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40. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
Царинската тарифа, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 26 ја-
нуари 1967 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 26 јануари 1967 година, 

П. Р. бр. 524 
27 јануари 1967 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател, 

Коча Поповиќ, с. р 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

л 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 
ТАРИФА 

Член 1 
Во Законот за Царинската тарифа („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 34/65) членот 8 се менува и 
гласи: 

„Царинската основица за стоките што југосло-
венски и странски државјани ги увезуваат, внесу-
ваат или примаат од странство се определува врз ос-
нова на Листата на цаоинските основици што ia 
утврдува директорот на Управата за царина на СФР Ј, 
во согласност со сојузниот секретар за финансии. 
Листата на царинските основици се утврдува врз 
основа на цените не странски пазари 

За стоките од ставот 1 на овој член што не се 
опфатени со Листата на царинските основици, ца-
ринската основица ја утврдува царинарницата со 
вештачење." 

Член 2 
Во членот 9 зборовите: „за стока што не е оп-

фатена со листата на текуштите пени а" се заме-
нуваат со зборовите: „Зе стоката што". 

Член 3 
Членот 11 се брише. 

Член 4 
Во членот 12 ставот 1 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„Царинењето на стоките што југословенски и 

странски државјани ги увезуваат, внесуваат или 

примаат во пратки од странство се врши со приме-
на на единствена царинска стопа од 30% врз вкуп-
ната вредност на стоките, не сметајќи ја вредноста 
на стоките на кои е одобрена повластицата од чле-
нот 18 на овој закон и стоките на кои според Ца-
ринската тарифа не се плаќа царина. 

На стоките што се купуваат од консигнационен 
лагер во Југославија, нема да се применува един-
ствената царинска стопа од ставот 1 на овој член.'1 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

41. 
Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од 

Уставот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА 

НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за Тарифата на сојузниот данок на про-
мет, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Сојузниот собор од 26 јануари 1967 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 26 јануари 
1967 година. 

П. Р. бр. 525 
27 јануари 1967 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател, 

Коча Поповиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на 

промет („Службен лист на СФРЈ'% бр. 33/65, 57/65, 
4/66, 28/66 и 52/66) во членот 8 точка 9 втората ре-
ченица се брише. 

Член 2 
Во Тарифата на сојузниот данок на промет во 

тар. број 3 стопата: „21%" се заменува со стопата: 
„300/о", 

Во тар. број 5 во точката 1 стоката: „230%" СФ 
заменува со стопата: „280%". 



Страна 118 - Број 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 јануари 1967 

U 
Во точката 2а стопати: „во%" се заменува со 

стопата: „72%". 
Во точката 26 стоката: „40%" се заменува со 

станата: „488/о". 
Во точката 3 стопата: „138" се заменува со сто-

пала: „1,88", станата: „115".— со столата; „1,55", 
стопата: ,ДОО" — со станата: „1,30", стопата: „90" — 
со стопата: „1,20", станата: „87" — со станата: „1,17", 
стопата: „75" — со стопати: „0,95", а стопати: „69" — 
со стадата: „0.89". 

Во тар. број 10 по точката 7 се додева нова точ-
ка 7а, која гласи: 

,,7а) масло за горење: 
масло за горење лесно (А) 0,05 
масло за горење средно (Б) 0,03 
масло за горење тешко (Ц) 0,025". 

Во истиот тарифен број, во забелешката, во точ-
ката 4 алинејата 4 се менува и гласи: 

„— масла за горење наменети за производство 
на сурово железо и суров челик, масла за горење во 
домакинството (екстра лешо) и специјално масло за 
горење „Марина";". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на СФРЈ". 

42. 

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Ус-
тавот на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ 
И ОД ЦАРИНИ ВО КОРИСТ НА СМЕТКАТА НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-

СТВОТО ^ к 
Се прогласува Законот за издвојување дел од 

приходите од сојузен данок на промет и од царини 
во корист на сметката на федерацијата за инвести-
ции во стопанството, што го усвои Сојузната скуп-
штина, на седницата на Сојузниот собор од 26 ја-
нуари 1967 година и на седницата на Стопанскиот 
собор од 26 јануари 1967 година. 

