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76. 

Врз основа на членот 1 точка 3 од Законот за 
овластување на Сојузниот извршен совет за пре-
земање определени мерки за спроведување на ста-
билизација во стопанството („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 60/70), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕ-
ТИТЕ КОИ СТАСУВААТ ВО 1971 ГОДИНА ПО 
КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
По кредитите одобрени до крајот на 1970 годи-

на од средствата на федерацијата за инвестиции во 
стопанството, освен по кредитите одобрени преку 
Фондот на федерацијата за кредитирање на стопан-
скиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и краишта и кредитите за учество на 
федерацијата во кредитирањето на извозот на оп-
рема и бродови и на изведувањето на инвестициони 
работи во странство на кредит, републиките и ав-
тономните покраини во 1971 година можат да го 
одложат плаќањето на ануитетите кои стасуваат 
БО 1971 година до износот, утврден во оваа уредба. 

Член 2 
Републиките и автономните покраини можат да 

го одложат плаќањето на ануитетите од членот 1 на 
оваа уредба до вкупниот износ од 15% од тие ану-
итети на работните организации — должници, чие 
седиште е на нивната територија. 

Републиките и автономните покраини ќе опре-
делат на КОИ работни организации — должници по 
кредитите од членот 1 на оваа уредба и во кој про-
цент им се одлага плаќањето на ануитетите кои ста-
суваат во 1971 година по тие кредити, како и дека 
плаќањето на така одложените износи на ануите-
тите треба да се изврши заедно со плаќањето на 
последниот ануитет по односните кредити без зго-
лемување на каматите и на трошоците. 

Член 3 
Деловните банки, преку кои се одобрени кредити-

те од членот 1 на оваа уредба, ќе им ги достават до 
28 февруари 1971 година на републичките односно 
покраинските секретаријати за финансии следни-
те податоци: 

1) број и датум на договорот за кредитот; 
2) назив и седиште на работната организација 

— должник; 
3) вкупен износ на кредитот; 
4) рокови на отплатувањето, на кредитот; 
5) износ на уплатените ануитети до крајот на 

1970 година; 

6) износ на стасаните а ненаплатени ануитети; 
7) износ и рок на стасаноста на ануитетите кои 

стасуваат во 1971 година. 
Податоците од ставот 1 на овој член деловните 

банки ќе му ги достават и на Сојузниот секретари-
јат за финансии. 

Член 4 
Одлуките за одлагање на плаќањето на ануите-

тите републиката односно автономната покраина ќе 
им ги достави на работните организации на к*>и им 
се одлага плаќањето на ануитетите, на деловните 
банки кај кои се водат односните кредити и на Со-
јузниот секретаријат за финансии. 

Член 5 
Деловните банки, согласно одлуките за одлага-

ње на плаќањето на ануитетите (член 4), ќе го из-
менат амортизациониот план по тие кредити, со ра-
ботните организации должници ќе, ги сообразат 
договорите за кредитите и за тоа ќе го известат над-
лежниот орган на републиката односно на автоном-
ната покраина и Сојузниот секретаријат за финан-
сии. 

Член б 
До сообразувањето на договорот за кредитот во 

смисла на членот 5 од оваа уредба, ќе се извршуваат 
постојните обврски по договорите за. кредитите, со 
тоа што по сообразувањето на договорот за креди-
тот треба да се изврши пресметка во смисла на од-
луките за одлагање на плаќањето на ануитетите. 

Член 7 
Согласно со одредбите на оваа уредба, Фондот 

на федерацијата за кредитирање на стопанскиот 
развој на стопански недоволно развиените републи-
ки и краишта ќе донесе одлука за одлагање на пла-
ќањето на ануитетите кои стасуваат во 1971 година 
по кредитите од средствата на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството дадени до крајот на 1970 
година преку Фондот. 

Член 8 
Оваа уредба влегува ЕО сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п. бр. 41 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Митја Рибичич, с. р. 
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77. 

Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници (.,Службен лист на СФРЈ'', бр. 31/64, 28/66, 
1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 32/70), во врска ,со членот 
20 од Општиот закон за финансиските средства за 
образование и воспитување („Службен лист - на 
СФРЈ'', бр 21/68 и 1/67), сојузниот секретар за 
финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО НА 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗА-

ЕДНИЦИ ЗА 1969 ГОДИНА 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на составувањето 
на завршната с.метка на фондовите и на средствата 
за инвестиции во стопанс£вото на општествено-по-
литичките заедници за 1969 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 6/70) во називот зборовите: „за 1969 
година" се бришат. 

Член 2 
Во членот 1 точка 1 зборовите: „25/69 и 1/70'* 

се заменуваат со зборовите: „25/69, 1/70 и 57/70". 
Во точката 9 зборовите: „26/68 и 50/68" се -за-

менуваат со зборовите: „26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 
55/69 и 28/70" 

Во точката 10 на крајот се додаваат зборовите: 
„и одредбите на Општиот закон за формирањето и 
употребата на средствата на фондовите на заеднич-
ките резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70)". 

Во трчката 11 зборовите: „47/66 и 56/69" се за-
менуваат со зборовите: „47/66, 56/69 и 9/70". 

Член 3 
Во чл. 2 до 15 на сите места бројот: „1969" се 

заменува со бројот- „1970", а во чл. 2, 5, 8 и 12 бројот: 
„1970" — со бројот: „1971". 

Член 4 
Во членот 15 по ставот 6 се додаваат седум нови 

ставови, кои гласат: 
„Заедниците на образованието што примаат на-

доместок за школување на ученици од подрачјето 
на други заедници на образованието, наплатените 
износи на надоместоците ги искажуваат под ред. 
бр. 15 Наплатен надоместок за школување ученици 
од подрачјето на други заедници на образованието, 
а заедниците на образованието што го плаќаат тој 
надоместок платените износи ги искажуваат под 
ред. бр. 35 Други расходи, на образецот ЗСОБ-1. 

Заедниците на образованието кои заради заед-
ничко финансирање на установите на образованието 
и ги пренесуваат средствата на друга заедница на 
образованието, тие средства ги искажуваат под ред. 
бр. 35 Други расходи, а заедниците на образованието 
што тие средства ги примаат — под ред. бр. 19 Дру-
ги расходи, на образецот ЗСОБ-1. 

Во образецот ЗСОБ-2 не се внесува надоместок 
за школување ученици на подрачјето на други за-
едници на образованието кога овој надоместок и се 
плаќа на друга заедница на образованието. Ако на-
доместокот се пренесува непосредно на установа на 
образованието, податоците се внесуваат само во ко-
лоните 3 до 7 на образецот ЗСОВ-2. 

Кога определената установа на образованието ја 
финансираат повеќе заедници на образованието 
преку заедницата на образованието на чие подрачје 
е седиштето на таа установа, дадените средства се 
искажуваат на образецот ЗСОБ-2, и тоа само ка ј 
заедниците на образованието што на установата и 
дозначиле средства. Ако на установата на образо-
ванието непосредно и дозначуваат средства повеќе 
заедници на образованието, дозначените средства 

ги искажува секоја заедница на образованието во 
колоните 3 до 7, а во колоните 8, 9 и 10 — само 
заедницата на образованието на чие подрачје се 
наоѓа установата на образованието. 

