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Врз основа на членот 45 став 4 од Основниот 
закон за данокот на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65) и членот 15 став 2 од Законот за 
Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65), во спогодба со сојузниот 
секретар за индустрија и трговија, сојузниот секре-
тар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО 
НА АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
СТОКИ НА МАЛО И ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧ-

НИТЕ СТОПИ И ОСЛОБОДУВАЊА 

I. ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ ЗА ПРОМЕТОТ И НА-
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО 
НА АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

НА СТОКИ НА МАЛО 

1. Пресметување на данокот на промет кај тргов-
ските организации на мало 

1. Трговските организации и другите работни 
организации што продаваат стоки што подлежат 
на плаќање на данок на промет на стоки на мало 
(во понатамошниот текст: трговските организа-
ции) се должни во своето книговодство и со посебни 
вонкниговодствени евиденции да обезбедат конти-
нуирано водење на: 

1) сите купувања (набавки) на стоки, вклучу-
вајќи ги и залихите затечени на денот на влегува-
њето во сила на Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет, по продажната цена без данокот 
на промет; 

2) пресметаниот данок на промет на стоки на 
мало по определените стопи на сојузниот, републич-
киот и општинскиот данок на промет на стоки на 
мало, на стоките од овој став под 1; 

3) вредноста на стоките од овој став под 1 по 
продажната цена која во себе ги содржи и прес-
метаните даноци од овој став под 2; 

4) остварениот целокупен промет по: наплате-
ната реализација, вредноста на стоките дадени без 
надоместок и вредноста на стоките земени за соп-
ствена потрошувачка или употреба, кои вредности 
содржат и данок на промет; 

5) пресметаниот данок на промет на наплатената 
реализација, на вредноста на стоките дадени без 
надоместок и вредноста на стоките земени за соп-
ствена потрошувачка или употреба. 

Податоците од одредбите под 1, 2 и 3 на ставот 
1 од оваа точка трговските организации се дол-
жни да ги обезбедат групирани по видовите стоки 
што им подлежат на еднакви стопи на данокот 
на промет на стоки на мало, а за стоките што не 
подлежат на плаќање на данок на промет, само 
податоците од одредбата под 1 на ставот 1 од оваа 
точка. 
1 2. Трговските организации што продаваат 
стоки на мало а кои во свој состав имаат деловни 
единици — продавници (во понатамошниот текст: 

продавниците), се должни за секоја продавница во 
рамките на своите евиденции да ги обезбедат след-
ните податоци за залихите и за испорачаните стоки 
на подавницата: 

1) за вредноста на тие стоки по продажната цена 
без данок на промет; 

2) за износот на пресметаниот данок по опреде-
лените стопи на сојузниот, републичкиот и општин-
скиот данок на промет; 

3) за продажната цена на стоките со пресме-
таните даноци на промет. 

Податоците од одредбите под 1, 2 и 3 на ставот 
1 од оваа точка трговските организации се дол-
жни да ги обезбедат групирани на начинот пропи-
шан во точката 1 став 2 на ова упатство. 

Трговските организации од ставот 1 на оваа 
точка се должни да обезбедат податоци и за цело-
купната наплатена реализација за секоја продав-
ница. 

3. Пресметувањето на сојузниот, републичкиот 
и општинскиот данок на промет од точката 1 под 2 
и од точката 2 под 2 на ова упатство се врши посеб-
но по определените даночни стопи врз истата да-
ночна - основица — продажната цена која во себе 
не содржи и данок на промет. 

4. Евиденциите од точ. 1 и 2 на ова упатство 
служат за контрола на правилноста на утврдува-
њето на основицата и пресметката на данокот на 
промет, а кај трговските организации што не се во 
можност извршениот промет да го регистрираат 
одвоено по групите стоки што им подлежат на ед-
накви стопи на данок на поомет, служат уште и за 
утврдување на просечната стопа на данокот на 
промет по која ќе се врши пресметувањето на овие 
даноци врз вкупно извршениот промет. 

5. Начинот на водењето на евиденциите од точ. 
1 и 2 на ова упатство го утврдува стопанската од-
носно друга работна организација што се смета за 
продавач на стоки подложни на плаќање данок на 
промет на стоки на мало, во смисла на членот 3 од 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет. 

За начинот на водењето на евиденцијата и за 
прометот и данокот на промет, организацијата од 
ставот 1 на оваа точка е должна да ја извести 
Службата на општественото книговодство. 

6. Заради впростување на техниката на прес-
метувањето и наплатувањето на данок на промет на 
стоки на мало, трговските организации, согласно 
членот 7 од Законот за Тарифата на сојузниот да-
нок на промет, ќе го пресметуваат овој данок од 

"вкупната 'продажна цена која во себе содржи и 
сојузен и републички и општински данок на промет, 
со примена на соодветната стопа на секој од овие 
три видови данок, откако претходно -Пропишаните 
даночни стопи ќе се пресметаат во стопи „од сто" 
(на две децимали) по следната формула: 

100 X пропишаната стопа на сојузниот (односно ре-
публичкиот, односно општинскиот) данок 

(100 збирот на сите три стопи) 
На пример, ако пропишаните стопи на данокот 

на промет изнесуваат: за сојузниот данок 12%, за 
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републичкиот данок 2% и за општинскиот данок 
6% (што сочинува вкупно 20%), пресметаните стопи 
„од сто" изнесуваат: 

100 X 12 
1) за сојузниот данок: = 10% 

(100 4- 20) 
100 X 2 

2) за републичкиот данок;? 8:8 1,67% 
(100 Н- 20) 

100 X 
3) за општинскиот данок: = 5% 

(100 20) 
а збирната стопа „од сто" за сите три даноци 16,67% 

7. Трговските организации што вршат про-
дажба на стоки кои подлежат на еднакви стопи на 
данок на промет на стоки на мало ќе го пресмету-
ваат и плаќаат данокот на промет (сојузен, репуб-
лички и општински) од вкупната наплатена реали-
зација со примена на даночните стопи „од сто" 
утврдени со примена на формулата од точката 6 
на ова упатство. 

На начинот предвиден во ставот 1 од оваа точка 
ќе постапат и оние трговски организации што 
вредат продажба на стоки подложни на плаќање 
данок на промет по различни стопи, а кои ја имаат 
така организирано продажбата посебно да ја реги-
стрираат продажбата по видовите стоки што подле-
жат на еднакви стопи на данок на промет, со тоа 
што предвидената постапка ја применуваат одво-
ено за секој од тие видови стоки. 

8. Трговските организации што вршат продажба 
на стоки подложни на плаќање данок на промет по 
повеќе различни стопи на овој данок, а кои со ог-
лед на начинот на вршењето на таа продажба не 
се во можност да ја регистрираат продажбата на 
стоките одвоено по различни даночни стопи, ќе го 
пресметуваат данокот на промет, по просечните 
стопи (одвоено за сојузниот, одвоено за републич-
киот и одвоено за општинскиот) врз целокупниот 
извршен промет кој во себе ги содржи и сите овие 
три даноци на промет. 

Просечните стопи на данокот на промет се пре-
сметуваат врз основа на податоците од евиденциите 
предвидени во точката 1 односно во точката 2 на 
бва даатство, и тоа: 

1) организациите од точката 1 на ова упатство 
ги утврдуваат просечните стопи што и одговараат 

структурата на вкупно расположивите стоки за 
продажба (набавени и на залиха); 

2) организациите од точката 2 на ова упатство 
ги утврдуваат просечните стопи одвоено за секоја 

ѕ продавница, што И одговараат на структурата на 
расположивите стоки за продажба во секоја про-
давница (испорачани од страна на централата на 
трговската организација и на залиха во продав-
ницата). 

Просечните даночни стопи од ставот 2 на оваа 
точка одвоено за секој вид данок на промет (соју-
зен, републички и општински) ќе се утврдат, сог-
ласно членот 7 од Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет, на тој начин што вкупниот 
износ на данокот пресмета^ на начинот од одред-
бата под 1 односно под 2 на ставот 2 од оваа точка 
за периодот од 1 јануари до крајот на последниот 
месец за кој се врши пресметувањето ќе се помно-
жи со 100 и ќе се подели со вкупната продажна цена 
за истиот временски период во која се содржани 
сите три видови данок на промет. Просечната да-
ночна стопа треба да се пресмета на најмалку две 
децимали. 

По исклучок од одредбата на ставот 3 од оваа 
точка, во 1965 година како почеток на пресметков-
ниот период нема да се зема 1 јануари туку датумот 
на пописот извршен според членот 17 од Уредбата 
за начинот на формирањето на цените и за пресме-
тување на разликата во целите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65). 

9. При пресметувањето на данокот на промет 
според точ. 7 и 8 на ова упатство трговските ор-
ганизации се должни во наплатената реализација 

да ја вклучат, покрај продажбата за1 готово, уште 
и реализацијата по чековите, вирманските налози, 
како и вредноста по продажната цена (вклучувај-
ќи ги и даноците на промет) на стоките што се зе-
мени за сопствена потрошувачка или употреба и 
стоките што се дадени без надоместок. 

10. За данокот на промет утврден на начинот 
пропишан во точ. 7 и 8 на ова упатство тргов-
ските организации се должни да составуваат ме-
сечни и годишни пресметки на данокот на промет 
на стоките на мало и врз основа на нив да ги пре-
сметуваат и уплатуваат аконтациите како и вкуп-
ните обврски во врска со овој данок утврдени со 
завршната^ сметка. 

Трговските организации што покрај годишна 
инвентура вршат и инвентура во текот на годината, 
можат пресметувањето на данокот на промет опфа-
тено со периодот помеѓу инвентурите да го извршат 
конечно според состојбата утврдена со инветурата. 

Трговските организации од точката 7 на ова 
упатство составуваат месечни пресметки на дано-
кот на промет според образецот ДП-1, кој е напе-
чатен кон ова упатство и негов е составен дел. 

Трговските организации од точката 8 на ова 
упатство составуваат месечни пресметки на дано-
кот на промет одвоено за секоја продавница според 
образецот ДП-2, кој е напечатен кон ова упатство 
и негов е составен дел. 

Трговските организации од точката 7 на оба 
упатство и поднесуваат месечни пресметки на ор-
ганизационата единица на Службата на опшестве-
ното книговодство кај која имаат жиро-сметка. 

Трговските организации од точката 8 на ова 
упатство И поднесуваат по еден примерок од ме-
сечната пресметка за секоја продавница на орга-
низационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство кај која трговската организација 
има жиро-сметка, а вториот примерок на оние ор-
ганизациони единици на Службата на општестве-
ното книговодство што се надлежни за седиштата 
на секоја продавница. ^ 
2. Пресметување на данокот на промет кај тргов-
ските организации на големо и кај Производител-
ските организации, кај надворешно-трговските 

организации и банките ' 
11. Трговските и други работни организации што 

вршат промет на стоки на начинот предвиден за вр-
шење промет на големо, како и производителските 
организации, се должни за секоја продажба на сто-
ки да издадат фактура (сметка). 

Врз основа на секоја издадена фактура орга-
низациите од ставот 1 на оваа точка се должни во 
своето книговодство и во другите вонкниговодствени 
евиденции да го евидентираат пресметаниот данок 
на промет според тарифните броеви и определените 
даночни стопи. Покрај оваа збирна евиденција, а 
согласно со одредбите од членот 57 од Основниот 
закон за данокот на промет, тие се должни да 
водат и аналитички евиденции за распределбата на 
пресметаниот данок на промет Ао републиките спре-
ма седиштето на купувачот. 