П. Р. бр. 526 
27 јануари 1^67 година 

Белград, 
Го заменува 

' Претседателот на Републиката 
Потпретседател, 

Коча Поповиќ, с. р. 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Едвард Кардељ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД СО-
ЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ И ОД ЦАРИНИ ВО 
КОРИСТ НА СМЕТКАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Приходите што во 1967 и 1968 година, врз ос-

нова на Законот за измени на Законот за Тарифа-
та на сојузниот данок на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 5/67). ќе бидат остварени од зголемува-
њето на данокот на промет на тутунски преработки 
и алкохолни пијачки, како и од сојузниот данок на 
промет на стоките што граѓаните ги увезуваат, внесу-
ваат или примаат од странство, ќе се уплатуваат, по 
исклучок од членот 13 став 2 на Основниот закон 

за финансирање на општествено-политичките заед-
ници, непосредно на сметката на федерацијата за 
инвестиции во стопанството. 

На начинот од ставот 1 на овој член ќе се по-
стапи и со зголемениот приход од царини но ос-
новот на зголемувањето на единствената царинска 
стопа што се применува на стоките што граѓаните 
ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство, 
врз основа на Законот за измени на Законот за Ца-
ринската тарифа (,,Службен лист на СФРЈ", бр, 
5/67). 

Член 2 
Уплатувањето на зголемените п о х о д и од чле-

нот 1 на овој закон на сметката на федерацијата за 
инвестиции во стопанството ќе се врши на тој начин 
што во корист на таа сметка од вкупно остварениот 
приход ќе се издвојуваат 30% од сојузниот данок 
на промет на алкохолни пијачки, 23в/в од сојузниот 
данок на промет на преработки од тутун и 30% од 
царината што граѓаните ја плаќаат на стоките што 
ќе ги увезат, внесат или примат од странство. 

Член 3 
Средствата формирани според членот 2 од овој 

за-кон ќе се користат за отплатување на обврските 
на федерацијата по странските заеми и кредити шгО 
се отплатуваат од средствата на федерацијата на-
менети за финансирање на инвестициите во стопан-
ството. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

43. 

Врз основа на членот 10 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот 
данок на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
52/66), во спогодба со сојузниот секретар за инду-
стрија и трговија, сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПИСОТ НА АЛКОХОЛНИТЕ 
ПИЈАЧКИ, ПРЕРАБОТКИТЕ ОД ТУТУН И МАС-
ЛОТО ЗА ГОРЕЊЕ ЗА КОИ СЕ МЕНУВААТ СТО-
ПИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА 
МАЛО И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО 

И УПЛАТУВАЊЕТО НА ТОЈ ДАНОК 
1. Работните и други организации и самостојни-

те угостителски дуќани на граѓани (во понатамош-
ниот текст: даночните обврзници) што вршат про-
мет на алкохолни пијачки, промет на преработки 
од тутун и промет на масло за горење за кои се ме-
нуваат стапите на данокот на промет на стоки на 
мало во смисла на Законот за измени и дополненија 
на Законот за Тарифата на сојузниот данок 'на про-
мет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/67), ќе извршат 
попис на залихите на алкохолни пијачки, освен 
природното вино и природната ракија, и попис на 
залихите на преработки од тутун и масло за горе-
ње со состојба на 26 јануари 1967 година ќе ја утвр-
дат разликата помеѓу цените со укалхулираниот да-
нок на промет по новите стопи и данок на промет 
по досегашните стопи, и од тој ден, по извршениот 
попис, ќе го пресметуваат и уплатуваат данокот на 
промет на стоки на мало по новите даночни стопи. 

Во работните и други организации од ставот 
1 на оваа точка спаѓаат и продавници и други тр-
говски и угостителски единици во состав на работ-
ни организации, како и единици за продажба на 
производите од ставот 1 на оваа точка основани од 
други организации. 

2. По исклучок од одредбите на точката 1 на 
оваа наредба, не се должни да извршат попис про-
изводителските организации и трговските стопан-
ски организации на големо што алкохолните пијач-
ки, тутунските преработки и маслото за горење на 
залихи не ги водат по цените со укалкулиран данок 
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на промет на стоки на мало, со тоа што продавни-
ците и другите деловни единици на овие организа-
ции се должни да извршат попис на залихите на 
тие производи. 
.,, 3. Организацијата на пописот на залихите на 
алкохолни пијачки, преработки од тутун и масло 
за горење даночните обврзници ја вршат на начи-
нот и по постапката по кои го вршат пописот на 
стоките при менувањето на продажните цени на 
стоките во кои е укалкулирал данокот на промет 
на стоки на мало (комисиско мерење, броење). 