Под редните броеви 14, 15 и 16 на образецот 
ЗСОБ-2 во колоната 9 се внесува бројот на воспит-
ниот персонал. 

Под ред. бр. 17 на образецот ЗСОБ-2 во колоната 
10 бројот на слушателите се искажува само во слу-
чај кога слушателите се оспособуваат за стекнување 
определена квалификација Koja одговара.на рангот 
на соодветното училиште. Во случај кога работнич-
ките и народните универзитети организираат само 
повремени предавања или курсеви на кои учесни-
ците -стекнуваат општо образование, бројот на тие 
слушатели не се запишува во колоната 10 на обра-
зецот ЗСОБ-2. 

Под ред. бр. 18 на образецот ЗСОБ-2 колоните 
8, 9 и 10 се пополнуваат само кога се внесуваат 
податоци за училишта за кои не е предвидено ис-^ 
кажување на податоци на посебни редни броеви 
(музички училишта, балетски училишта и др.). Кога 
податоците се внесуваат за завод или за друга слич-
на установа за образование, колоните 8, 9 и 10 на 
образецот ЗСОБ-2 не се пополнуваат." 

Досегашниот став 7 станува став 14. 
По ставот 8, кој станува став 15, се додава нов 

став 16, КОЈ гласи: 
„Ако со републички закон е пропишано упла-

тите во корист на заедничките резерви на стопан-
ските организации, извршени во текот на 1969 и 1970 
година, да им се враќаат на уплатувачот^ по исте-
кот на определен период, средствата од тие уплати 
се искажуваат под следните редни броеви на обра-
зецот ЗСЗР-1: 

— уплатите извршени во текот на 1969 година 
~ под ред. бр. 2 Средства од кредити л позајмици" 
пренесени- од претходната година. Ако тие средства 
во завршната сметка за 1969 година се искажани 
под ред. бр. 10 Средства од распределбата на опште-
ствените придонеси — редовни средства, за износот на 
тие средства ќе се намалат средствата што се искажу-
ваат под ред бр. 56 Сопствени средства на фондот, 
и тоа од завршната сметка за 1969 година и остато-
кот ќе се искаже под ред. бр 1 Сопствени средства 
пренесени од претходната година во завршна^ 
ка за 1970 тодина и за тој износ ќе се наголемо! из-
носот под ред. бр. 57 Примени кредити и nosaju ,цл 
— туѓи средства на завршната сметка за 1959 го-
дина, кој се искажува под ред. бр. 2 Средства од 
кредити и позајмици пренесени од претходната го-
дина во завршната сметка за 1970 година; 

— уплатите извршени во текот на 1970 година не 
се искажуваат под ред. бр. 10 Средства од распределба, 
та на општествените придонеси — редовни средства, 
туку под ред. бр 12 чиј назив се менува 1л гласи: 
„Средства што им се враќаат на уплатителите по 
истекот на определен период и средства од кредити 
и позајмици". 

Досегашните ст. 9 до 15 стануваат ст. 17 до 23. 

Член 5 
Во образецот ЗСОБ-1 се вршат следните изме-

ни и дополненија: 
1) под ред. бр. 1 бројот: „52" се заменува со бро-

јот: „53", под ред. бр. 2 бројот: „53" — со бројот: 
„55", под ред. бр. 4 бројот: „47" — со бројот: „48", 
под ред. бр 5 бројот: „48" — со бројот: „49", под 
ред. бр. 6 бројот: „49" — со бројот: „50", а под ред. 
бр. 7 бројот: „50" — со бројот: „51"; 

2) под ред. бр. 59 по зборовите: „Состојба на 
крајот на годината" се додаваат зборовите: „(56 плус 
57 минус 58)"; 

3) во делот V. Спецификацијата на трошоците 
на стручната служба, пред ред. бр. 60 се додава нов 

- ред. бр. 60- Пренесени средства од претходната годи-
на, а досегашните редни броеви 60 до 65 стануваат 
редни броеви 61 до бб; 

4) под ред. бр. бб Непотрошени средства, зборо- : 
вите: „(ред. бр. 33 минус 60 до 64)" се заменуваат 
со зборовите: „(ред. бр. 33 плус 60 минус 61 до 65)", , 
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Во образецот ЗСФДЗ-1 под ред. бр, 1 бројот: „38" 
се заменува со бројот: „45", под ред бр. 2 бројот: 
„39" — со бројот:' „46", под ред. бр. 4 бројот: „33" 
— со бројот: „40". под ред. бр 5 бројот: „34" — со 
бројот: „41". под ред. бр. 6 бројот: „35" — со бројот: 
„42". а под ред. бр, 7 бројот: „36" — со бројот: „43". 

Во образецот ЗСФОПЗ-1 под ред. бр. 1 бројот: 
„52" се заменува со бројот: „53", под ред бр. 2 бро-
јот: „53" — со бројот: „54", под ред. бр. 4 бројот: 
„47" — со бројот: „48" под ред. бр.-5 бројот: „48" 
— со бројот: „49", под ред бр. 6 бројот: „49" — со 
бројот: „50", а под ред. бр. 7 бројот: „50" — со бро-
јот: „51".., 

Во обрасците ЗСФНП-1, ЗСФКИ-1, ЗСОБ-1, 
ЗСОБ-2, ЗСФДД-1, ЗСФДЗ-1, ЗСФДЗ-2, ЗСФОПЗ-1, 
ЗСИС-1, ЗСЗР-Ј, ЗСЗ-1, ЗСЗ-2, ЗСЗ-З и ЗСЗ-4 на 
сите места бројот- „1968" се заменува со бројот: 
„1969", а бројот: „1969" — со бројот: „1970". 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 6-1842/1 
10 февруари 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

78. 

Врз основа на членот 28 став 2 од Основниот 
закон за семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), 
сојузниот секретар за стопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЦЕР-

ТИФИКАТИ ЗА СЕМЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА 

1. Во Решението за определување на установите 
за издавање цертификат за семе што се извезува 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/66, 30/67 и 7/68) 
во точката 1 под а) одредба под 7 на крајот точката 
се заменува со точка и запирка и по тоа се додава 
нова одредба под 8, која гласи: 

„8) Институт за кукуруз, Београд — Земун 
Поље;". 

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

Бр. 9—936/1 
28 јануаои 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар 

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

сто царинските стопи предвидени во Царинската та-
рифа односно во Решението за определување пони-
ски царински стопи за стоките за кои е предвиден 
царински контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински 
стопи: 

Тарифен 
број 

79. 

Врз основа на точката 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70 и 56/70), во спогодба со сојузниот 
секретар за надворешна трговија, сојузниот секре-
тар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИТЕ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА РУДНИ-
ЦИ НА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО НА КОКС. ЖЕЛЕЗО, ЧЕЛИК, ЧЕЛИЧНИ 

ПРОИЗВОДИ И ФЕРОЛЕГУРИ 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви од Царинската тарифа — спе-
цифични опреми за производството на кокс, желе-
зо, челик, челични производи и феролегури, наме-

Наименување Царин-
ска 

стопа 
3 ~ 

40.11/1е Надворешни гуми за други во-
зила 
Ех. 
Надворешни гуми за дампери, 
носивост над 10 тона . 12 

40.11/2е Внатрешни гуми за други во-
зила 
Ех. 
Внатрешни гуми за дампери, 
носивост над 10 'гона 12 

84.02/2 Прегревани 
Ех. 
Лрегревачи на пара од висок 
притисок од котли на утилиза-
тори , 12 

84.02/4 Други помошни уреди за парни 
котли 
Ех. 