Овие евиденции ги содржат следните податоци 
по републиките: 1) вредност на стоките по продаж-
ната цена без данок на промет (даночна основица); 
2) тарифен број од тарифата и даночна стопа; 3) 
износ на пресметаниот данок на промет и 4) вкупна 
вредност на продадените, стоки со данокот на про-
мет. Ако за даночна основица на одделни производи 
е определена единица на мера, покрај вредноста на 
стоките ќе се внесат податоци и за количината на 
продадените стоки по единица на мера. . 

Месечното пресметување на данокот на промет 
овие организации ќе го вршат на тој начин што 
коефициентот утврден со последната периодична 
пресметка или со завршната сметка од односот на 
наплатената реализација спрема фактурираната ре-
ализација, ќе го применат врз вкупниот износ на1 

пресметаниот данок за одделни републики. Ако овие 
организации имаат во својата евиденција точни шји; 
датоци за наплатената реализација, нема да го при-
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менуваат коефициентот, туку данокот ќе го пресме-
туваат според податоците од евиденцијата. 

Покрај податоците за пресметаниот данок спо-
ред фактурираната реализација, во збирната еви-
денциј-а посебно ќе се внесуваат податоците за пре-
сметаниот данок на производите подложни на данок 
што се замени за сопствена потрошувачка или упо-
треба, како и на производите дадени без надоместок^ 
Даночната основица за овие производи ќе се утврди 
според одредбите од членот 29 на Основниот закон 
за данокот на промет. Износот според овој став на 
пресметаниот данок ќе се внесе во посебната еви-/ 
денција на републиката на чија територија е седи-
штето на даночниот обврзник и ќе се уплати по 
месечната пресметка во целина без пр-имена на ко-
ефициентот на наплатената реализација. 

Организациите споменати во оваа точка ќе во-
дат во свето книговодство посебна евиденција за 
пресметаниот и уплатениот данок ка ј царинарница-
та при увозот на стоки за сопствена потрошувачка. 

12. Надворешнотрговски!^ организации, тргов-
ските организации на. големо и банките, што се 
обврзници на сојузен данок на остварените надоме-
стоци за услугите, се должни во своето книговодство 
и во другите вонкниговодствени евиденции да обе-
збедат ев-иденции за извршените услуги односно за 
остварената разлика во цената и за другите надоме-
стоци по определените даночни основици и пропи-
шаните даночни стопи. 

13. Организациите наведени во точ. 11 и 12 на 
ова упатство ја составуваат месечната пресметка 
на данокот ка промет според образецот ДП-3, кој е 
напечатен кон ова упатство и негов е составен дел. 

3. Заеднички одредби 
14. Пресметката на данокот на промет на стоки 

на мало и на сојузниот данок на надоместоците за 
услугите според завршната сметка мора да ги содр-
жи основните податоците предвидени за месечните 
пресметки во точ. 10 и 13 на ова упатство. 

Оваа пресметка, покрај податоците од ставот 
1 на оваа точка, мора да содржи и рекапитулација 
на остварениот промет и на пресметаниот данок на 
промет по одделни тарифни броеви, по различни 
даночни стопи и различни даночни основици. 

15. Заради овозможување ефикасно вршење 
внатрешна и надворешна контрола, трговските и 
другите работни организации се должни сите фак-
тури и други исправи за набавката на стоки, како 
и калкулациите со кеш се утврдуваат продажните 
цени, односно комисиските записници за промените 
на продажните цени, да ги средат и чуваат со дру-
гата книговодствена документација и со евиденција-
та за набавките (влезот) на стоките. 

16. Данокот на промет се уплатува на сметките 
определени со Наредбата за уплатата на приходите 
на општествено-политичките заедници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 51/64^ 31/65 и 36/65). 

Пресметката на данокот на промет на лекови, 
тутунови преработки течни горива и мазива и на 
патнички автомобили мора да се води посебно и на-
платениот данок да се уплатува на посебните смет-
ки определени со наредбата наведена во ставот 1 
од оваа точка. 

17. Секој 15-ти и 25-ти ден во месецот, согласно 
со одредбите од членот 45 на Основниот закон за 
данокот на промет, стопанските и други работни 
организации наведени во ова упатство ќе упла-
туваат на име аконтација по една третина од пре-
сметаниот данок за изминатиот месец. Трговските 
организации на мало што во овој состав имаат про-
давници, ќе ги уплатува аконтациите за секоја про-ч 
давкица посебно. 

18. Контролата на пресметувањето и плаќањето 
на данокот на промет на стоки на мало и на данокот 
^ а надоместоците за услугите се врши на начинот 
и по постапката што се предвидени во членот 58 од 
Основниот закон за данокот на промет. 

19. Првата месечна пресметка според ова упат-
ство ќе опфати период од денот на извршениот по-
пис според членот 17 на Уредбата за начинот на 

формирањето на цените и за пресметувањето на раз-
ликата во цените, до 31 август 1965 година, и треба 
да се поднесе најдоцна до 10 септември 1965 година. 

Даночните обврзници можат да уплатат акон-
тации и пред рокот определен за поднесување на 
месечната пресметка, врз основа на расположивите 
податоци во своето книговодство. 

20. Аконтациите за првите две декади на сеп-
тември 1965 година ќе се уплатуваат во височина 
од по 30% за секоја декада од данокот на промет 
пресметан според точката 19 на ова упатство. 

21. За начинот на водењето на евиденцијата спо-
ред точката 5 од ова упатство даночните обврзници 
ќе ја известат Службата на општественото книго-
водство по поднесувањето на првата месечна прес-
метка, а најдоцна до 20 септември 1965 година. 

II. ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ И 
ОСЛОБОДУВАЊА 

22. За репродукционен материјал во земјодел-
ството, во смисла на членот 9 од Законот за Тари-
фата на сојузниот данок на промет, се сметаат и 
вештачките ѓубриња и средствата за заштита на 
растенијата, кога задружни и други работни орга-
низац,ии им ги продаваат на индивидуални произ-
водители. 

23. Храната за добиток спаѓа во групата на пре-
хранбените производи што со одредбите од членот 
8 точка 1 на Законот за Тарифата на сојузниот да-
нок на промет се ослободени од данок на промет. 

24. Семенските стоки спаѓаат во основните про-
изводи на земјоделството што се ослободени од да-
нок според одредбите од членот 16 точка 1 на Ос-
новниот закон за данокот на промет. 

25. Изградбата на инвестициони објекти во соп-
ствена режија организирана на начинот предвиден 
во членот 57 од Основниот закон за изградбата на^ 
инвестиционите објекти („Службен лист на ФНРЈ"; 
бр. 45/61 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65), во 
поглед на набавката на репродукциони материјали 
се третира како изградба што ја вршат стопански 
организации на градежништвото. 4 

26. За градежни објекти во смисла на членот 9 
став 5 од Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет, се сметаат и монтажни згради, како и ки-
осци, продавници, станични објекти на градскиот 
сообраќај, јав-ни телефонски говорници и слични 
објекти. 

27. Оплата и подграда за рударски окна и ход-ч 
ници се сметаат како материјал за репродукција, на 
чиј промет не се плаќа данок кога се набавува на 
начинот и под условите што се пропишани во чл. 9 
-и 10 на Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет. 

28. Со одредбите од членот 9 став 5 на Законот 
за Тарифата на сојузниот данок на промет е 'про-
пишано да не се сметаат за репродукционен матери-
јал производите што се вклучуваат на вградена ин-
сталациона мрежа. Како такви производи, покрај 
оние што се наведени во тој став, се сметаат и куќ-
ните телефонски централи, и апарати, отрујомери-
те, водомерите, електричните часовници, прекину-
вачите и приклучните кутии, осигурувачите и дру-
гите производи што се вградуваат на разводни та-
бли, греачите, ладилниците, вентилаторите и дру-
гите справи за греење и ладење, апаратите^а пе-
рални и сушални, антените и слично. 

29. Според одредбите од членот 8 точка 5 на За-
конот за Тарифата на сојузниот данок наи промет, 
со кои Југословенската народна армија е ослободена 
од плаќање данок на промет на средствата за нао-
ружување и воена опрема, овие средства можат да 
се продаваат без плаќање данок на промет врз ос-
нова на потврда од воената пошта или од друга 
вена установа дека набавката се врши за тие цели. 
Потврдата ќе му служи на продавачот како доку-
мент за правдање за продажбата на стоки без 
плаќање данок. Врз фактурата треба да се стави 
клаузула дека стоките се продадени без плаќање 
данок врз основа на членот 8 точка 5 од опомена-
тиот закон. 
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30. Ако производителските стопански организа-
ции наведени во членот 9 од Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет набавениот репродукг 
ционен материјал без плаќање данок на1ѓгромет под 
условите пропишани во чл. 9 и 10 на тој закон, 
му го д о д а в а а т на друг или. делумно го користат 
за други цели а не за оние з^ кои ^ажи ослободу-
вањето, се должни при продажбата на тој матери-
јал односно прќ земањето за трошење во други цели 
да го пресметаат данокот на промет по стопата опре-
делена со тарифата, и доказот за пресметаниот и 
платениот данок да го приложат кон пропишаната 
евиденција за употребата на тој материјал. Доказот 
за пресметаниот и уплатениот данок во тие случаи 
ги отстранува казнените санкции предвидени во 
членот 10 став 3 на споменатиот закон. 

Ако репродукционен материјал купува друга 
производителска стопанска организација, тој мате-
ријал може да И се продаде без плаќање данок на 
промет под условите/предвидени во чл. 9 и 10 на 
споменатиот закон. 

31' Ослободувањето предвидено за опрема во 
членот И на Законот за-Тарифата на сојузниот да-
цок на промет се однесува на сите делови на о-пре-
мата што во производството се третираат како ма-
теријал за репродукција (делови што се вградуваат 
во финални производи), а кои со употреба се тро-
шат и се заменуваат (резервни делови). Тие делови 
на опремата производните и други работни органи-
зации можат да ги набавуваат без плаќање да^кок 
на промет непосредно од производител, увозник или 

,од трговска организација на големо, под условите 
пропишани во членот 10 од Законот за Тарифата 
ва сојузниот данок на- промет. -

32. Ремонтните претпријатија и сервисите со 
средства во општествена сопственост што се зани-
маваат со поправка и одржување на опрема се сме-

таат како работни организации што вршат продаж-
ба (вградување) на резервни делови непосредно на 
потрошувачите — корисниците, во смисла на членот 
12 од Основниот закон за данокот на промет и чле-
нот 2 на Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет. Спрема тоа, овие организации можат да 
набавуваат резервни делови од производител, увоз-
ник или од трговска организација на големо без 
плаќање данок на промет. Ако овие делови се за-
менуваат на производи што се сметаат за опрема на 
производни или други работни организации, при 
фактурираните на вградените делови нема да се 
пресмета данок на промет, со тоа што во фактурата 
ќе се назначи дека данок не е м а т е н со повикува-
ње на членот 11 од Законот за Тарифата на сојуз-
ниот данок на промет. 

Ако резервни делови се вградуваат во произво-
ди што не се сметаат за опрема според членот И од 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, 
данокот при фактурираните ќе се пресмета врз 
продажната (фактурната) цена на вградениот дел. 

