 55/69 и 28/70), во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, гувернерот на Народната банка ла Ју-
гославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВ1Ш-
ТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНОТО 

КРЕДИТИРАЊЕ 
1. Во Одлуката за регулирање на односите на 

деловните банки со Народната банка на Југослави-
ја по работите на краткорочно^ кредитирање 
(,.Службен лист на СФРЈ ', бр. 11/71 и 21'71) во точ-
ката 4 став 1 одредба под 4 на крајот точката се за-
менува со точка и запирка и по тоа се додава нова 
одредба под 5, која гласи: 

„5) кредити за извоз на ,.стоки на комерцијален 
кредит — врз основа на документите за извршениот 
И З Е О З на стоки заверени од царинарницата и од де-
визната документарна контрола на Народната бан-
ка, под услов наплатата да се врши во девизи што се 
од значење за одржување на ликвидноста во меѓу-
народните плаќања, и тоа до височина: 

— од 50г/г од износот на кредитите што банката 
им ги дала на комитентите за таа намена со рок за 
враќање до 4 месеци; 

— од 40% од износот на кредитите што банката 
мм ги -дала на комитентите за таа намена со рок 
за в р д о 5 месеци; 

— од 30% од износот на кредитите што брчката 
им ги дала ма комитетите за таа намена со рок за 
враќање до 6 месеци." 

Ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
-,По исклучок ,од одредбата под 1 на стават ) од 

оваа точка, кога извозот се наплатува во девизи од 
значење за одржување на ликвидноста во меѓуна-
родните плаќања, банката може да користи кпј На-
родната банка реесконтеи односно документарен 
кредит, и тоа' 

— до височина од 85Го од износот па кредитите 
за извоз на стоки и услуги што им ги лг--па на комч-
тснтите со рок за враќање де два месеца; 
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— до височина од 100% од износот на кредитите 
за извоз на стоки и услуги што им ги дала на ко-
митетите со рок за враќање до еден месец. 

Рокот за враќање на кредитите од 90 де^а од 
одредбата под 1 на ставот 1 од оваа точка, банката 
може да го продолжи до 150 дена ако е во праша-
ње извоз во вохчезропски земји и ако корисникот 
на кредитот поднесе решение од Народната банка 
за продолжување на рокот за внесување на деви-
зите " 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Роковите за враќање на кредитите од одред-

бата под о на ставот 1 од оваа точка се сметаат од де-
нот на извршеното царинење на стоките." 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, збо-
ровите: ,,од ставот 1 под 1 и од ставот 2 и при про-
должување на тие рокови во смисла на ставот 3 од 
оваа точка" се заменуваат со зборовите: „за извоз 
на стоки и услуги". 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7. 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 43 
21 мај 1971 го-дина 

Белград 
Народна банка на Југославија 

Вицегувернер, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опреде-
лување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, 
објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70, се 
поткраднала долунаведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ-

ТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел на Од-
луката за определување на стоките чиј извоз и увоз 
е регули,ран, во одделот XVIII, глава 90, во тариф-
ниот број 90.19 во точката 2 под а) под 3 во коло-
ната 4 наместо ознаката: „Ј1Б" треба да стои озна-
ката: „РК". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 18 мај 
1971 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за содр-
жината на одделните позиции во посебните обрасци 
на билансот за заедниците на социјалното осигуру-
вање односно заедниците на здравст.веното осигуру-
вање, објавен во ,,Службен лист на СФРЈ", бр. 15/71, 
се поткраднале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛ-
НИТЕ ПОЗШШИ ВО ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА 
БИЛАНСОТ ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ОДНОСНО ЗАЕДНИЦИТЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во точката 5 став 2 на коајот наместо зборот: 
„единицата" треба да стои: „заедницата". 

Во точката 6 во уводната реченица наместо бро-
јот: ,ДЗ" треба да стои: „31". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 10 мај 1971 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Техничките пропиел 
за изградбата на постројки за запаливи течности и 
за складирањето и преточувањето на запаливи теч-
ности, кои се составен дел од Правилникот за из-
градбата на постројки за запаливи течности и за 
складирањето и преточувањето на запаливи течно-
сти. објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 20/71, 
се поткраднале долунаведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗГРАДБАТА 
НА ПОСТРОЈКИ ЗА ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ И 
ЗА СКЛАДИРАЊЕТО И ПРЕТОЧУВАЊЕТО НА 

ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ 

Во точката 4.2.1.2 под 2 наместо зборовите: „по-
криеното лице" треба да стои: „покриениот лим". 

Во точката 4.2.5.5 наместо зборовите: „на резер-
воарот" треба да стои: „резервоарот". 

Во точката 4.2.5.8 наместо зборовите: „покрие-
ното лице" треба да стои: „покриениот лим". 

Од Сојузниот секретаријат за внатрешни рабо- -
ти, Белград, 19 мај 1971 година. 

С О Д Р Ж И Н А 
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247. Одлука за распишување дополнителни 
избори за избор на еден пратеник за Со-
борот на народите на Сојузната скуп-
штина — — — — — — — — — 405 

248. Одлука за дополнение на Одлуката за 
девизите што овластените банки не можат 
да ги ангажираат кога преземаат об-
врски по странски кредити — — — — 405 

249. Одлука за утврдување на посебниот из-
нос на глобалната девизна квота за 1971 
година за увоз на ситна земјоделска ме-
ханизација — — — — — — — — 405 

250. Одлука за имотните услови за признава-
ње на својството на единствен хранител 
на семејството — — — — — — — 406 

251. Одлука за условите и начинот на корис-
тењето на средствата на сојузниот буџет 
за 1971 година за надоместоци за повлас-
тици во патничкиот сообраќај — — — 406 

252. Правилник за измена на Правилникот за 
постапката за остварување на правото на 
здравствена заштита на војниците питом-
ците на воените училишта и воените об-
врзници отпуштени од Југословенската 
народна армија што повредата или забо-
лувањето го добиле за време на воената 
служба - - - - - - - - - 407 

253. Решение за дополнение на Решението за 
ослободување од плаќање царина на спе-
цифичната опрема за здравството — — 407 

254. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за регулирање на односите на де-
ловните банки со Народната банка на Ју-
гослав! а по работите на краткорочно^ 
кредитирање — — — — — — — 407 

Исправка на Одлз^ката за определување на 
стоките чиј извоз и увоз е регулиран — 408 

Исправка на Упатството за содржината на 
одделните позиции во посебните обрасци 
на билансот за заедниците на социјално-
то осигурување односно заедниците на 
здравственото осигурување — — — — 408 

Исправка на Техничките прописи за изград-
бата на постројки за запаливи течности 
и за складирањето и преточувањето на 
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