— Котли-утилизатори за ладење 
гасови на металуршки печки 12 

— Акумулатори на пара за сме-
стување на вишокот на пара 
од котли утилизатори од ви-
сок притисок (60 at) 12 

84.03/3 Ацетиленски генератори 
Ех. 
Ацетиленски генеоатори, капа-
цитет над 25 Nm3/** 12 

84.03/4 Други генератори 
Ех. 
— Уреди за производство на 

заштитен гас за печки за 
жарење 12 

— Генератори за производство 
на кислород, капацитет над 
200 Nm3/h — механички дел 12 

84.10/5 Клипни пумпи 
Ех. 
Клипни пумпи притисок над 
90 at , 12 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
— Подвижни компресори со ра-

ботен притисок над IO at 12 
— Стабилни компресори капа-

цитет над 12 Nms/min, при-
тисок над 6 at 12 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
— Вентилатори-ексхаустори, ка-

пацитет над 6.000 m3/min за 
ладење на агломерати — ме-
ханички дел 12 

— Вентилатори за извлекува-
ње гасови од металуршки пе-
чки чии работни температу-
ри се над 200°С — Механички 
дел 12 

— Booster-вентилатори на уре-
ди за снабдување на рота-
циони печки со гас од елек-
троредукциони печки — ме-
ханички дел 12 

84.11/5 Други дувалки 
Ех. 
Турбодувалки за печки за ме-
талуршки погони 12 
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1 
84 13/4 

84.14/1 

84.14/3 

84.14/4в 

84 17/ls 

84.18/26 

84.19/2 

84.20/1 

Друри огништа за печки и 
слични уреди 
Ех. 
Комбинирани горилиици (бре-
нер^ за палење котли утилиза-
тори и металуршки печки 12 
Печки и апарати за термичка 
обработка на метали, обични 
Ех. 
— Печки за термичка обработ-

ка на отковки тежина на вло-
шката над 5 тона 12 

— Печки за термичка обработ-
ка на цевки 12 

Печки за топилници 
Ех. 
Уреди за агломерирање (синте-
рирање) пирометалуршко збога-
тување и окрупнување на ком-
понентите на агломерационите 
шаржи — механички дел 
Други индустриски и лаборато-
риски печки, неелектрични 
Ех. 
— Постројки за производство на 

кокс 
— Постројки за производство на 

сурово железо — високи v  
печки, зафатнина над 1000 ni3 

— Миксери за прием на течно 
сурово железо 

— Печки за загревање на вло-
шка во валалници и печки за 
нормализирање и жарење 
(термичка обработка) на ва-
лалнички производи 

— Ковачки печки за отковки, 
тежина на влошката над 5 
тона 

— Печки за магнетизирачко пр-
жење на железна руда 

— пЕечки за печење палети 
— Ротациони печки за предре-

дзпкција на руда со плашт 
дебелина над 40 mm 

Други машини и уреди 
Ех. 
Постројки за преработка на су-
ров коксен гас 
Машини и уреди за филтрира-
ње или пречистување на течно-
сти и гасови 
Ех. 
Машини и уреди за филтрира-
ње на отпадни води на коксар-
ници и железарници 12 
Машини за пакување и завит-
кување на стоки 
Ех. 
— Уреди за пакување и с а н и -

рање на лимови и ленти 12 
— Специјални машини за паку-

вање и сигнирање на цевки 12 
— Специјални машини за паку-

вање на електроди, шајки 
и др. 12 

Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
— Ваги за мерење и дозирање 

засили на ленти и на конте-
кери 12 

— Крански електронски реги-
стрирни ваги за челичани 12 

— Електронски ваги на кон-
веери за мерење тежината 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

12 

12 

84.21/1 

на влошката, на полуфабри-
катите и готовите произво-

ди во валалници на цевки 12 
Машини и апарати за ргефрлање 
песок за чистење на метални 
предмети 
Ех. 
Специјални машини за чистење 
на површината на металуршки 
фазни производи со песок (пес-
карење) 12 

84.22/2а Жичарници товарни 
Ех, 
Жичарница автоматски за тран-
спорт на железна руда и трос-
ка, капацитет над 150 t /h . 12 > 

84.22/За, б и в Кранови 
Ех 
— Мачки за кранови за пол-

нење — шаржирање на елек-
троредукциони печки, SM 
печку| и конвертори 12 

— Мачки за кранови за врте-
ње на ковачки ингот и на 
отковка за ковачници на 
железарници 12 

— Помошни уреди за кранови 
— автоматски клешти за "ма-
нипулација на с л абови, па-
кети лимови и макари ленти 12 

— Мачки на кранови со уреди 
за стрипување (стрипер ди-
галки) 12 

т" Мачки на кранови за вло-
жување материјали во ме-
талуршки печки 12 

8$22/5г Дигалки самостојни, подвижни 
Ех. 
~ Подвижни — мобилни ди-

галки со хидрауличен фа-
ќач за зафаќање на старо 
железо во железарници, но-
сивост над 10 тона 12 

— Дигалки за полнење — шар-
жирање на SM печки, елек-
трични печки и конвертори 12 

84.22/Ѕд Други машини и апарати за 
дигање, за манипулација, за 
натовар или истовар и сл. 
Ех. 
— Уреди за дозирање — дода-

вачи, капацитет над 500 t/h 
материјали ' 12 

— Уреди за дозирање — елек-
тромагнетни вибрациони до-
давачи 12 

— Автоматски дозери за при-
готвување на јаглен за кок-
сирање 12 

— Манипулатори за ковачки 
инготи и за отковки за ко-
вачници на железарници 12 

— Хидраулични и механички ув-
реди за манипулација со 
електроди на електропечки 12 

— Уреди за манипулација на 
жешка шаржа од ротациони 
до електроредукциони печки 12 

— Уреди за извртување на ка-
зани за сурово железо, су-
ров челик и феролегури — 
заради чистење 12 

— Уреди за манипулација (пре-
нос и вртење) на макари че-
лични ленти * 12 
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84.23/2а 

84.23/25 

84.23/3 

84.23/46 

84.23/7 

84.23/12 

84.43/2 

84,43/3а и б 

— Уреди за манипулација со 
валјаци на валалнички ста-
нови 12 

— Одземани и одлагани на хо-
моген изирана руда 12 

— Уреди за истоварувања еки-
пирање) на вагони 12 

— Самоодни машини за отстра-
нување на треска 12 

— Сомоодни машини за мани-
пулација со инготи 12 

Самоодни скрепери 
Ех. 
Самоодни скрепери за дневни 
копови 12 
Влечени скрепери 
Ех. 
Јажни скрепери за натовар на 
железна руда во јами 12 

Екскаватори. механички лопа-
ти и сл.ични Самоодни уреди 
Ех 
— Јамски натоварувачи со ла-