33. Ремонтните претпријатија и сервисите со 
средства во општествена^:опственост што се зани-
маваат со поправка и одржување на производи што 
не се сметаат за опрема, и кои резервните делови 
за тие производи им ги продаваат (вградуваат) не-
посредно на потрошувачите — корисници, можат 
овие делови да ги набавуваат од производител, 
увозник или од трговска организација на големо без 
плаќање данок на промет со тоа што, според одред-
бите наведени во точката 32 на ова упатство, се дол-
жни да пресметаат данок на промет врз продажната 
цена на вградените делови, без оглед дали дело-
вите се заменуваат во гарантниот или вон гарант-
ниот рок. Во производите на чии резервни делови 
се плаќа данок на промет при замената, спаѓаат 
производите споменати во тар. бр. 1 и 6 од Тари-

Образец ДП-1 
(големина 297X210 шш) 

МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД ДО 196— ГОДИНА 

4) Се внесуваат даночните стопи што се пропишани во тарифите на сојузниот, републичкиот и општин-
скиот данок на промет 

ѕ) Се внесуваат стопите на данокот на промет пресметани на стопи „од сто" врз вкупната реализација 
КОЈ а во себе ги содржи и даноците на промет согласно со точката 6 од упатството. 

8) Покрај наплатената реализација, се внесува и вредноста по продажната цена со данокот на промет 
и на оние стоки што се земени за сопствена потрошувачка или употреба на стоките што се дадени без надоместок. 

4) Се внесуваат податоци за групата производи" што имаат еднакви даночни стопи. 
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Образец ДП-2 
(големина 297X420 пит) 

МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД ДО 196— ГОДИНА 

Ред. 
број О П И С 

1 

Вредност на 
стоките по 
продажната 

цена без 
данок 

Пресметан данок на промет 
на стоки на мало Вкупно 

данок на 
промет 

(4 + 5 + 6) 

Вредност на 
стоките по 
продажната 

цена со 
данокот -
(3 + 7) 

Ред. 
број О П И С 

1 

Вредност на 
стоките по 
продажната 

цена без 
данок сојузен 

г 

републи-
чки 

општин-
ски' 

Вкупно 
данок на 

промет 
(4 + 5 + 6) 

Вредност на 
стоките по 
продажната 

цена со 
данокот -
(3 + 7) 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 
Почетни залихи на 196. . 4 

I група производи (. . . . . . %)г) 
И група производи (. . - - . . %)1) 

III група производи (. . - . . . %У) 
итн. 

Залихи на стоките што не подле-
жат на данок на промет 

1 В к у п н о 4 

Набавка на стоки до крајот на 
месецот 196 . . . 

I група производи (. . - - . ,%У) 
И група производи (. . - - . . %)1) 

III група производи (. . - ' . . %)1) 
итн. 

Набавка на стоки Што не подлежат 
на данок на промет 

2 В к у п н о -

Вкупно задолжување (влез) на 
стоки 

I група производи (. . - - . . %)г) 
II група производи (. . ' - . . %)1) 

III група производи (. . - - . . %)1) 
итн. 

Стоки што не подлежат на данок 
на промет 

3 В к у п н о 

Просечни стопи на данок на про-
4 мет на стоки на мало2) хххх 

Вкупен промет (продажба на стоки 
и данок на промет на стоки на 
мало врз наплатената реализација 

' 5 од . . . . . . 19. . . до . . . . . . 19. .ѕ) 

Уплатени аконтации на данок до 
денот на поднесувањето на оваа 

6 пресметка 
ч 

Разлика помеѓу пресметаниот да-
нок според наплатената реализа-
ција и уплатените аконтации 

помалку\ 
уплатено: 

повеќе 

хххх 

хххх XX XX 

1) Се внесуваат податоци за групата производи што имаат еднакви даночни стопи, а во заграда се става 
збирот на пропишаните стопи на СОЈУЗНИОТ, републичкиот и општинскиот данок на промет за таа група производи. 

, р. бр. 3 кол. 4x100 „ р. бр. 3 кол. 5x100 , р. бр. 3 кол. 6x100. ^ , р. бр: 3 кол. 7x100 
2 ) К0Л' 4 р. бр. 3 кол. 8 ; К 0 Љ р. бр 3 кол. 8, ; КОЛ' 6 " р. бр. 3 кол. 8 ' ^ 7 " р. бр. З.кол. 8 

р. бр. 5 кол. 8 X р. бр. 4 кол. 4 
3) кол. 8 - податоци за остварениот промет; кол: 3 - кол. 8 — (кол. 4 -Ј- кол. 5 4- кол. 6); кол. 4 ѕ -

, Р. бр. 5 крл. 8 х р. бр. 4 кол. 3 р. бр. 5 крл, 8 х р. бр. 4, крл. 6. р. бр. 5 кол, 8 х р. бр. 4 кол. 7 4) кол. 5 - - . кол. 6 - ^ 100 ' " 100 

ЗАБЕЛЕШКА: Вредноста на стоките по продажната цена со даноците на промет од колоната 8 ,под ред-
ниот број 3 мора да Л биде еднаква на вкупната вредност на испорачаните стбки со кои продавницата за соодвет-
ниот период е задолжена во книговодството' на трговската организација. 
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Образец ДП-З 
(големина 210X297 т ш ) 

МЕСЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД ДО 196— ГОДИНА 

Реден 
број О п и с 

Вредност на 
стоките по про-
дажната цена 

Сојузен 
данок на 
промет 

Вкупно 
(3 + 4) 

1 . 2 3 4 ј 1 5 
I. ПРОМЕТ НА СТОКИ 

1 Промет на стоки што подлежат на данок на 
промет според издадените фактури од 1 I 
до 196— 

2 Промет на стоки што не подлежат на данок 
на промет според издадените фактури од 
до крајот на месецот 196— 

3 Вкупно (1 + 2) 
4 Коефициент на наплатената реализација1) 
5 Пресметан данок на промет за уплата (кое-

фициент од колоната 3 од редниот број 4 X из-
носот од колоната 4 од редниот број 3) -

6 Уплатени аконтации на данок до денот на 
поднесувањето на пресметката 

7 Разлика помеѓу пресметаниот данок и упла-
тените аконтации 
уплатено: помалку 

повеќе 
8 Износ на пресметаниот а неуплатен данок на 

промет 
II. УСЛУГИ 

1 Пресметани (фактурирани) надоместоци за 
услугите од 1 196— до крајот на 
месецот 196—̂  и данок на тие на-
доместоци 

2 Коефициент на наплатената реализација1) 
3 Пресметан данок за уплата (коефициент од 

колоната 5 од, редниот број И/2 X износот од 
колоната 4 од редниот број П/1) 

4 Уплатени аконтации до денот на поднесува-
њето' на оваа пресметка 1 

5 Разлика помеѓу пресметаниот данок и упла-
тените аконтации на данок 
уплатено: помалку 

повеќе 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 
X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 
X X X 

X X X 

XXX 

X X X 

X X X 

X X X 
X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 
X X X 

1) АКО даночниот обврзник нема други книговодствени податоци за наплатената реализации за стоките 
и услугите што подлежат на данокот на промет, пресметувањето на данокот се врши според наплатената реали-
зација со примена на коефициентот на наплатената реализација утврден со последната периодична пресметка односно 
со завршната сметка. 

фата на сојузниот данок на промет (патнички авто-
мобили, моторцикли, скутери, мопеди, велосипеди, 
трицикли и сите други машини и апарати на чиј 
промет се плаќа данок според тар. бр. 1 од Тари-
фата на сојузниот данок на промет). 

34. Данок според тар. број 15 од Тарифата на 
сојузниот данок на промет се плаќа на градежниот 
материјал што изречно е споменат. На другите про-
изводи што спаѓаат во групата градежни материјали 
данок се плаќа според тар. бр. 1 од Тарифата на 
сојузниот данок на промет. 

35. Производителските организации што употре-
буваат рамно стакло за производство на финални 
производи (огледала, рамки за слики, делови за ме-
бел и др.), можат рамно стакло за овие цели да на-
бавуваат без плаќање данок на промет, на начинот 
и под условите што ѓе пропишани во чл. 9 и 10 на 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

36. Со денот на влегувањето во сила на ова 
упатство престанува да важи Упатството за водење 
евиденции за прометот и данокот на промет на сто-
ки на мало и за начинот на пресметувањето и пла-
ќањето на аконтацијата на овој данок од страна на 
трговски и други работни организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65). 

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

Бр. 1-9910/1 
21 август 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с.р. 
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708. 
Врз основа на членот, 31 од Законот за царин-

ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦА-
РИНСКАТА ОСНОВИЦА И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌА-

ЊЕ НА ЦАРИНА 
1. Когз во постапката за утврдување на царин-

ската основица како нормална цена, во смисла на 
членот 7 од Законот за царинската Зарифа (во пона-
тамошниот текст: Законот), се зема вредноста на 
стоката означена во фактурата на странскиот ис-
порачач на стоката, таа вредност мора да биде пре-
сметана врз основа на податоците за видот, квали-
тетот и цената по единица^ на производ, што се 
означени во купопр од алчниот договор и пријавени 
на банката во пријавата за склучената работа (за-
клучок) 

Ако цената по единица на производ не е догово-
рена со паритет франко Југословенска граница 
односно С1Г југословенска лука, трошоците за 
превоз, осигурување и допрема се утврдуваат врз 
основа на соодветните исправи (товарен лист, то-
варни^ , полиса на осигурувањето итн.), а овие тро-
шоци можат да се утврдат и врз основа на форфет-
ните ставки, во кој случај увозникот'кон фактурата 
прилага потпишана спецификација за износот на 
овие трошоци. Увозникот ги внесува во специфи-
кацијата и податоците за трошоците и ^ таксите 
(член 2 став^ 3 од Законот), ако се плаќаат тие 
посебно. 

За трошоци, такси и други издатоци, во смисла 
на членот 2 став 3 од Законот, се подразбираат 
провизиите (вклучувајќи ги и посредничките про-
визии), таксите и другите издатоци сторени во 
странство околу прибавувањето на потребни доку-
менти во врска со испораката на стоки, како на 
пример: конзуларни или др^ги слични такси што 
се плаќаат во странство, трошоци за товарење и 
претоварување во странство, итн. 

Каса-шконт, паричен рабат и слични парични 
намаленија односно одбитоци договорени помеѓу ку-
пувачот и продавачот не се засметуваат во царин-
ската основ-ица ако овој вод одбитоци е вообичаен 
и достапен на секој одделен купувач на иста тол-
кава количина истовидни стоки како што се стоки-
те што се царинат. 4 

Интересот на кредит и трошоците за монтажа 
не се засметуваат во царинската основица. 

Вредноста на техничката документација не се 
засметува во царинската основица на машината, 
апаратот или уредот кон кои се испорачува таа 
документа пиј а. 

2. Увозникот е должен на фактурата што ја при-
лага кон барањето за царинење стоки, или на спе-
цификацијата (точка 1 став 2) да ја стави клаузу-
лата: „Вредноста на стоките им одговара 'на усло-
вите на склучениот купопродажен договор. Дадени 
се сите податоци што овозможуваат утврдување на 
царинската основица СГР југословенска лука (фран-
ко југословенска граница) врз базата на принципот 
за нормалната цена (чл. 2 и 3 на Законот Ѕа царин-
ската тарифа)". 

3. Како вообичаена (стандардна) амбалажа, во 
смисла на членот 6 од Законот, се смета внатре-
шната и надворешната амбалажа што се употребува 
за дапремање определен вид стоки во нормални 
услови на стоковниот промет (сандаци, картонски 
кутии, кеси од хартија, поливинил, целофан и сл., 
вреќи, буриња итн.). 

Како амбалажа од невообичаен (нестандарден) 
материјал се смета внатрешната и надворешната 
амбалажа која, оо оглед на својата вредност, не се 
употребува за допремање определен вид стоки во 
нормални услови на прометот (ќилими, теписи, ку-
фери, кожни торби, амбалажа од благородни метали 
или друг скапоцен материјал). 

4. Повластицата од членот 18 точка 1 на Зако-
нот можат да ја ^ користат домашни и странски 
патници. 