4. За извршениот попис се составува записник 
во потребен број примероци. Еден примерок од за-
писникот работните и други организации и доста-
вуваат на Службата на општественото книговодство 
кај која имаат жиро-сметка, а еден примерок — на 
месно надлежната служба на пазарната инспекција. 
Самостојните угостителски дуќани на граѓани му 
доставуваат еден примерок од записникот на финан-
сискиот орган на надлежното општинско собрание, 
а еден примерок — да надлежната службана пазар-
ната инспекција. 

Записникот за пописот мара, покрај ,податоците 
за називот (името) на даночниот обврзник и за ме-
стото и времето на вршењето на пописот, да ги со-
држи и следните податоци: 

1) назив на производот; 
2) единица мера; 
3) попишани количини на стоки; 
4) досегашна продажна цена по единица произ-

вод со данокот на промет; 
5) вкупен износ на вредноста на попишаните 

стоки по досегашната продажна цена со данокот на 
промет; 

6) нова продажна цена по единица производ со 
данокот на промет; 

7) вкупен износ на вредноста на попишаните 
стоки по новата продажна цена со данокот на про-
мет; 

8) вкупен износ на разликата помеѓу новата и 
досегашната продажна цена за алкохолни пијачки, 
за преработки од тутун и за масло за горење. 

Записникот го потпишуваат членовите на коми-
сијата и сметкополагачот. 

5. Заради полесно утврдување на разликата по-
меѓу сојузниот данок на промет на стоки на мало 
по новите даночни стоти и сојузниот данок на про-
мет на стоки на мело по досегашните даночни стопи 
за затечените залихи на алкохолни пијачки и пре-
работки од тутун, се даваат коефициенти за утвр-
дување на новата продажна цена за алкохолните 
пијачки и некои видови преработки од тутун и из-
,носи на разликите помеѓу новите и досегашните да-
ночни стопи за Пакувања од 120 парчиња цигари од 
I, II, III и IV квалитетна група. 

Коефициентите за алкохолни пијачки и некои 
видови преработки од тутун, што ќе се применуваат 
впз досегашната продажна цена со укалкулираниот 
данок на промет, изнесуваат: 

— за алкохолни пијачки — — — — 1,0744 
— за колекции цигари, екстра цигари и 

режан тутун од сите видови, освен тутунот 
за луле — — — — — — — — — 1,1515 

— за тутун за луле — — — — — 1,0751 
— за пури од сите видови, тутун за 

џвакање и бурмут — — — — — — 1,0571 
Ргзликите помеѓу нов,ите и досегашните даноч-

ни гтсмш за пакувања од 20 парчиња цигари од I, 
II, III и IV квалитетна група изнесуваат: 

Динари 
— за I квалитетна група (Дрина и др.) — 0,50 
— за I/II квалитетна група (филтер и др.) 0,40 
— за II квалитетна група (Морава и др^ 0,30 
— за На квалитетна група — " — 0,30 
— зе Ilia квалитетна група (Зета и др.) — 0,30 
— за III6 квалитетна група (Ибар и др.) — 0,29 
— за IV квалитетна група (Драва и др.) — 0,20 

6. Разликата на данокот на промет на стоки на 
мало утврдена според одредбите -на оваа наредба 
даночните обврзници се должни да ја уплатат на 
сметките определени со Наредбата за уплатување 
на приходите на општествено-политичките заедници 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 50/66 и 5/67). 

Работните и други организации што плаќаат 
аконтации на данокот на промет според наплате-
ната реализација и што применуваат коефициент 
за утврдување на наплатената реализација ја упла-
туваат разликата на данокот на промет, заедно 
со другиот данок на промет на стоки на мало, во 
рок од пет дена по истекот на декада (член 45 
став 4 од Основниот закон за данокот на промет). 

Работните и други организации што плаќаат 
аконтации на данокот на промет според реализа-
цијата на која не се применуваат коефициентите 
на наплатената реализација, или што плаќаат акон-
тации во височина на пресметаниот данок по изда-
дените фактури или во височина на пресметаниот 
данок по издадените доставници на стоки до своите 
продавници и други деловни единици, ќе ја упла-
тат разликата на данокот на промет најдоцна до 
13 февруари 1967 година, 

Самостојните угостителски дуќани на граѓани 
ќе ја уплатат разликата на данокот на промет нај-
доцна до 10 февруари 1967 година. 

7. Натоварените и испратените количини на ал-
кохолни пијачки, преработки од тутун и масло за 
горење се сметаат како стока на пат која купу-
вачот (примач на стоки во продавница или друга 
деловна единица) е должен веднаш по приемот да 
ја попише и разликата на данокот на промет да 
ја уплати според одредбите од оваа наредба. 