жица на шини и со гумени 
тркала 12 

— Натоварувачи со лажица на 
гумени тркала или на гасе-
ници за рудници со. повр-
шински копови 12 

Булдожери и багери со мотор 
над 200 KS 
Ех 
— Булдожери за рудници на 

дневни копови 12 
— Багери електрични, со за-

фатнина на лажицата над 
2 m'5 12 

— Багери дизел, електрични, 
со зафатнина на лажицата 
над 2 m3 12 

— Багери со ротирачки ведри-
чки за дневни копови 12 

Машини за длабински дупчења 
Ех. 
Јамски гарнитури за длабински 
дупчења 12 

Други машини стабилни или 
подвижни, за ископување, ни-
велирање, набивање и сл. 
Ех. 
— Машини режачки од удирен 

тип за откопување желез-
на руда во јами 12 

— Дупчалки за лепезесто дуп-
чење, со подножје 12 

— Самоодни дупчалки за дуп-
чење и изработка на ископи 12 

— Вибро-дупчалки 12' 
— Уреди за полнење мински 

дупки со експлозив 12 
— Дупчалки* со пречник на 

дупчење над 100 mm 12 

Машини за центрифугално ле-
ење 
Ех. 
Уреди за центрифугално лее-
ње на цевки од железо 12 

Машини за континуирано леење 
Ех. 
Машини за континуирано лее-
ње на течен челик 12 

84.43/9 Лонци за леење, со механизам 
Ех 
Лонци за леење, со механизам, 
капацитет над 15 тона 12 

84.43/11 Други конвертори, лонци за 
леење и сл. 
Ех 
— Уреди4 за десилицирање и 

десулфурирање на сурово 
железо пред хомогенизира-
ње во миксери 

— Уреди за симнување на тро-
ска од конвертори, SM печ-
ки, електроредукциони печ-
ки и сл. 

— Конвертори 
— Уреди за воведување на ки-

слород и други гасови во 
течен метал 

— Казани и лонци за сурово 
железо, за суров челик и за 
троска 

— Уреди за изработка и суше-
ње на чепии стапови 

— Уреди за вакуумирање (ва-
куумско леење) на течен 
челик 

84.44 Валачници и валачнички ста-
нови и валјаци за нив 
1) Валаччички станови 
2) Валачнички пруги за топло 

и ладно валање 
3) Машини и уреди за конечна 

доработка 
4) Машини за отсекување на 

полуфабрикати и на готови 
валачнички производи 

5) Машини за калибрирање 
6) Валјаци за станови 
7) Друго 
Ех 
Машини и уреди за влечење, 
шлајфуваље и лупење на челик 

84.45/1а Ковачки машини 
Ех 
Специјални хоризонтални кова-
чки машини за слободно кова-
ње на одливки, тежина над 
ЗОО kg 

84.45/16-2 Преси со хидрауличен погон 
Ех 
— Преси за ковање со хидра-

уличен погон за слободно ко-
вање, сила над 1.000 тона 

— Преси за ^здебелување на 
• краиштата на цевки 
84.45/1в-4 Други машини за ладно офор-

мување 
Ех 
— Уреди-линии -за производс-

тво на отворени и затворе-
ни профили од лента и цев-
ки 12 

— Рамнала за цевки и профили 
84.45/1В-5 Други-машини за увалување на 

запци, на навои и сл 
Ех. 
Машини за врежување навои на 
цевки и на спојници 12 

84.45/1В-6 Други машини за обработка по * 
пат на деформација 
Ех. 
Машински ножици за сечење 
отпадоци на метали во пригот-
вување на влошка за производ-
ство на суров челик 12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 
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84.45/2а-5 Други стругови 
— Машини за обработка на 

валјаци за валачнички ста-
нови 12 

— Машини за обработка на 
отковки, тежина над 500 kg 12 

— Специјални стругови за чис-
тење на површината на ме-
талуршки фазни производи 12 

84.45/26-4 Специјални дупчалки 
Ех. 
Специјални повеќевретени хо-
ризонтални дупчалки за дупче-
ње плочи на кристализатори 12 

84.45/2В-4 , Специјални точила 
Ех. 
— Специјални точила за точе-

ње на валјаци за валачнич-
ки станови 12 

— Специјални точила за чисте-
ње на површината на мета-
луршки фазни производи 12 

84.45/2г Острила 
Ех. 
— Специјални остри ла за ос-

трење круни на точила со 
пречник на точењето над 
100 mm 12 

— Специјални остри л а за ос-
трење на ножови должина 
над 2 m 12 

84.45/2д-3 Специјални глодала 
Ех. 
— Специјални глодала за вре-

жување жлебови на валјаци 
за валачнички станови 12 

— Специјални глодала за об-
работка на подложни плочи 
на железнички шини 12 

— Специјални глодала за чие- с 
тење на површината на ме-
талуршки фазни производи 12 

84.45/2Ѓ-2 Специјални рендиња 
Ех. 
Специјални рендиња за чис-
тење на површината на мета-
луршки фазни производи . 12 

84.45/2е-1 и 2 Пили 
Ех. 
Процесни циркуларни пили 12 

84.45/2ж Специјални машини за обра-
ботка со симнување на стру-
ганици 
Ех. 
Специјални машини за обработ-
ка и сечење на цевки со симну-
вање на струганици 12 

84.45/л ' Други машини за обработка со 
симнување на струганици 
Ех. 
Уреди за сечење цевки со вти-
снување 12 

84.50/3 Апарати за автоматско сечење 
или за сечење со пренос од цр-
теж 
Ех. 
— Апарати за пламено сечење 

и чистење (флемување) на 
металуршки фазни произ-
води ; 12 

— Автоматски уреди за сецка-
ње на гредички за изработка 
на безрабни цевки 12 

84.50/4 Други апарати за сечење и за-
варување 

Ех. 
Уреди за автоматско режење на 
славови и инготи ^ 12 

84.56/3 Уреди за сортирање, флотира-
ње и брикетирање 
Ех. 
— Уреди за флотација (збога-

тување) на железни руди со 
киселоотпорна и абразивна 
облога 12 

— Уреди за перење на железна 
руда 12 

— Уреди за брикетирање на 
материјали за шаржа (за-
сип) 12 

84.56/7 Други машини за сортирање, 
просевање, сепарација, перење, 
кршење и сл. 
Ех. 
— Уреди за мострирање на ру-

ди и концентрат 12 
— Уреди за тешко-течносна се-

парација на железна руда 
— механички дел 12 

— Уреди за перење и класира-
ње на железни руди— меха-
нички дел 12 

— Дробршки за дробење на 
железна руда и кокс, капа-
цитет над 150 t/h — механич-
ки дел 12 

— Дробилки за дробење на ме-
талуршки варовник и ме-
талуршка вар, капацитет над 
150 t/h — механички дел 12 

— Дробилки за нискојаглсрод-
ни ферохром (sjurafirie) — 
механички дел 12 

— Мелници со топки, со валја-
ци, со прачки и со чекани 
за мелење на минерални су-
ровини (на железни руди, на 
огноотпорни материјали, на 
металуршка вар, на јаглен 
за коксирање и др) — меха-
нички дел 12 

— Мешани и пелетизатори за 
приготвување и правење на 
сурови пелети — механич-
ки дел 12 