Како личен багаж се сметаат предметите што 
иц служат на личните потреби на патниците додека 
се на пат (облека, обувки, предмети за одржување 
на личната хигиена, прехранбени продукти и др.), 
и тоа во количините потребни на патникот со оглед 
на околноста на патувањето (цел и траење на пату-
вањето, годишно време и др.). 

5. Повластицата од членот 18 точка 2 на Законот 
може да се користи ако пратката содржи стоки чија 
вкупна вредност не премашува износ од 4.000 ди-
нари. Ако вредноста на стоките во пратката пре-
минува износ од 4.000 динари, се плаќа царина врз 
вкупната вредност на стоките. 

6. Како преместување на служба во странство, 
во смисла на членот 18 точка 3 на Законот, се по-
дразбира преместување на работник: во дипломат-
ско или конзуларно претставништво на Југославија 
во странство; во меѓународни организации — во 
својство на претставник на Југославија или на ра-
ботник на соодветна меѓународна организација, 
определен од надлежниот југословенски орган; во 
погони или деловни единици на југословенски сто-
пански организации во странство, како и упатување 
стручњаци врз осцова на спогодба за научна и тех-
ничка соработка во други земји односно во органи 
на Организацијата на Обединетите Нации или на 
други меѓународни организации. 

Заради користење на повластицата од членот 18 
точка 3 на Законот, корисникот е должен кон дек-
ларацијата да поднесе: . 

1) потврда од органот, установата -или органи-
зацијата што го преместила односно упатила — де-
ка во странство бил на служба непрекинато нај-
малку една година. Оваа потврда треба, да содржи 
број и датум на одлуката со која корисникот е пре-
местен односно упатен во странство, како и датум 
на заминувањето на служба во странство и датум 
на враќањето од таа служба; 

2) список на предметите на домаќинство што ги 
внесол или увезол при враќањето од странство, од-
носно што ќе ги внесе дополнително. 

Списокот ОД ставот 2 под 2 на оваа точка кори-
сникот е должен да го поднесе во два примерка до 
царинарницата по враќањето од службата во стран-
ство. Еден примерок од списокот царинарницата 
прилага кон декларацијата, а вториот примерок го 
заверува и му го враќа на корисникот на повласти-
цата. Кога корисникот на оваа повластица дополни-
телно увезе предмети на своето домаќинство во про-
пишаниот рок од шест месеци, е должен да И под-
несе на царинарницата писмено барање за одобру-
вање на повластицата. Кон барањето корисникот на 
повластицата е должен да го поднесе и заверениот 
список на предметите што му го вратила царинар-
ницата. 

Денот на враќањето од служба во странство се 
утврдува од патната исправа. 

Предметите на домаќинството и количините на 
тие предмети што југословенски државјани можат 
да ги увезат односно внесат без плаќање царина се: 

1) 1 телевизор, со уреди што му припаѓаат; 
2) 1 радио-апарат, со уреди што му припаѓаат; 
3) 1 магнетофон, со уреди што му пр-ипаѓаат и 

со 20 ленти; 
4) 1 грамофон, со уреди што му припаѓаат и со 

100 плочи; 
5) 1 фрижидер; 

. 6) 1 електричен, на гас или комбиниран шпорет; 
7) 1 смукалка за прав, со уреди што И при-

паѓаат; 
8) 1 апарат за мазнење и чистење паркет, со 

уреди што му припаѓаат; 
9) 1 машина за перење рубелина, со уреди што 

ќ припаѓаат; 
10) 1 машина за шиење; 
11) 1 транзистори радио-приемник; 
12) 1 апарат за мелење и мешање прехранбени 

продукти — КУЈНСКИ миксер (комплет); 



Страна 1520 - Број 39 - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 25 август 1965 

13) 1 електричен или на гас греач, греалка или 
радијатор; 

14) 1 фотографски апарат; 
15) 1 филмска камера; 
16) аматерски прибор за експонирање и копи-

рање филмови и слики; 
17) 1 проектор за филмови; 
18) 1 проектор за дијапозитиви; 
19) 1 машина за пишување портабл; 
20) спортски реквизити (тенис-рекет, пушка за 

риболов, пушка за лов, прибор за логорување -
кампинг и сл.); 

21) мотор за чамец до 5 КЅ; 
22) сите сошиени и конфекциски текстилни и 

кожени стоки за лична или домашна употреба (нови 
или употребувани); 

23) штоф за 3 машки облеки; 
24) штоф за 1 машко зимско палто и за 1 ман-

тил; 
25) штоф за 1 женско палто и за 1 мантил; 
26) штоф или материјал за 6 женски фустани; 
27) штоф или материјал за 3 фустани или об-

леки за секое дете; 
28) книги и списанија на домашни и странски 

автори; 
29) слики и други уметнички предмети на до-

машни и странски автори; 
30) предмети за украс, вклучувајќи и предмети 

на фолклорот; 
31) сите видови мебел, постелина, завеси и сл.; 
32) прибор за јадење и сервиси до 12 лица и 

соодветни кујнски предмети и садови; 
33) 3 теписи; 
34) 1 вентилатор; 
35) детски играчки; 
36) 1 клавир или друг муз,ички инструмент; 
37) други предмети на домаќинството во вред-

ност до 75.000 динари на едно домаќинство. 
За барањето за користење на оваа повластица 

царинарницата донесува писмено решение. 
7. Корисникот на повластицата од членот 18 

точка 4 на Законот е должен кон барањето за 
ослободување од плаќањето! на царина да и под-
несе на царинарницата одлука од надлежниот ор-
ган на земјата во која умреното^лице било наста-
нете, за наследувањето на определени предмети во 
странство, или потврда за тој факт издадена од 
југословенсково дипломатско или конзуларно прет-
ставништво во таа земја. 

Повластицата не се однесува на предметите ку-
пени со наследените пари ниту на предметите ку-
пени со парите добиени со продажба на наследе-
ните предмети. ^ 

8. Заради користење на повластицата од членот 
18 точка 5 на Законот корисникот е должен кон 
барањето за ослободување од плаќањето на царина 
да и поднесе на царинарницата: 

1) ако е југословенски државјанин — список на 
предметите што ги внесува односно увезува при до-
селувањето во Југославија, со назначување на видот 
и количината на предметите, и потврда од југосло-
венското дипломатско или конзуларно претстав-
ништво дека во странство постојано престојувал 
најмалку 10 години 

Прекинувањето на постојаниот престој во стран-
ство заради користење годишен одмор, посети на 
семејството и сл. не влијае врз сметањето на рокот 
од 10 години. Ако корисникот на оваа повластила 
увезува моторно возило (член 18 точка 5 став 3), 
е должен да поднесе потврда од надлежниот орган 
на внатрешните работи дека од Југославија се исе-
лил пред С април 1941 година; 

2) ако е странски државјанин — потврда од ор-
ганот на внатрешните работи дека му е одобрено 
настанување во Југославија, и список на предметите 
што ги. внесува односно увезува од странство.. 
Денот на доселувањето во Југославија се утврдува 
од патната исправа. Ако одобрението за постојано 
настанување" во Југославија е доставено по влегу-
вањето во Југославија, како ден на доселувањето 
се смета денот на доставувањето на одобрението. 
Ако корисникот на оваа повластица увезува мотор-

но возило, е должен да поднесе потврда од надлеж-
ниот орган на внатрешните работи дека од Југо-
славија се иселил пред 6 април 1941 година. 

Во поглед на постапката со списокот на предме-
тите што го поднесува корисникот на повластицата, 
се применува одредбата на точката 6 став 3 на ова 
упатство. ч ^ 

Ако корисникот внесува или увезува предмети 
на стопански инвентар, е должен да поднесе и пот-
врда од југословенското дипломатско или конзу-
ларно претставништво за тоа какво било неговото 
редовно занимање во земјата од која се доселува. 

9. Членовите на посадата на југословенски бро-
дови што сообраќаат со странство можат да ја ко-
ристат повластицата пропишана со членот 18 точ-
ка 6 на Законот само врз основа на посебна книшка 
што им ја издава царинарницата, чиј образец го 
пропишува Управата за царини на СФРЈ. 

Царинарницата ќе му издаде книшка за кори-
стење на повластицата на секој корисник на негово 
барање, а врз основа на неговата поморска односно 
бродарска книшка и потврдата од за-поведникот на 
бродот дека е член на посадата на бродот што со-
обраќа со странство. 

Книшката за користење на повластицата ја из-
дава царинарницата што се наоѓа во луката на за-
пишувањето на бродот и која е должна да води' 
евиденциј,а за издадените книшки. 

Царинарницата ќе ги наплати од секој кори-
сник на повластицата трошоците околу издавањето 
на книшката за користеле на повластицата. 

При издавањето на книшката за - користење на 
повластицата царинарницата ги запишува сите по-
датоци во рубриките на првата страна од книшката 
и запишаните податоци ги заверува царинскиот 
работник со потпис и печат на царинарницата. 

Во соодветната рубрика на" книшката царинар-
ницата го запишува износот на вредноста на вне-
сените стоки за кои е користена повластицата и 
датум кога е користена повластицата. Ова запишу-
вање Царинскиот работник го заверува со потпис 
и печат на царинарницата. ' -

Царинарницата може да ги провери податоците 
за траењето на пловидбата надвор од југословен-
ските територијални води. 

Со истекот на" определената календарска година 
престанува правото на користење на повластицата 
за односната година, без оглед на тоа што не е ко-
ристена или е користена само делумно. 

Рокот од два месеца, што е пропишан како ус-
лов за користење на оваа повластица, не мора да 
биде исполнет во календарската година во која се 
користи повластицата, туку може да биде започ-
нат во една а завршен, во друга календарска година. 

Повластицата може да се користи повеќе пати 
во текот на годината, до вкупниот износ од 100. ООО 
динари на вредноста на стоките. 

За предмети чија поединечна вредност е пови-
сока од 100. ООО динари, оваа повластица не може 
да се користи. 

Корисниците можат оваа повластица да ја кори-
стат и за стоки купени на консигнационен лагер. 
Во овие случаи корисниците на повластицата му 
ја предаваат при купувањето на стоките книшката 
за користење на повластицата на консигнациониот 
лагер, кој е должен за таквите стоки да пополни 
декларација и оваа заедно со книшката да и Ја 
предаде на царинарницата заради дефинитивно ца-
ринење на купените стоки. 

Кога ќе утврди дека постојат услови за кори-
стење на повластицата, царинарницата запишува 
во книшката дека оваа повластица е користена, а 
во декларацијата означува по кој основ царината 
и другите увозни давачки не се наплатени. Во де-
кларацијата се запишува името и презимето на 
членот на посадата и бројот на неговата книшка. 

Секое пристанување на југословенски брод што 
сообраќа со странство во југословенска лука (при-
станиште), се смета за прекин на пловидбата на-
двор од југословенските територијални води, без 
оглед на причините на пристанувањето и времето 
на престојот во луката (пристаништето). 
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10. Како рекламни материјали, во смисла на 
членот 18 точка 7 од Законот, се сметаат: 

1) печатени предмети во вид на објава, плакати, 
ценовници, каталози и други форми на трговски 
известувања, што се однесуваат на стоки, превоз 
И услуги, без оглед на вредноста и количината; 

2) разни рекламни предмети врз кои видно е 
натисната фирмата на странскиот испраќач со кој^ 
државен орган, стопанска организација или устано-
ва одржува или може да одржува деловни врски. 

Во текот на една календарска година еден при-
мател може од ист испраќач (фирма) од странство 
да прими само една праска рекламни предмети, 
и тоа: 

-1) предмети чија вредност по парче изнесува 
до 1.000 динари — во неограничени количини; 

2) предмети чија вредност по парче изнесува 
над 1.000 до 3.000 динари — до 300 парчиња; 

3) предмети чија вредност по парче изнесува 
над 3.000 динари до најмногу 5.000 динари — до 
200 парчиња. 