Како стока на пат се смета и стоката што е 
фактурирана а не е испратена. 

8. Надзор над спроведувањето на пописот на за-
лихите на алкохолни пијачки, ^преработки од тутун 
и масло за горење врши службата на пазарната ин-
спекција, а надзор над точноста на пресметувањето 
и уплатувањето на разликите на данокот на промет 
на стоки на мало врши Службата на општественото 
книговодство. 

9. Оваа наредба влегува во сила со денот нЗ 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Bp. 1-735/1 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

44. 

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политички-
те заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 
28/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА' 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Во Наредбата за уплатување на приходите 
на општествено-политичките заедници („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 50/66) во точката 4 на одредбата 
под 23 во заграда бројот: ,,З" се брише. 

2. Во одредбата под 24 по ставот 2 се додава' 
нова одредба 24а, која гласи: 

,,24а) на сметката бр. 840-21106 — Сојузен да-
нок на промет на алкохолни пијачки, освен на 
прометqt на природно вино и ракија (тар. број 3)." 
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СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 27 јануари 1967 

3. Оваа наредба влегува во сила. со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".. 

Бр. 4-829/1 
26 јануар-и 1967 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Киро Глигоров, с. р. 

3. Југословенскиот стандард од точката I на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1967 година. 

Бр. 19-160/1 
12 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с. р. 

45 

Врз основа на чл. 6 и 6а од Уредбата за на-
чинот за формирање на цените и за пресметува-
ње на разликата во цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65,, 11/66 и 22/66), 
генералниот директор на Сојузниот завод за цени 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТУТУНСКИ ПРЕ-

РАБОТКИ И КИБРИТ 
\ 

1. Во Наредбата за форми,рање на продажните 
цени за тутунски преработки и кибрит („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 33/65) во точката 1 уводната 
реченица и одредбата под 1 се менува-ат и гласат: 

,Д. Цените за цигари и кибрит во продажба на 
мало можат да се формираат до следното ниво: 

1) цигари: Динари за 20 парчиња 
I квалитетна група 2,50 

I/II квалитетна група 2,10 
II квалитетна група 1,80 

На квалитетна група 1,70 
Ilia квалитетна група 1,60 
Шб квалитетна група 1,30 
IV квалитетна група 1,20". 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Д. бр. 1/1 
26 јануари 1967 годиш 

Белград' 
Генерален директор 

на -Сојузниот завод за цени, 
Горѓе Пеклиќ, с. р. 

46. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
\ од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НОСИЛА, 
ПОТПОРНИ ЗА НОСИЛА И БОЛНИЧКИ КОЛИЧКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација се донесува следниот југословен-
ски стандард: 

Носила, петорки за носила и 
болнички колички — — — — — JUSM.T5.500 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е објавен во посебно издание на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

47. 

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 
4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОВ-

ЛАСТА НА ШУМАРСТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за 

стандардизација се донесуваат следните југословен-
ски стандарди: 

Шумски садници: 
Општи услови - - - - - JUS D.Z2.110 
Иглолисници - - - - - - JUS D.Z2.111 
Широколисници - - - - JUS D.Z2.112 
2. Југословенските стандарди од точката 1 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Југословенскиот завод за стандардизација, кое е 
составен дел од ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точката 1 на 
ова решение се задолжителни и влегуваат во сила 
ца 1 јануари 1968 година. 

Бр. 06-157/1 
12 јануари 1967 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовиќ, с р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

40. Закон за измени на Законот за Царин-
ската тарифа — — — -- — — 117 

41. Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за Тарифата на сојузниот данок на 
промет — — — — — — — — — 117 

42. Закон за издвојувана дел од приходите 
од сојузен данок на промет и од царини 
во корист на сметката на федерацијата за 
инвестиции во стопанството — — — 118 

43. Наредба за начинот на пописот на алко-
холните пијачки, преработки од тутун и 
маслото за горење за кои се менуваат 
стопите на данокот на промет на стоки 
на мало и за начинот на пресметувањето 
и уплатувањето на тој данок — — — 118 

44. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници — 119 

45. Наредба за измена на Наредбата за фор-
мирање на продажните цени за тутунски 
преработки и кибрит — — — — — 120 

46. Решение за југословенскиот стандард за 
носила, потпорки за носила и болнички 
колички — — —' — — -r — — — 120 

47. Решение за југословенските стандарди од 
областа на шумарството — — — — 120 
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