— Суви и водени магнетни се-
паратори 12 

84.59/2K Други машини и механички 
справи 
Ех. 
— Машини за набивање и за 

контрола на подградувања 12 
— Уреди за торкретирање на 

јамски простории 12 
— Уреди за вулканизација на 

транспортни ленти, широчи-
на над 800 mm и на надво-
решни гуми за демпери 12 

— Уреди за пресување (хид-
раулични преси) на челични 
отпадоци како влошка за 
производство на суров челик 12 

— Уреди за континуирано ду-
жење (бајцување) на лим и 
цевки во валачници 12 

— Уреди за регенерација на 
сулфурна и солна киселина 
во лужилници на метали 12 

— Уреди за неутрализација на 
отпадни води во процесот на 

fc« дужење на метали , 12 
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84 62/2 

34.63/3 

85 02/5 

85.02/6 

85.ll/lB 

85.ll/lr 

85.1173 

85.12/9 

— Уреди за континуирано по-
цинкувани на ленти, лимови 
и цевки 12 

— Уреди за континуирано про-
изводство на бел лим и 
ленти 12 

— Уреди за континуирано про-
изводство на пласифицира-
ни лимови и ленти 12 

— Уреди за континуирано про-
изводство на заварени про-
фили 12 

— Уреди за автоматско хидра-
улично испитување на цев-
ки под притисок 12 

— Уреди за електролитичко од-
мастување 12 

— Уреди за поправка — тор-
кретирање на огноотпорна 
облога на металуршки печки 12 

— Машини за намаслување и за 
заштитно премачкување на 
цевки и прачки 12 

— Уреди за навивање спојни-
ци за рабни и безрабни цевки 12 

Валчести лежаи 
Ех. 
Валчести лежаи за работни 
валјаци на валачнички станови 12 

Други Куќишта за лежаи и ле-
жаи за рамни оски 

Ех 
Куќишта и лизгави лежаи за 
потпорни валјаци на взлачни-
чки станови 12 

Електромагнетски глави за ди-
гање 12 

Други електромагнети 
Ех, 
Магнетни глави за магнетни се-
паратори 12 

Индустриски лачни печки 
Ех 
— Електролачни печки за 

производство на челик, ка-
пацитет над 25 тона 12 

— Електролачни печки 'за про-
изводство на феролегури 12 

Други индустриски печки 
-Ех. 
Електроредукциони печки за 
производство на феролегури 12 

Електрични машини и апарати 
за заварување, лепење и споју-
вање 
Ех. 
— Специјални електрични апа-

рати за наварување валјаци 
за валачнички станови 12 

— Агрегати за високофреквент-
но заварување во контину-
иран процес на производс-
тво на рабни цевки и про-
фили 12 

Други грејачи 
Ех. 
Специјални грејачи за сериско 
загревањ-е на мотори за теш-
ка механизација на дневни ко-
пови . 12 

85 22/2а 

85.23/2 

1.02/3 

J i 3 
Електрични апарати за палење 
мини во рударството 
Ех. 
Електрични апарати за палење 
мини во рударството за над 40 
места за палење 12 
Кабли з? пренос на сила 
Ех 
Кабли за пренос на сила од 
специјална изработка за висо-
ки температури во топилници, 
во челични и при други мета-
луршки печки 12 
Електрични локомотиви со на-
појување од еден систем 
Ех, 
Јамски електрични локомотиви 
над 7 тона 12 
— Електрични локомотиви спе-

цијално изработени за по-
требите на коксарницр! — за 
манипулација на вжарен 
кокс 

86 04/5 Моторни товарни вагони 
Ех 
— Самоодни вагони на електри-

чен погон за пренос на ка-
зани со суров челик, желе-
зо и троска 

— Специјални сомоодни ваго-
ни за ремонт на конвертори 

86.07/1ѕ-3 Други железнички вагони 
Ех 
— Вагони специјално изработе-

ни за прифаќање на вжарен 
КОКС -

— Вагони со казани за превоз 
на сурово железо, челик и 
треска во течна состојба 

87.02/Зв-! до 3 Кипери и дампери носивост над 
15 тона 
Ех. 
Кипери и дампери за пренос на 
материјал 
— руда во јами и на дневни 

копови 
87.02/Зг Камиони-теглачи 

Ех. 
Камиони-теглачи за влечење на 
специјални приколки за превоз 
на тешки рударски машини 

87.07/1 ч Комплетни возила со сопствен 
погон 
Ех. 
Автовиљушкари за пренос на 
макари ленти, носивост над 10 
тона 

87.14/4 Приколка за превоз на товари 
Ех 
Приколки за превоз на тешки 
рударски машини 

90.18/2 Други апарати 
Ех. 
Апарати за оксигенотерапија и 
за вештачко дишење 

90.24 Инструменти и апарати за ме-
рење, за контрола и автоматска 
контрола на протокот, на длабо-
чината, на притисокот итн. 
Ех. 
— Мерни и регулациони ин-

струменти и апарати на ро-

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
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тациоии печки, на електро-
редукциони и електролачни 
печки и конвертори 12 

— Мерни и регулациони инс-
трументи и апарати на ва-
лачнички станови 12 

— Мерни и регулациони инс-
трументи и апарати за флу-
иди 12 

90.25 Инструменти и апарати за фи-
зички и хемиски анализи 
Ех. 
— Апарати за хемиска кванти-

тативна анализа на суров 
челик и на феролегури (кван 
тометри) 12 

— Апарати за определување 
гасови и други елементи во 
челик 12 

90.28 Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мере-
ње, проверување, анализа и ав-
томатска контрола 
Ех. 
— Уреди за мерење, проверува-

ње, анализа, автоматска кон-
трола и регулација на про-
изводството во коксарници 12 , 

—-Уреди за мерење, проверу-
вање, анализа, автоматска 
контрола и регулација на 
производството на сурово же- -
лезо во високи печки 12 

— Уреди за мерење, проверу-
вање, анализа, автоматска 
контрола и регулација на 
работата на ротационите и 
елехтроредукционите печки 
и конвентори 12 

— Уреди за мерење, проверу-
вање, анализа, автоматска 
контрола и регулација во 
валачници 12 

— Уреди за мерење, проверу-
вање, анализа, автоматска 
контрола и регулација на 
работата SM и електро-печки 12 

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

Бр. 3.1711/1 
8 февруари 1971 година 

Белград 
Сојузен секретар за 

финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

ВО. 

Врз основа на членот 61 став % од Законот за 
царинската служба („Службен лист на СФРЈ", бр. 
54/70), директорот на Сојузната управа за царини 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Легитимацијата на работниците на царинската 

служба (во понатамошниот текст: службената леги-
тимација) им се издава на работниците кои работат 

на работите на контролата на патничкиот промет 
со странство, на работите на царинењето и царин-
скиот надзор, на работите на прекршочната постап-
ка, како и на контролно-ревизионите работи, а 
според образецот кој е отпечатен кон овој правил-
ник и е негов составен дел. 

Член 2 
Големината на службената легитимација од 

членот 1 на овој правилник е 100X68 mm. 
Кориците на легитимацијата се во црна боја и 

се обложени со кожа или со скај, а листовите се 
во зелена боја од вредносна хартија со уводен фи-
лигран. 