Календари (џебни, асталски ѕидни) се сметаат 
како печатени предмети од ставот 1 под 1 на оваа 
точка ако содржат трговски известувања што се 
однесуваат на стоки, превоз или услуги, а како 
рекламни предмети од ставот 1 под 2 на оваа точка 
ако врз нив е видно натисната фирмата на стран-
скиот испраќач. 

Кон барањето за користење на оваа повластица 
корисникот е должен да и поднесе на царинарни-
цата изјава дека рекламните материјали му се ис-
праќаат бесплатно, дека во текот на односната ка-
лендарска година не примил рекламни материјали 
од таа странска фирма и дека примените рекламни 
материјали ќе бидат поделени бесплатно за реклам-
ни цели. 

Како ист странски испраќач (фирма) се смета 
странска фирма со свои погони или филијали во 
една земја. Ако странска фирма има погони или 
филијали во повеќе земји, погоните односно фи-
лијалите во секоја од тие земји се сметаат за по-
себна фирма (испраќач). 

За примените рекламни предмети од ставот 
1 под 2 на оваа точка корисниците на повласти-
цата се должни да водат посебна евиденција, со 
податоци за трговскиот назив, количината и вред-
носта на предметите и фирмите од кои се добиени 
предметите, како и за државните органи, стопан-
ските организации и за установите на кои им се 
отстапени бесплатно тие предмети. 

Како мостри, во смисла на членот 18 точка 7 
на Законот, се сметаат предмети со мала вредност 
и во незначителни количини — според видот на 
стоката што ја претставуваат и целта за која се 
наменети, што се испраќаат заради прибавување 
порачки односно понуди на стоки или за склучу-
вање договор. 

За барањето за користење на оваа повластица 
царинарницата донесува писмено решение. 

Увезените мостри царинарницата ги прави со 
сечење, дупчење, со ставање жигови или на друг 
начин неупотребливи за трговски цели, но при тоа 
не смее да се уништи нивната основна функцио-
нална вредност и употребливост за целите за кои 
се увезени. 

За увезените мостри корисникот на повласти-
цата е должен да и поднесе на царинарницата 
изјава дека му се испраќаат бесплатно и своја из-
јава дека ќе бидат употребени исклучиво за целите 
за кои се увезени. 

Вредноста на рекламните предмети и мостри 
се утврдува според членот 2 од Законот. 

За рекламни предмети и мостри чија вредност 
вкупно не преминува 4.000 динари царинарницата 
нема да донесува писмено решение' за ослободу-
вање од плаќање на царина, туку врз деклараци-
јата^ ќе стави забелешка за ослободувањето од 
плаќање на царина, со означување на соодветната 
одредба од ова упатство. Царинарницата нема да 
донесува писмено решение за ослободувањето од 
плаќање на царина ниту при увозот на печатени 

рекламни материјали од ставот 1 под 1 на оваа 
точка, без оглед на нивната количина и вредност. 

За рекламните предмети и мостри чија вред-
ност вкупно преминува 4.000 динари корисникот 
е должен да и поднесе на царинарницата писмено 
барање за ос,лободување од плаќање^ на царина и 
КОН тоа барање да приложи соодветни исправи. 
За таквото барање царинарницата донесува пи-
смено решение. 

11. Како стоки што се увезуваат заради вооби-
чаена распределба и потрошувачка на саеми и 
изложби, во смисла на членот 18 точкћ 8 од Зако-
нот, се сметаат: 

1) мостри на странски стоки изложени на саем 
лили изложба, што се увезени како мостри или се 
приготвени! на 'саем или изложба од стоки увезени 
во растурена состојба (ринфуза —, без амбалажа), 
а под условите: а) да се делат бесплатно, б) да се 
од мала прометна вредност во однос на рената на 
стоките по единица мера, и в) да се запакувани во 
количина која очигледно е помала од онаа што се 
пакува за продажба на мало; 

2) стоките што се увезуваат заради потрошу-
вачка на приредби што ги организираат изложу-
вачите за времето на траењето на саемот односно 
изложбата, и тоа во вкупна вредност до 150.000 
динари, сметајќи по цените на домашниот пазар. 

За користење на оваа повластица излагачот 
е должен кон писменост барање до царинарницата 
да поднесе и потврда од управата на саемот ОДФ 
носно изложбата дека ќе одржи-приредба и^во коЈ 
обем ќе ја одржи приредбата; 

3) стоките увезени само заради прикажувања 
односно демонстрирање на машини или апарати 
на странски изложувач на саем односно изложба', 
а кои ќе се потрошат или уништат во текот на 
демонстрирањето; 

4) производите што служат за изградба, при-
способување и декорација на привремените штан-
дови на странски изложувани (на пример: бои, 
лакови, тапети и сл.), што се трошат при употре-
бата, а над кои царинарницата ќе спроведе соодве-
тен царински надзор; 

5) каталозите, проспектите,' ценовниците, огла-
сите, календарите (со или без илустрации) и не-
врамените фотографии, ако е очигледно дека се 
наменети за користење како пропаганден материјал 
за странските стоки изложени на саемот односно 
изложбата, под услов да се делат бесплатно; 

6) архивските материјали, формуларите и дру-
гите списи потребни за администрацијата на 
изложувачите за време на траењето — одржува-
њето на саемот односно изложбата. 

12. Заради користење на повластицата од чле-
нот 18 точка 9 на Законот корисникот е должен 
кон писменото барање за ослободување од плаќање 
на царина да и поднесе на царинарницата: 

1) писмо или фактура на странскиот испраќач 
од која се гледа дека стоките се испраќаат бес-
платно; 

2) потврда од републичкиот орган на управата 
надлежен за просвета и култура, за народно здравје 
или за социјална заштита, дека стоките се уве-
зуваат за научни, просветни, здравствени или 
социјални цели. ^ 

Врз основа на поднесените докази од ставот ! 
на оваа точка царинарницата донесува писмено 
решение за ослободувањето од плаќање на царина. 

13. Заради користење на повластицата од чле-
нот 18 точка 10 на Законот увозникот е должен 
кон писменото - барање за ослободувањето од пла-
ќање на царина да И поднесе на царинарницата:" 

1) потврда од републичкиот орган на управата 
надлежен за наука дека организацијата во чија 
корист се врши увозот е регистрирана како научна 
установа, односно потврда од републичкиот орган; 
на управата надлежен за просвета дека установат^ 
во чија корист се врши увозот — врши наставна' 
дејност; 

2) примерок од пријавата за склучената работа' 
на увоз заверен од страна на надлежната банка. 
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14. Заради користење на повластицата од чле-
нот 18 точка 11 на Законот увозникот е должен 
кон писменото барање за ослободување од плаќа-
њето на царина да и поднесе на царинарницата: 

1) потврда од републичкиот орган на управата 
надлежен за култура дека предметите што се уве-
зуваат се наменети за збирки односно дека умет-
ничките предмети што се увезуваат се наменети 
за музеи, уметнички галерии и сл.; 

2) примерок од пријавата за склучената ра-
бота на увоз заверен од страна на надлежната 
банка. 

15. Заради користење на повластицата од чле-
нот 18 точка 12 на Законот корисникот е должен 
кон барањето за ослободување од плаќањето на 
царина да и поднесе на царинарницата потврда од 
надлежниот југословенски или странски орган, 
установа или организација односно соодветна 
странска исправа, ако располага со неа, дека пред-
метот што го внесува или го прима од странство 
го добил како одликување, изложбена медал ја, 
споменица, спортски или други трофеј или слично. 

Врз основа на поднесениот доказ од ставот 1 
на оваа точка царинарницата донесува писмено 
решение за ослободување од плаќањето на царина. 

16. Заради користење на повластицата од чле-
нот 18 точка 13 на Законот корисникот е должен 
кон декларацијата да и поднесе на царинарницата 
писмена изјава дека предметите што ги 'внесува 
се негови оригинални дела и мора чво изјавата 
точно да ги означи тие предмети. 

17. Заради користење на повластицата од чле-
нот 18 точка 14 на Законот корисникот е должен 
кон декларацијата да и поднесе на царинарницата 
потврда од соодветното училиште за тоа дека е 
негов ученик односно студент и дека предметите 
што ги внесува му се потребни како учила. 

Машини, апарати, инструменти и уреди што 
можат да служат за вршење на занимање или кои 
според својата природа не се наменети за совла-
дување на наставата во училишта (пишувачки 
машини, магнетофони, микроскопи и слично), не 
можат да се сметаат за учила во смисла на членот 
18 точка 14 од Законот. 

18. Заради користење на повластицата од чле-
нот 18 точка 15 на Законот корисникот е должен 
на царинарницата да и поднесе потврда дека е 
инвалид и дека ортопедското односно друго пома-
гало што го увезува му е потребно за лична упо-
треба. 

Како друго помагало, во смисла на членот 18 
точка 15 на Законот, се смета предмет што служи 
како замена на телесни органи што недостигаат 
односно се оштетени. 

Заради користење на повластицата од оваа 
точка корисниците на повластицата се должни да 
и поднесат на царинарницата, и тоа: 

1) инвалидите на трудот и инвалидните деца 
на социјалните осигуреници — потврдата од ставот 
1 на оваа точка издадена од комуналниот завод за 
социјално осигурување; 

2) другите инвалиди — потврдата од ставот 1 
на оваа точка издадена од органот на управата 
надлежен за работите на социјалната заштита на 
општината на чија територија инвалидот живее. 

19. Како резервоари на превозни средства, во 
смисла на членот 18 точка 16 на Законот, се сметаат 
резервоарите што му одговараат на видот и типот 
на превозното средство и кои според конструкци-
јата се непосредно врзани за превозното средство. 

20. Повластиците од членот 18 точка 17 на За-
конот се применуваат на предметите од помала 
вредност што заради замена на дотраен или униш-
тен дел се набавуваат и вградуваат во превозно 
средство за време на неговото престојување во 
странство, ако нивната вредност не преминува 

вкупно 10.000 динари. Ако вредноста на еден пое^-
мет ја преминува вредноста од 10 000 динари, се 
плаќа царина на вкупната вредност на предметот. 

21. Повластицата од членот 18 точка 18 на За-
конот се користи согласно со одредбите од соодвет-
ните меѓународни спогодби за малограничниот 
и двосопственичкиот промет. 

22. Заради користење на повластицата од чле-
нот 18 точка 19 на Законот корисникот е должен 
кон писменото барање за ослободување од плаќање 
на царина да и поднесе на царинарницата: 

1) оригинал или заверен препис од извозната 
царинска декларација по која е извршено царине-
њето на стоките што непродадени се враќаат од 
странство; 

2) пријава за извозот на стоките, заедно со 
фактурата4 врз основа на која е извршено извоз-
ното царинење. 

За барањето од ставот 1 на оваа точка цари-
нарницата донесува писмено решение. 

23. Заради користење на повластицата од чле-
нот 18 точка 20 на Законот корисникот е должен 
кон писменото барање за ослободување од плаќање 
на цар-ина да и поднесе на царинарницата список 
на предметите што се враќаат во Југославија, на 
кој југословенското дипломатско или конзуларно 
претставништво во односната земја потврдува дека 
тие предмети се враќаат врз основа на меѓунаро-
ден договор за реституција. 

За барањето од ставот 1 на оваа точка цари-
нарницата донесува писмено решение. 

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

Бр. 3—8961/1 
10 август 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

709. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за 

контролата на квалитетот на земјоделските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65), Во согласност со сојузниот секретар за 
надворешна трговија, сојузниот секретар за индус-
трија и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ТРАНСПОРТИРА-
ЊЕ ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ И ПРОИЗ-
ВОДИ ОД ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ НА-

МЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
Член 1 

Овошјето, зеленчукот и печурките и произво-
дите од овошје, зеленчук и печурки наменени за 
извоз можат да се транспортираат под условите 
и на начинот што се пропишани со овој правилник. 

Како овошје, зеленчук и печурки и производи 
од овошје, зеленчук и печурки, во смисла на овој 
правилник, се подразбираат овошјето, зеленчукот 
и печурките и производите од овошје, зеленчук и 
печурки наведени во Правилникот за квалитетот 
на овошјето, зеленчукот и печурките и производите 
од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/64 и 25/65). 

Член 2 
Превозните средства со кои се транспортираат 

овошје, зеленчук и печурки и производи од овошје, 
зеленчук и печурки мораат да бидат пред натова-
рувањето добро исчистени и дезинфикувани. 

Член 3 
Овошјето, зеленчукот и печурките се транспор-

тираат со вагони, вагони-ладилници, покриени 
камиони, камиони-ладилници, бродови-ладилници 
и со авиони. 

Овошјето, зеленчукот и печурките се транспор-
тираат со вагони со ознаката: „МУ" серија „С-о" 
со отвори за проветрување, а по исклучок, во не-
достаток на овие вагони, можат да се транспор-
тираат и со вагони со ознаката: „МУ" серија „О" 
со жичени врапчиња. 
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Сливите од4 II квалитет можат да се транспор-
тираат ѕо растурена состојба (ринфуза) со цис-
терни, а по исклучок и со покриени вагони. 

Оревите, лешниците, гравот во зрно, кромид 
и лук и друго овошје и зеленчук кои според сво-
ите сортни и физиолошки карактеристики не под-
лежат на брзо расипување можат да се транспор-
тираат и со бродови кои немаат разладни уреди. 

При товарењето и транспортот на овошје, 
зеленчук и печурки вентиЈгационите отвори на 
превозното средство мораат да бидат отворени. 

Член 4 
Одделни видови овошје можат да се товарат, 

и тоа: 
1) сливи пожегачи и другите видови сливи во 

превозно средство со носивост од 10 тони — нај-
многу до 8 тони. 

Ако сливите од II квалитет се транспортираат 
во растурена состојба (член 3 став 3), можат да се 
товарат до носивоста на превозното средство; 

2) грозје во превозно средство со носивост од 
10 тони — најмногу до 6 тони, во превозно средство 
со носивост од 15 'тони — најмногу до 8 тони, а во 
превозно средство со носивост од 20 тони — нај-
многу до 10 тони; 

3) јаболките од екстра квалитет и од I квали-
тет — до 80% носивост на превозното средство, а 
јаболките од II квалитет — до носивоста на пре-
возното средство. 

Ако ј абол ките од II квалитет се транспорти-
раат во растурена состојба, дебелината на пластот 
на јаболките може да изнесува најмногу до 1,20 т ; 

4) праски, кајсии, цреши и вишњи во превозно 
средство со носивост од 10 тони — најмногу до 
6 тони, а во превозно средство со носивост од 
15 тони — најмногу до 7 тони; 

5) врапчино грозје, јаготки, малинки, капинки 
и боровници во превозно средство со носивост од 
ДО тони - најмногу до 5 тони, а во превозно сред-
ство со носивост од 15 тони — најмногу до 6 тони; 

6) круши и дуњи во превозно средство со 
носивост од 10 тони — најмногу до 7 тони, а во 
превозно средство со носивст од 15 тони — најмногу 
до 8 тони; 

7) ореви во лушпа, јатки на ореви, лешници во 
лушпа и јатки на лешници — до носивоста на пре-
возното средство; 

8) дињи и лубеници пакувани во цврста дрвена 
амбалажа во превозно средство со носивост од 
10 тони — најмногу до 8 тони, а во превозно сред-
ство со носивост над 10 тони — најмногу до 10 тони. 

Ако дињи и лубеници се транспортираат во 
растурена состојба, можат да се товарат во превозно 
средство со носивост од 10 тони — најмногу до 6 
тони, а во превозно средство со носивост над 10 
тони — најмногу до 8 тони. 

Член 5 
Одделни видови зеленчук можат да се товарат, 

и тоа: 
1) салата, боранија, грашок во мешунки, пи-

перки, 'рдоквички, прас, млад кромид и лук, кар-
фиол, кел и зелка во превозно средство во носивост 
од 10 тони - најмногу до 5 тони, а во превозно сред-
ство со носивост над 10 тони — најмногу до 7 тони; 

2) морков, цвекло, млад компир, келераба, 
краставици, домати и тиквички во превозно сред-
ство со носивост од 10 тони — најмногу до 6 тони, 
а во превозно средство со носивост од 15 тони — 
најмногу до 7 тони; 

3) компир, кромид, лук и грав во зрно во пре-
возно средство со носивост од 10 тони — најмногу 
до 8 тони, во превозно средство со носивост од 15 
тони — најмногу до 12 тони, а во превозно сред-
ство со носивост од 20 тони — најмногу до 15 тони. 
Ако овие производи се пакувани во цврста дрвена 
амбалажа, можат да се товарат до носивоста на 
превозното средство. ' 

Вреќите со кромид, лук и грав во зрно што се 
транспортираат со брод, мораат да се подведуваат 
накрсно, до височината од најмногу 2 мостра. По-

меѓу редовите мораат да се остават минувалишта 
(ходници) во широчина од најмалку 0,30 т . 

Член 6 
Печурки можат да се товарат во превозно сред-

ство со носивост од 10 тони — најмногу до 6 тони, 
а во превозно средство со носивост од 15 тони — 
најмногу до 8 тони. 

Ј , Член 7 
Производите од овошје, зеленчук и печурки 

се транспортираат' со вагони-ладилници, со ками-
они-ладилници, со бродови-ладилници и со авиони. 

За време на студени денови, производите од 
овошје, зеленчук и печурки можат да се транспор-
тираат и со вагони со ознаката: „RIV" серија ,,G", 
со покриени камиони и бродови што немаат раз-
ладни уреди. 

Член 8 
Производите од овошје, зеленчук и печурки 

можат ,да се товарат во превозно средство со носи-
вост од 10 тони — најмногу до 8 тони, во превозно 
средство со носивост од 15 тони — најмногу до 12 
тони, а во превозно средство со носивост од 20 тони 
— најмногу до 15 тони. 

Ако производите од ставот 1 на овој член се 
транспортираат со брод, можат да се товарат до 
носивоста на бродот. 

Член 9 
Амбалажите единици во кои се запакувани 

производите од овошје, зеленчук и печурки мораат 
во превозното средство да бидат подредени во ре-
дови, со тоа што горните завршни редови да се 
рамни. 

Стаклените тегли со производи од овошје, зе-
ленчук и печурки мораат за време на транспортот 
да бидат подредени во амбалажата така што ка-
паците на теглите да се свртени нагоре. 

Ако производи од овошје, зеленчук- и печурки 
се транспортираат со брод кој располага со голем 
височински простор, на секои 3 до 4 метра подре-
дена амбалажа мора да се остави минувалиште 
(ходник) во широчина од најмалку 0,30 m, а по 
секој петти ред мораат да се стават штици како 
носачи на товарот. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 3373/1 
4 август 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

710. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за 

контролата на квалитетот на земјоделските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65), во согласност со сојузниот секретар за 
надворешна трговија, сојузниот секретар за инду-
стрија и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПАКУВАЊЕТО 
И ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРЕРАБОТКИТЕ О Л РИ-
БИ, РАКОВИ, ШКОЛКАРИ, МОРСКА ЕЖОВИ, 

ЖАБИ, ЖЕЛНИ И ПОЛЖАВИ НАМЕНЕТИ 
ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посеб-ните 

услови во поглед на пакувањето и означувањето на 
преработките од риби, ракови, школка-ри, морски 
ежови, жаби, желки и полжави наменети за извоз 
(во понатамошниот текст: преработки). 

Какзо преработки, во смисла на овој правилник, 
се подразбираат преработките наведени во Пр-авил-
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никот за квалитетот на рибите, раковите, школкари-
те, морските ежови, жабите, желките, полжавите и 
нивните преработки („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 29/64). 

Посебните услови од ставот 1 на овој член мо-
раат да бидат исполнети покрај условите пропишани 
во чл. 197 до 203 на наведениот правилник. л 

Член 2 
Во една амбалажна единица (сандак, картонска 

кутија и др.) може да се пакува само преработка од 
ист вид и квалитет и од ист датум на производство. 

Сандаците и картонските кутии во кои се паку-
ваат преработки мораат да бидат цврсто заковани 
односно добро затворени, а од надворешната страна 
поврзани со челична лента или со челична жица. 

Член 3 
На амбалажната единица во која е запакувана 

преработката, мораат да бидат следните ознаки: 
1 назив на преработката и нејзино трговско име, 

ако го има; 
2) назив (име) на производителот или извоз-

никот; 
3) реден број на амбалажната единица; 
4) број на пакувањето (лименка и др) во амба-

л а ж а т а единица; 
5) датум на производството на преработката; 
6) нето-тежина на преработката; 
7) називот: »Yugoslavia«. 
Ознаките на сандаците мораат да бидат натис-

нати со огнен жиг или низ шаблон со неизбришли-
ва боја, а ознаките на картонските кутии мораат 
да бидат отпечатени или натиснати низ шаблон со 
неизбришлива боја. Ознаките се ставаат во полн 
назив, освен ознаката на датумот на производството 
која може да биде ставена и шифрувано. " 

Ознаките се ставаат со латиница, а по желба на 
купувачот можат да се ставаат m i a јазикот на зе-
мјата увозница. 

Преработките запакувани во амбалажна единици 
со нечетливи или завалкани ознаки не смеат да се 
извезуваат.4 

Член 4 
Лименките, стаклените тегли, тубите и садовите 

во -кои се наоѓаат преработки мораат да имаат де-
кларација, која содржи: 

1) назив на преработката и нејзино трговско 
име, ако го има; 

2) назив (име) на производителот или извозни-
кот и негово седиште; 

3) квалитет на преработките означен со тргов-
- ски знак (brand) ; 

4) нето-тежина на преработката; 
5) назив на суровините од кои е произведена 

преработката, и тоа по редоследот на количините; 
6) називот: »Yugoslavia«. 
Сите ознаки се ставаат со латиница, а по желба 

на купувачот — и на јазикот на земјата увозница. 
Декларацијата мора да биде лесно уочлива, ја-

сна и четлива. 
Декларацијата може да биде врз обвивката или 

етикетата, или натисната врз лименката, теглата, 
тубата односно садот. 

Член Д 
Врз капакот од лименката мораат да бидат на-

тиснати, шифрувани или во полн назив, ознаките 
на називот на преработката, називот (името) на про-
изводителот и датумот на производството. 

Ако ознаките на називот на преработката и на-
зивот (името) на производителот се натиснати или 
литографирани во полн назив, тие можат да бидат 
изоставени од декларацијата врз обвивката или 
етикетата. 

Член 6 
Од денот на влегувањето во сила на овој прави-

лник врз преработките наменети за извоз нема да 
се применуваат одредбите од пленот 199 er. 1 и 4 на 
Правилникот за квалитетот .на рибите,, раковите, 
школкарите, морските ежови, жабите, желбите, пол-
о в и т е и нивните преработки, 

Среда, 25 август 1965 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
Бр. 3374 

4 август 1965 година 
Белград 

Сојузен секретар 
за индустрија и трговија, 

Хакија Поздерац, с. р. 