Член 3 
Службената легитимација содржи: 
1) грб на Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија; натпис: .,Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, Сојузна управа за 
царини"; назив. „Службена легитимација"; реги-
старски број и серија; 

2) фотографија на имателот на легитимацијата 
големина 55X35 mm преку која е втиснат печат на 
Сојузната управа за царини како орган кој ја издал 
легитимацијата, а под фотографијата потпис на 
имателот на легитимацијата; 

3) име и презиме на имателот на легитимаци-
јата, и назив на царинскиот орган во кој ТОЈ работи; 

4) место и датум на издавањето на легитимаци-
јата, печат на Сојузната управа за царини како 
орган КОЈ ја издал легитимацијата и потпис на ди-
ректорот на Сојузната управа за царини како ста-
решина на органот; 

5) место за заверка на важењето на легитима-
цијата; 

6) текст: „Имателот на оваа легитимација е овла-
стен во името на царинскиот орган чиј е работник, 
а во границите на своите службени овластувања, да 
ги врши сите дејствија во царинска постапка врз 
основа на одредбите на Царинскиот закон, на За-
конот за царинската служба и другите прописи со 
кои се регулирани надлежноста и начинот на рабо-
тата на органите на царинската служба " 

Службената легитимација се печати на јазици-
те и писмата на народите на Југославија. 

Член 4 
Службената легитимација важи за целата тери-

торија на Југославија. Важењето на легитимацијата 
се заверува со потпис и со печат за секоја кален-
дарска година. 

Заверувањето на легитимацијата за работниците 
во царинарницата го врши управникот на царинар-
ницата, а за управниците и помошниците управници 
во царинарниците, како и за работниците во Сојуз-
ната управа за царини — директорот на Сојузната 
управа за царини. 

Член 5 
Евиденцијата за издадените 'службени легити-

мации се БОДИ ВО книгата на службените легити-
мации, која содржи: име и презиме ца работникот 
на царинската служба на кого легитимацијата му е 
издадена, регистарски број и број на серијата, да-
тум на издавањето, датум на одземањето односно 
датум на уништувањето или исчезнувањето, на ле-
гитимацијата. Кон книгата на издадените службени 
легитимации се чуваат потврдите за приемот на 
легитимациите и записниците за уништувањето на 
легитимациите. 

Службените легитимации ги издава и за нив-
ното издавање води евиденција организационата 
единица во Сојузната управа за цариии/што ќе ја 
определи директорот. 

Член 6 
Ако имателот на службената легитимација ја 

загуби службената легитимација или на друг начин 
остане без легитимацијата, тој е должен во рок од 
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три деса од денот на исчезнувањето на легитима-
цијата да го извести за тоа својот претпоставен 
старешина и исчезнувањето на легитимацијата пи-
с,мено да го образложи. 

Уништената, загубената или на друг начни 
исчезната службена легитимација се огласува за 
неважечка и се брише од евиденцијата за издаде-
ните службени легитимации. 

Член 7 
Службената легитимација се заменува: 
1) кога ќе дотр&е или ќе стане неупотреблива 

поради оштетување; 
2) кога имателот "на легитимацијата ќе го про-

мени името или презимето. 
Службената легитимација се одзема: 
1) кога на имателот на легитимацијата ќе му 

престане работниот однос во царинската служба; 
2) во случај на смрт на имателот на легитима-

цијата. 
Службената легитимација што се заменува и 

службената легитимација што е одземена ги 
уништува комисија што ја формира директорот на 
Сојузната управа за царини односно управникот 
на царинарницата. Овие легитимации се з^иштуваат 
на крајот на секоја календарска година за што ко-
мисијата составува записник. 

Член 8 4 . -
Службената легитимација ќе им се издаде на 

работниците на царинската служба во рок од два 
месена од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1088 
28 јануари 1971 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

ОБРАЗЕЦ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 

(големина 100 X 68 mm) 
(прва страна на кориците) 

Грб на СФРЈ 

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
(втора страна на кориците) 

Место за фотографија 
големина 55X35 mm 
Своерачен потпис, 

(прва внатрешна страна) 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Серија Рег. бр. 

(втора внатрешна страна) 

(Име и презиме) 
е работник на : 

(назив на царинскиот орган) 
Белград, 197 , година 

(МП) 
Директор, 

(трета внатрешна страна) 
Важи за годината, Важи за годината, 
197 197—-

(МП) 
(со 10 рубрики за заверка) 

(Четврта внатрешна страна и 
трета страна на кориците) 

Имателот на оваа легитимација е овластен во името 
на царинскиот орган чиј работник е, а во границите 
на своите службени овластувања, да то врши сите 
дејствија во царинската постапка врз основа на 
одредбите на Царинскиот закон, на Законот за ца-
ринската служба и друште прописи со кои се ре-
гулирани надлежноста и начинот на работата на 
органите на царинската служба. 

(Четврта страна на кориците — празна) * 

81. 

Врз основа на членот 12 став 2 точка 4, во врска 
со членот 30 од Законот за царинската служба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/70), директорот на 
Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА БЕЛГРАД СО СЕДИШТЕ ВО 

СМЕДЕРЕВО 

1. Се основа Царинска испостава на Царинар-
ницата Белград со седиште во Смедерево. 

2. Ца,ринската испостава од точката 1 на ова 
решение започнува со работа на I март 1971 година. 

ОЗ Бр. 1489/1—71 
5 февруари 1971 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

82. 

Врз основа на членот 8 од Законот за Царин-
ската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 
49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 
22/70 и 25/70), во согласност со сојузниот секретар за 
финансии, директорот на Сојузната управа за ца-
рини ја утврдува 

Л И С Т А Т А 
ЗА ИЗМЕНА ИА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИТЕ 
ОСНОВИЦИ ЗА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ, КА-
МИОНИ, МОТОРЦИКЛИ И МОПЕДИ ШТО ЈУГО-
СЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ГИ 
УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД 

СТРАНСТВО 

1. Во Листата на царинските основици за пат-
нички автомобили, камиони, моторцикли и мопеди 
што југословенски и странски државјани ги уве-
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зуваат, внесуваат или примаат од странство („Служ-
бен лист на СФРЈ'% бр. 38/69 и 2/71), во колоната 
6 царинските основици во динари, се зголемуваат 
за 20%. 

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

Бр. 1463/1 
10 февруари 1971 година 

Белград 

Директор * 
на Сојузната управа за царини, 

Милован Ѓокановиќ, с. р. 

83. 

Врз основа на членот 61 од Законот за Служба-
та на општественото книговодство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68, 55/69 и 32/70), 
во спогодба со гувернерот на Народната банка на 
Југбславија и во согласност со сојузниот секретар 
за финансии, генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА 
УПОТРЕБАТА НА НАЛОЗИТЕ ЗА ПРЕНОС И НА-
ЛОЗИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА КАЈ КОМПЕНЗАЦИИ, 
АСИГНАЦИИ, ДЕСНИ И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДОЛГ 

1. Во Упатството за начинот на употребата на 
налозите за пренос и налозите 'за пресметка кај 
компензации, асигнаЈдии, цесии и.преземање на долг 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 1/68) во точката 2 
ставот 5 се менува и гласи: 

„Налозите за пресметка Службата на опште-
ственото книговодство ги извршува без проверува-
ње дали корисниците на општествени средства 
имаат неизвршени обврски од членот 57 б став 1 
односно членот 57 в став 4 од Законот за Службата 
на општественото книговодство." ч 

2. Во точката 5 став I зборовите: „членот 33 6 
од Законот за книговодството на стопанските орга-
низации или неизвршени налози за враќање позај-
мици на задолжителниот дел на резервниот фонд 
што е користен за исплатување на личните доходи 
согласно со членот 57 став 6 од Законот за средстпа-
та на стопанските ооганизации" се заменуваат со 
зборовите: „членот 57 б став 1 односно членот 57 в 
став 4 од Законот за Службата на општественото 
книговодство". 

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

О. бр. 3 
29 јануари 1971 година 

Белград 

v Заменик-генерален директор 
на Службата на општественото 

- книговодство, 
Спасое Меденица, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за до-
полнение на Правилникот за техничките мерки и 
за зашитата при работата при рударски подземни 
роботи, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/70, се поткраднала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗА-
ШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ РУДАРСКИ 

ПОДЗЕМНИ РАБОТИ 

Во членот 1 наместо зборовите: „во членот И2М 

треба да стои: „во членот 212". 
Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Бел-

град, 2 февруари 1971 година. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛ. 71 ДО 74 
ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА ЖТП СКОПЈЕ — СООБРА-

ЌАЕН ПОГОН СКОПЈЕ 

I. На иницијатива на групата работници на же-
лезничките станици Скопје и Ѓорче Петров, Уст-ав-
ниот суд на Југославија, со решението У бр4. 373/70 
од 21 октомври 1970 година, поведе постапка за оце-
на на согласноста на чл. 71 до 74 од Правилникот за 
распределба на личните доходи и другите надоме-
стоци на работниците на ЖТП Скопје — Сообраќаен 
погон Скопје од 1 јуни 1966 година со Основниот за-
кон за работните односи. 

Во одредбите на наведените членови од Правил-
никот е определено дека ќе им се намалува личниот 
доход на работниците, помеѓу другото, поради не-
доаѓање на работа и школување, откажување по-
слушност. пијанство, напуштање на работното ме-
сто, предизвикување недисциплина во колективот, 
неправилно мерење и броење на колетите, непропис-
но враќање или неправилно задржување на стран-
ски вагони, неправилно или небрежно водење на 
патниот лист, (ненавремено или неправилно реша-
вање на административни предмети, небрежно и не-
уредно одржување на редот „и чистотата во делов-
ните простории и на слични места, недоволно из-
вршен надзор нат извршните работници и поради 
неквалитетни работи кои имаат за последица не-
среќа, задоцнување и застој во сообраќајот. 

Намалувањето на личниот доход го врши над-
лежниот раководител во износ од 5 до 120 динари 
спорѕд видот на утврдениот пропуст еа работникот. 

Со одредбата на членот 74 став 5 од Правилни-
кот посебн,о е пропишано дека намалувањето на 
личниот доход ќе се наголеми за 10%, ако работ-
никот поднесе приговор на решението, за. намалува-
ње, а надлежната комисија таквиот приговор не го 
усвои. 

Иа јаината расправа претставникот на Сообра-
ќајниот погон Скопје изјави дека вакв,ите одредби 
на Правилникот се резултат на специфичните при-
лики во ЖТП Скопје и на железниците воопшто и 
дека со намалувањето на личните доходи се покри-
ва во еден дел штетата настаната поради повреда 
на оаботната должност. Истовремено претставникот 
на Погонот изјави дека наведените одредби на Пра-
вилникот веќе подолго време не се во примена, а 
дека во Погонот се применува посебен пропис 
за надоместокот на штетата што работниците ќе ја 
сторат во вршењето ва работата. 
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II. Оценувајќи ја законитоста ea одредбите на 
чл. 71 до 74 од Правилникот, Уставниот суд утврди 
дека тие содржат два основа за намалување на лич-
ните доходи. Еден основ претставуваат повредите на 
работната должност кои имаат за последица созда-
вање недисциплина во работата, а втор основ се по-
вредите на работната должност кои имаат за пос-
ледица материјална штета. 

Во поглед на првиот основ, а согласно со пора-
но заземениот став, Судот смета дека за повреди на 
работната должност работната организација не може 
да пропишува намалување на личните доходи, би-
дејќи на тој начин се воведува парична казна, а теа 
е противно на одредбите на чл. 89 до 91 од Основ-
ниот закон за работните односи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/70). 

Што се однесува до вториот основ, Судот смета 
дека прашањето на надоместокот на штетата што 
работникот ќе ја стори со својата работа MO'Oa по-
себно да се регулира (член 96 од Основниот закон), 

'како што тоа 'Сообраќајниот погон Скопје, според 
изјавата на својот претставн.ик, и го сторил. Спо-
ред тоа, ниту прашањето на надоместокот на ште-
тата не може да се решава со намалување на лич-
ните доходи, а особено тоа не може да биде во една 
неадекватна постапка, која не дава гаранции за ре-
шавање на таквото прашање. 

Имајќи предвид дека одредбите на Правилникот 
за намалување на личните доходи веќе подолго вре-
ме не се применуваат, Судот одлучи да ги укине тие 
одредби. Што се однесува до одредбата на Правил-
никот со која всушност се воведува казнување по-
ради поднесување приговор на решение за намалу-
вање на личниот доход, Уставниот суд смета дека 
е во прашање тешка повреда на Уставот на СФРЈ 
и на законот и дека таа одредба мора да се поништи. 

III. Брз основа на членот 241 став 1 точка 5 од 
Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија 

о д л у ч и 

1. Се укинуваат одредбите на чл. 71 до 73 и па 
членот 74 ст. l, 2, З, 4 и 6 од Правилникот за рас-
пределба на личните доходи и другите надоместоци 
на работниците' на Ж<ГП Скопје — Сообраќаен по-
гон Скопје од I јуни 1966 година. 

2. Се поништува одредбата на членот-74 став 5 
од Правилникот за распределба на личните доходи 
и другите надоместоци на работниците на ЖТП Ско-
пје — Сообраќаен погон Скопје од 1 јуни 1966 го-
дина. v 

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

IV. Уставниот суд на Југославија ia Донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо 
Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Неда Божи-
новиќ, Радојка Катиќ, д-р Асен Групче, Никола 
Срзентић Јоже Земљак и д-р Иво Сунариќ. 

- У. бр. 373/70 
24 декември 1970 го-дина 

Белград , 
Лретседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕНОТ 1 
ОД ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИ-
НАТА РАШКА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПШТИНСКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

I. Со одредбата на членот 1 од Одлуката на 
Собранието на општината Рашка за измени на Од-
луката за општинските придонеси и даноци на гра-

ѓаните („Општински службени гласник", бр. 37/70 
од 15 април 1970) е зголемена стапката на придонесот 
од личниот доход од работен однос од 1.6% на 1,9%, 
а со одредбата на членот 5 од цитираната Одлука 
е предвидено дека таа одлука влегува во оила ос-
миот ден од денот на објавувањето во „Општински 
службени гласник". 