711. 
Врз основа на членот 71 став 1 од Основниот 

закон за изградбата на инвестиционите објекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/61 и „Службен 
лист на СФРЈ", бр. 5/65) и членот 6 став 1 од За-
конот за техничките мери - („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/65, сојузниот секретар -за индустрија 
и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБАТА 
НА РЕБРЕСТ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК ЗА АРМИРАН 

БЕТОН 
Член 1 

Употребата на ребрест бетонски челик за арми-
ран бетон ќе се врши според Техничките прописи 
за употребата на ребрест бетонски челик за армиран 
бетон, што се напечатени во Додатокот на „Служ-
бен лист на СФРЈ" и составен се дел на овој пра-
вилник. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 07-3371/1 
13 август 1965 годино 

Белград 
Сојузен секретар 

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

712. 
Врз основа на членот 41 став 1 од Законот 'за 

југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), сојузниот секретар за 
индустрија и трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО 

1. Производителските стопански организации 
што произведуваат пченично брашно се должни во 
декларацијата, покрај податоците што ги содржи таа 
според членот 3 од Правилникот за квалитетот на 
житото, мелничките производи, лебот и пецивото, 
тестенините и кексот („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 31/63 и 2/64), за сите типови пченично брашно 
пакувано во вреќи или друга, амбалажа — да ста-
ваат и ознака на квалитетот на групава од точката 
1 став 1 на Одлуката за продажните цени на житото 
и на производите од жито („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65). 

Одредбата од ставот 1 на оваа точка се однесува 
,,и на трговските стопански организации што се зани-
маваат со промет на пченично брашно на големо 
или на мало, кога вршат пакување на брашно. 

2. Ако пченичното брашно се наоѓа во растурена 
состојба, трговските стопански организации што се 
занимаваат со промет на пченично брашно на мало 
се должни на садовите и преградите на рафовите 
и другите простори во кои се наоѓа такво брашно да 
го означат видот, типот и квалитетната' група на пче-
ничното брашно. 
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3. Ознаките од точ. I и 2 на оваа наредба мораат 
да бидат забележителни и четливи. 

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

Бр.4 3500/1 
17 август 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

713. 

Врз основа на точката 6 од Одлуката за опреде-
лување пре,мии за месести свињи во 1965 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65), во согласност 
со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот 
секретар за индустрија и трговија, сојузниот секре-
тар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ СПОРЕД ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА МЕСЕ-

СТИ СВИЊИ ВО 1965 ГОДИНА 

1. Работните организации што произведуваат 
или гојат свињи сами или во кооперација со инди-
видуални земјоделски производители (во поната-
мошниот текст: корисникот на премијата) ја оства-
руваат премијата според Одлуката за определување 
премии за месести свињи во 1965 година (во пона-
тамошниот текст: Одлуката), со поднесување барање 
за премија до Службата на општественото книго-
водство кај која имаат жиро-сметка. 

2. Корисникот на премијата има право на пре-
мии за згоени свињи од пропишан квалитет што во 
1965 година ќе им ги испорача на работни органи-
зации што се занимаваат со преработка или промет 
на доб-иток и сточарски производи, како и за сви-
њите што ќе ги преработи во свои погони, а кои 
лреиз летуваат: 

1) од сопствен запат; i 
2) од набавка заради гоење во сопствено топ-

ливите ИЛИ од гоење во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители — ако тие свињи 
поминале во гоење најмалку три месеци.' 

3. Ако гои свињи во кооперација со индивиду-
ални земјоделски производители, корисникот на пре-
мијата е должен, најдоцна на три месеци пред 
нивната продажба, договорот за гоење свињи да го 
регистрира ка ј органот на управата надлежен за 
работите на земјоделството на општината на чија 
територија ги гои свињите. 

Договорот за гоење свињи се регистрира во три 
примероци, од кои по еден примерок задржуваат: 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на земјоделството, корисникот на премијата и 
индивидуалниот земјоделски производител. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
, работите на земјоделството води евиденција за ре-

гистрираните договори за гоење свињи и врши 
контрола дали свињите се во гоење. 

4. Квалитетот на свињите се утврдува поеди-
нечно за секое грло при колење, а го утврдува ве-
теринарниот инспектор што врши преглед на доби-
ток на кланица и за тоа крдава потврда. 

Во потврдата од ставот 1 на оваа точка мора 
изречно да биде наведено дека свињите се заклани. 

Потврдата од ставот 1 на оваа точка мора да 
содржи клаузула хдека секое одделно грло им од-
говара на условите пропишани со Југословенскиот 
стандард Свињи за бекон JUS Е.С1.011 односно 
Свињи за колење ЈУС Е.С1.020, како и следните 
податоци: број на свињ,и и нивна вкупна тежина, 
посебно за свињи за бекон, а посебно за прима 
месеста свињи односно месеста свињи, според точка-
та I на Одлуката, и тоа: 

1) од одредбата под 1: за свињите за бекон I 
класа тежината да изнесува од 80 до 95 kg жива 
мера по парче, а за свињите за бекон II класа те-
жината да изнесува од 80 до 95 kg; 

2) од одредбата под 2: за свињите прима ме-
сеста — од I тежинска група тежината да изне-
сува пб парче од 80 до 95 kg жива мера, од II те-
жинска група тежината да изнесува ^над 95 до 
НО kg и од III тежинска група тежината да изне-
сува над НО до 125 kg или повеќе од 125 kg, ако не 
се постари од 12 месеци; 

3) од одредбата под 2: за свињите месести — од 
I тежинска група тежината да изнесува по парче 
од 80 до 95 kg жива мера, од II тежинска група 
тежината да изнесува над 95 до НО kg и од III 
тежинска група тежината да изнесува над 110 
до 125 kg, или повеќе од 125 kg ако не се постари 
од 12 месеци. 

Потврдата од ставот 1 на оваа точка се издава 
во три примероци, од кои еден задржува ветери-
нарниот инспектор, а два му се даваат на корис-
никот на премијата. За издадените потврди вете-
ринарниот инспектор води евиденција. / 

5. Премиите за свињи се исплатуваат за 1 кило-
грам жива мера свињи- Тежината на свињите се 
утврдува во местото каде што се врши мерење за-
ради преземање, и тоа по истекот на 12 'ча-са од по-
следното хранење, односно според тежината озна-
чена во -фактурата по одбивање на договореното 
кало — ако свињите не можеле да бидат мерени по 
истекот на Д2 часа од последното хранење. 

6. Кон барањето за премија за свињи корисни-
кот на премијата прилага: 

1) фактура односно копија од ф а к т у р ^ з а из-
вршена продажба на свињите. Фактурата мора да 
содржи: вид, категорија, класа и тежина на сви-
њите изразена во килограми жива мера; 

2) своја потврда, потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството, дека 
свињите произлегуваат од сопствен задат односно 
од набавка заради гоење во сопствено гоилиште или 
од гоење во кооперација. Ако свињете произлегу-
ваат од набавка заради гоење во сопствено поили-
ште или од гоење во кооперација, во потврдата 
мора изречно да се наведе дека Свињите поминале 
во гоење најмалку три месеци, со ознака на да-
тумот на ставањето во гоење, датумот на испора-
ката и редниот број под кој се заведени свињите 
во евиденцијата на корисниците на премијата за 
гоење на свињи, а за свињите што произлегуваат 
од гоење во кооперација потврдата мора да содржи 
и име и презиме на кооперантот и број под кој дого-
ворот за гоење свињи во кооперација е регистрира« 
кај органот на управата од точката 3 на оваа на-
редба; 

3) доказ за извршена исправка на продадените 
свињи (товарен лист, отпремница и слично); 

4) потврда на ветеринарниот инспектор од точ-
ката 4 на оваа наредба која покрај податоците од 
точката 4 ст. 1 до 3 на оваа наредба, мора да содржи 
и клаузула дека свињите ги исполнуваат и другите 
услови пропишани со Југословенскиот стандард, 
и тоа: свињите за бекон — JUS Е.С1.011, а прима 
месестите свињи и месестите свињи — JUS 
Е.С1.020; 

5) пресметка на премијата за 1 килограм и за 
вкупната количина на продадените свињи, 

Ако корисникот на премијата свињите ги упо-
требил за преработка во свој погон а пресметува-
њето не го врши по пат,на фактура, кон барањето 
за премија наместо^ фактура прилага потврда, пот-
пишана од директорот односно управникот и шефот 
на сметководството, дека свињите ги употребил за 
преработка во својот погон. Оваа потврда треба да 
ги содржи сите елементи што мора да ги содржи 
фактура (точка 6 под I). ^ 

Ако се поднесува барање за премија за свињи 
од кооперација, кон барањето се прилага и препис 
од регистрираниот договор за гоење на свињи во 
кооперација. 
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7. Службата на општественото книговодство е 
должна пред исплатата на премијата да ја- провери 
точноста на пресметката и потполноста на докумен-
тацијата. V 

Службата на општественото книговодство ' го 
одобрува износот на премијата во корист на жиро-
сметката на подносителот на барањето, а на товар 
на сметката бр. 630-15 - Премии за предаден гоен 
добиток. 

8 Ако кон барањето за премија се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (потврди и сл.), тие 
мораат да бидат потпишани од овластените Лица и 
врз нив мора да биде нвтиснат печатот на коррис-
никот на премијата, а оригиналните исправи се под-
несуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа од ставот 1 
на оваа точк!аг што се поднесува на увид, да назначи 
дека премијата е исплатена и за колкав број грла, 

9. Корисникот на премијата е должен во своето 
книговодство посебно да ги искаже средствата при-
мена на име премија. 

Корисникот на премијата е должен во својот 
деловен фонд да внесе најмалку 50% од износот тга 
премиите остварени за свињите од гоење во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производители. 

Во книговодствената ев-иденција корисникот 
мора посебно да го искаже делот на премијата што 
го издвојува во својот деловен фонд (најмалку 50%), 
а посебно делот што влегува во вкупниот приход. 

10. Корисникот на премијата е должен да води 
посебна евиденција за гоењето на свињи што поте-
куваат од гоење во кооперација и од набавка заради 
гоење во негово гоилиште. 

Евиденцијата од ставот 1 на оваа точка опфаќа: 
реден број, број и категорија ш свињите ставени во 
гоење, датум на ставањето во гоење и датум н!а 
испораката на згоените свињи, а за свињите што 
потекуваат од гоење во кооперација — и име и 
презиме иза коонеразнтот и број под'кој договорот за 
гоење во кооперација е регистриран кај органот на 
управата од точката 3 на оваа наредба. 

11. Со денот на влегувањето во сила на ова)а 
наредба престанува да важи Наредбата за начинот, 
постапката и условите за остварување на премиите 
според Одлуката за определување премии за доби-
ток во^ 1965 година („Службен лист 'на СФРЈ", - бр. 
32/65). 

Барањето за остварување на премијата за пи-
лиња — број лери испорачани од 1 јануари 1965 го-
дина до 26 јули 1965 година може да се поднесе до 
30 ноември 1965 година. Корисникот на премијата 
што не ќе го поднесе барањето до овој рок, го губи 
правото на остварување на премијата. 

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

Бр. 443-86/65 
11 август 1965 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

714. 
Врз основа на тенката 5 од Одлуката за опре-

делување премии за кравјо млеко во 1965 година 
(Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, во согласност 
со сојузниот секретар за финансии, сојузниот се-
кретар за земјоделство и шумарство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ ЗА КРАВЈО 
МЛЕКО ВО 1965 ГОДИНА 

1. Работните организации што произведуваат 
кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисниците 

на премиите) ги остваруваат премиите од точката 
1 на Одлуката за определување премии за кравјо 
млеко во 1965 година (во понатамошниот текст: Од-
луката) со поднесување барање до Службата на оп-
штественото книговодство кај која имаат жиро-
сметка. 