Генералниот директор на Службата на опште-
ственото книговодство — Главна централа во Бел-
град -му поднесе предлог на Уставниот суд на Ју-
гославија за оцена на законитоста на Одлуката. Во 
предлогот се истакнува .дека одредбите на Одлуката 
за зголемување на придонесот се во спротивност со 
одредбите на чл. 18 и 210 од Основниот закон за 
придонесите и даноците на граѓаните („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/70 — пречистен текст), поради 
тоа што стапките на придонесот се зголемени по 
28 февруари 1970 година. 

Собранието на општината Рашка е на мислење 
дека Одлуката не е во спротивност со Основниот 
закон, бидејќи претставува дополнителен пропис, 
а освен тоа за нејзиното донесување е пр-ибавена 
претходна согласност од работните организации на 
територијата на општината и тој придонес е воведен 
заради обезбедување средства за општонародната 
одбрана, што претставува општ интерес. 

II. Придонесот од личниот доход го плаќаат 
работниците и тој го товари фондот на личните 
доходи. Работната организација е само исплатител, 
а не и обврзник*на тој придонес. 

Законот поаѓа од тоа дека обврските на гра-
ѓаните мораат да бидат однапред познати и за тоа 
пропишува височината на тој придонес, како и на 
другите придонеси односно даноци, да се утврдува 
според прописите за определување на основиците 
и стапките што важеле на 1 јануари онаа година 
за која се утврдуваат обврските, освен ако се во 
прашање прописи кои се поповолни за даночните 
обврзници (член 18 од Основниот закон). 

По исклучок за 1970 година, височината на 
придонесот што ја пропишува Социјалистичка Ре-
публика Срби]а и другите општествено-политички 
заедници во таа република може да се утврди спо-
ред прописите за определување на основиците и 
стапките што тие ќе ги донесат до 28 февруари 
1970 година (член 210 од Основниот закон). 

Бидејќи Собранието на општината Рашка ја 
донесло наведената одлука дури на 15 април 1970 
година, Уставниот суд установи дека таквата одлука 
не е во согласност со Основниот закон. 

Наводите на Собранието на општината - Рашка 
за постоењето на претходен договор со работните 
организации на територијата на општината за во-
ведување на зголемен придонес во текот на даноч-
ната година за потребите на општонародната одбра-
на, се без влијание за оцената на законитоста на 
наведената одлука. 

Ако потребите на општонародната одбрана ба-
рале зголемени издатоци, општинското собрание и 
работните организации на територијата на општи-
ната биле должни таквите издатоци да ги намират 
на начинот предвР1ден со Законот за народната од-
брана (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), во врска 
со прописите за финансирање на општествено-
-политичките заедници и со прописите за средства-
та на работните организации. 

Според Законот за народната одбрана опште-
ствено-политичката заедница, како и работните и 
други организации, се должни да ги финансираат 
работите на народната одбрана кои со тој закон им 
се ставени во надлежност. Потребн,ите средства 
можат да се обезбедат по пат на договорни и други 
односи помеѓу работните организации, односно по-
меѓу општината и работните организации. При тоа 
општината ги финансира и работите на народната 
одбрана од својот буџет, а работната организација 
од своите средства т. е. од доходот, и тоа на начи-, 
нот на кој ги намируваат сите други договорни и за-
конски обврски, освен придонесот од личниот доход 
кој го товари- нивниот фонд на личните доходи. 
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' Ако не е во можност во текот на една година 
во буџетот да обезбеди финансиски средства за из-
вршување на своите обврски во областа на народ-
ната одбрана, општествено-политичката заедница е 
овластена финансирањето да го врши според фи-
нансиската програма по години, или привремено, 
како позајмица, да ги користи средствата од СВОЈОТ 
резервен фонд. 

Со ниедна одредба од Законот за народната од-
брана општествено-политичките заедници не се 
овластени во текот на годината да го зголемуваат 
придонесот од личниот доход, ниту работните орга-
низации се овластени на товар на фондот на лич-
ните доходи да ги намируваат потребите на народ-
ната одбрана. 

III. Врз основа на изложеното, а во смисла на 
членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на Југославија, 
по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на 
Југославија 

о д л у ч и 

1. Се поништува одредбата на членот 1 од Одлу-^ 
ката на Собранието на општината Рашка за измени 
на Одлуката за општинските придонеси и даноци 
на граѓаните („Општински службени гласник", бр 
37/70). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во „ О П Ш Т И Н С К И службени гласник". 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во состав: претседател на Судот Блажо 
Јовановиќ и членови на Судот Иван Божиновиќ, 
Неда Божиновиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Алек-
сандар Фира, д-р^ Асен Групче, Радојка Катиќ, 
Шефкет Маглајлић Никола Срзентић д-р Иво Су-
нариќ и Јоже Земљак. 

У бр. 386 
25 ноември 1970 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд нћ Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

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

У К А З 
&А ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БОЛИВИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА БОЛИВИЈА 

I 
Се отпов-икува 
Лука Беламариќ од должноста на извонреден м 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Бо-
ливија. 

И 
Се назначува 
Реџан Сурои, досегашен потпретседател на Из-

вршниот совет на Социјалистичка Автономна По-
краина Косово, за извонреден и ополномоштен ам-
басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Република Боливија. 

Четврток, 18 февруари 1971 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
ОВОЈ указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3 
3 февруари 1971 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

76. Уредба за одлагање на плаќањето на ану-
итетите кои стасуваат во 1971 година по 
кредитите од средствата на федерацијата 
за инвестиции во стопанството — — — 173 

77. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на составувањето 
на завршната сметка на фондовите и на 
средствата за инвестиции во стопанството 
на општествено-политичките заедници за 
1969 година — — — — — — 174 

78. Решение за дополнение на Решението за 
определување на установите за издавање 
цертификати за семе што се извезува — 175 

79. Решение за определување пониските ца-
рински стопи за специфична опрема за руд-
ници на железна руда и за производ-
ство на кокс, железо, челик, челични 
производи и феролегури — — — — 175 

80. Правилник за службената легитимација 
на работниците на царинската служба — 180 

81. Решение за основање Царинска испостава 
на Царинарницата Белград со седиште во 
Смедерево — — — — — — — — 181 

82. Листа за измена ,на Листата на царин-
ските основици за патнички автомобили, 
камиони, моторцикли и мопеди што југо-
словенски и странски државјани ги уве-
зуваат, внесуваат или примаат од стран-
ство — — — — — — — — — — 181 

83. Упатство за измени на Упатството за на-
чинот на употребата на налозите за пренос 

г и налозите за пресметка кај компензации, 
асигнации, цесии и преземање на долг — 182 

Исправка на Правилникот за дополнение на 
Правилникот за техничките мерки и за 
заштитата при работата при рударски 
подземни работи — —' — — — — — 182 

Одлука за оцена на законитоста на чл. 71 до 
74 од Правилникот за распределба на лич-
ните доходи* и другите надоместоци на 
работниците на ЖТП Скопје — Сообра-
ќаен погон Скопје — — — — — — 182 

Одлука за оцена на законитоста пк членот 1 
од Одлуката на Собранието на општината 
Рашка за измени на Одлуката за општин- - -
ските придонеси и даноци на граѓаните 183 
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