2. Како кравјо млеко од^сопствено производство 
(точка 1 став 1 под 1 на Одлуката) се подразбира 
млекото што корисникот на премиите ќе го произ-
веде во сопствена режија со сопствени или закупени 
средства. 

Како кравјо млеко произведено во кооперација 
(точка 1 став 1 под 2 на Одлуката) се подразбира 
млекото произведено со средствата на индивидуал-
ни производители и со средствата на корисниците 
на премиите што се даваат врз основа на договор 
за кооперација. 

3. Премиите од точката 1 на Одлуката се испла-
туваат за кравјо млеко што содржи најмалку 3,2% 
млечна маст. 

Ако кравјото млеко содржи помалку од 3,2% 
млечна маст, за такво млеко не можат да се оства-
рат премии ниту количините на такво млеко можат 
да се пресметуваат на количини млеко со 3,2% 
млечна маст заради остварување на премиите. 

За кравјо млеко од сопствено производство на 
корисниците на премиите што содржи повеќе од 
3,2% млечна маст, се врши пресметување на коли-
чините на такво млеко на количини со 3,2% млеч-
на маст. Кравјото млеко од сопствено производство 
на корисниците на премиите што содржи над 4% 
млечна маст се пресметува' како да содржи 4% мле-
чна маст. 1 

4. Како погон за преработка односно како про-
давница за продажба на кравјо млеко од точката 1 
став 2 на Одлуката се подразбира организациона 
единица за чија дејност корисникот на премиите во-
ди издвоена евиденција во рамките на централното 
книговодство. 

5. Матичното книговодство и селекцијата и кон-
тролата на продуктивноста на кравите молзници 
(точка 2 на Одлуката) корисникот на премиите ги 
води според стручните упатства од Југословенскиот 
земјоделско-шумарски центар во Белград. 

6. Кон барањето за премии корисникот на пре-
миите прилага: 

1) фактура односно копија о^ фактура за извр-
шеното продаваше на кравјо млеко, во која е назна-
чен и процентот на млечна ма1ст на продаденото 
кравјо млеко односно просечниот процент на мле-
чна маст од е дно дневно молзење ако сето ова млеко 
му е испорачано на ист купувач; 

2) доказ за испораката на продаденото млеко 
(товарен лист, отпремница и сл.), со датум на ис-
пораката; 

3) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството, дека 
кравјото млеко за кое се бара премија произлегува! 
од сопствено производство односно од производство 
во кооперација со индивидуални производители. Ако 
корисникот на премиите остварува премии за млеко 
од сопствено производство и од производство во ко-
операција, во потврдата мораат да се назначат по-
себно количините на млеко од сопствено производ-
ство а посебно количините на млеко од кооперација, 
Во потврдата мора да се наведе дека кравјото млеко 
не произлегува од откуп вон кооперативен однос; 

4) пресметка на премиите, во која се внесуваат 
податоци за продадените и испорачани фактички и 
пресметаните количини кравјо млеко, изразени во 
литри — посебно за млеко од сопствено производ-
ство а посебно за млеко од производство во коопе-
рација, како и износот на премиите за еден литар 
и за вкупните односно пресметаните количини акд 
е вршено пресметување; 
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4) 
5) препис од потврдата на републичката односно 

покраинската установа за селекција на добиток за 
воведувањето и уредното водење на матичното кни-
говодство и селекцијата и контролата на продуктив-
носта на-кравите молзници. Потврдата чважи 6 ме-
сеци од денот на издавањето; 

6) спецификација издадена од купувачот одно-
сно преработувачот за процентот на млечна маст во 
испорачаното млеко; 

7) своја потврда потпишана од директорот од-
носно управникот и шефот на сметководството, за 
млеко произведено во кооперација, дека со инди-
видуални производители е склучен договор за про-
изводство на млеко, во која мораат да бидат наве-
дени броевите под кои се заведени договорите кај 
корисникот на премиите. 

Ако корисникот на премиите кравјото млеко 
од сопствено производство или од производство во 
кооперација го преработи во млечни производи во 
својот погон или го продаде преку СВОЈ погон или 
продавница, а пресметувањето не го врши по пат на 
фактура, тој кон барањето за премија, наместо фак-
тура, прилага своја потврда потпишана од директо-
рот односно управникот и шефот на сметководство-
то дека млекото го преработил во млечни производи 
во својот погон односно им го продал на потрошу-
вачите преку свој погон или продавница. Покрај 
тоа, тој во потврдата мора да наведе дека да таа 
преработка односно продажба на млеко, во рамките 
на централното книговодство води издвоена евиден-
ција за премиите остварени за млеко од сопствено 
производство односно од производство во коопера-
ција. Во оваа потврда корисникот на премиите вне-
сува и податоци за количината на преработено од-
носно продадено кравјо млеко и за процентот на 
млечна маст во млекото. 

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, 
рисникот на премиите е должен во рок од три ме-
сеци од денот кога 1а наплатил: премијата од^сред-
ствата предвидени во сојузниот буџет, да поднесе 
доказ дека премијата во износ од 10 динари за еден 
литар кравјо млеко од сопствено производство и од 
производство во кооперација, што ја обезбедуваат 
републиките со свои прописи (точка 1 на Одлуката), 
е наплатена од страна на купувачот односно пре-
работувачот на кравјото млеко. Како доказ дека 
таа премија е наплатена служи преписот од делот 
на вирманскиот налог врз основа на кој е напла-
тена премијата. "На грбот на преписот на -вирман-
скиот налог мораат да бидат назначени: називот на 
производителот од кој е откупено млекото, количи-
ната на кравјо млеко з^ која е наплатена премијата 
и-височината на наплатената премија за еден литар. 
Преписот на делот од вирманскиот налог го заверу-
ва купувачот односно преработувачот на кравјото 
млеко. До поднесувањето на овој доказ премиите ќе 
се исплатат, но ако корисникот на премиите во опре-
делен рок не го поднесе овој доказ, тој е должен во 
понатамошен рок од 8 дена да ја врати премијата 
наплатена од средствата предвидени во сојузниот 
буџет во корист на сметката бр. 630-03 — Сојузна 
премија за млеко од сопствено производство, одно-
сно во корист на сметката бр. 630-02 — Сојузна пре-
мија за млеко од кооперација. 

7. Кога Службата на општественото книговод-
ство.ќе утврди дека барањето за премии во поглед 
на пресметката и документацијата е исправно, таа 
го одобрува износот на премиите во корист на жи-
ро-сметката на корисникот на премиите, а на товар 
на сметката бр. 630-03 — Сојузна премија за млеко 
од сопствено производство, ако е во прашање млеко 
од сопствено производство, или на товар ^ а ' смет-
ката бр. 630-02 — Сојузна премија за млеко од ко-
операција, ако е во прашање млеко од производ-
ство во кооперација. 

8. Корисникот на премиите е должен во своето 
книговодство и документација да води уредна и а-
журна евиденција за количините на кравјо млеко 
и остварените премии, посебно за млеко од соп-

ствено производство, а посебно за млеко од произ-
водство во кооперација. 

9. Ако кон барањето за премии се прилагаат 
преписи на оригинални исправи (фактура, товарен 
лист и др.) тие мораат да бидат потпишани од овла-
стени лица и на нив мора да има втиснат печат на 
корисникот на премиите, а оригиналните исправи 
се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
жна на секоја оригинална ибправа од ставот 1 на 
оваа точка што се поднесува на увид, да назначи 
дека премијата е исплатена. 

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за поблис-
ките услови и постапката за остварување на пре-
миите за кравјо млеко во 1965 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/65). 

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

Бр. 443-87/65 -
11 август 1965 година 

. Белград 
Сојузен секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Јоже Инголич, с. р. 

715. 

Врз основа на членот 6 ста,в 2 од Уредбата за 
начинот за формирање на цените и за пресметување 
на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 33/65 и 36/65), директорот на Сојузниот завод 
за цени издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 

ЗА ОДДЕЛНИ ЛРОИЗВОДИ 

1. Производителските стопански организации 
можат, според условите на пазарот, да ги формираат 
своите продажни цени за следните'производи: 

1) јоргани, 
1 2) душеци. 

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

Бр. 04-72/1 
21 август 1965 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за цени, 
Душан Буковиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за форми-
рање на продажните цени за тутунски преработки 
и кибрит објавен во „Службен лист на СФРЈ", брг 
33/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДА-
ЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ 

И КИБРИТ 

Во точката 2 во третиот ред одозгора, наместо 
зборот: ,.наменет" треба да стои зборот: „најмалку". 

Од Сојузниот завод за цени, Белград, 19 август 
1965 година. 



Страна 1528 - Број 39 - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 25 август 1965 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИРАН 

I 
Се отповикува 
Гојко Жарковиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Иран. 

И 
Се назначува 
Жига Водушек, досегашен шеф на Кабинетот 

на државниот секретар за надворешни работи, за 
извонреден и ополномоштен амбасадор на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија во 
Иран. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш., 

У. бр. 17 
14 август 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с.р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО АЛЖИРСКА ДЕМОКРАТСКА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АЛЖИРСКА ДЕМО-

КРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Нијаз Диздаревиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Алжирска Де-
мократска Народна Република. 

II 
Се назначува 
Мирослав Виторовиќ, досегашен политички ра-

ботник во Секретаријатот на Извршниот одбор на 
Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Југославија, за извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Алжирска Демократ-
ска Народна Република. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш, 

У. бр. 18 
17 август 1965 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ 
ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕБРЕСТ БЕТОНСКИ ЧЕ-

ЛИК ЗА АРМИРАН БЕТОН 

кои се составен дел на Правилникот за Техничките 
прописи за употребата на ребрест бетонски челик 
за армиран бетон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
39/65) се објавени како Додаток на „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 39/65 и можат да се добијат преку 
СЛУЖБАТА ЗА ПРОДАЖБА на Службен лист на 
СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Жиро-сметка 
101-13-602-32. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

707. Упатство за водење евиденција за проме-
тот и начинот на пресметувањето и пла-
ќањето на аконтации на данокот на про-
мет на стоки на мало и за примена на 
даночните стопи и ослободувања — — 1513 

708. Упатство за постапката за утврдување на 
царинската основица и за остварување на 
правото на ослободување од плаќање на 
царина - — — — — — — — — 1519 

709. Правилник за посебните услови за тран-
спортирање овошје, зеленчук и печурки 
и производи од овошје, зеленчук и печур-
ки наменети за извоз — — — — — 1522 

710. Правилник за посебните услови за паку-
вањето и означувањето на преработките 
од риби, ракови, школкари, морски ежови, 
жаби, желки и полжави наменети за извоз 1523 

711. Правилник за техничките прописи за упо-
требата на ребрест бетонски челик за ар-
миран бетон — "— — — — — — — 1524 

712. Наредба за означување на пченичното 
брашно ,— — — — — — — — 1524 

713. Наредба за начинот, постапката и услови-
те за остварување на премиите според 
Одлуката за определување премии за ме-
сеста свињи во 1965 година — — — — 1525 

714. Наредба за поблиските услови и постап-
ката за остварување на премиите за крав-
јо млеко во 1965 година — — — — — 1526 

715. Наредба за начинот на формирањето на 
цените за одделни производи — — — 1527 

Исправка на Наредбата за формирање на про-
дажните цени за тутунски преработки и 
кибрит — — — — — — — — — 1527 

Издава Новинска установа „Службен лист па СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фал 221, 
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