
Сабота, 30 декември 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 70 ГОД. ХХУШ 

680. 

Врз основа на член 90 точка 2 од Основниот 
закон за средствата за работа на органите на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 46/64, 57/65 и 
1/67), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СО-
ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗ-

НАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други 

трошоци што на сојузните органи на управата им 
се признаваат во материјални трошоци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 19/65, 57/65, 38/67, 7/70 и 44/70) 
во член 4 став 1 зборовите: „од 120 динари" се за-
менуваат со зборовите: „од 150 динари". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 228 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

зациите на здружениот труд што се занимаваат со 
промет или преработка на стоки (во натамошниот 
текст: купувачот) или да им ја надомести разли-
ката во цената за тие количини. 

2. На производителот му се обезбедуваат га-
рантирани цени, и тоа за: 

В и д Сорта Квалитет Дин/kg 
1) компир ургента 

бинтје 
дезире 
цветниќ 
игор и 
добрињ 
ела 
мажестик 
меркур 
конебеЦ 
толминац и 
викторија 

I 0,74 

I 0,57 
2) сливи пожега-

чи за сушење, 
врз база на 
стотинка 0,62 

681. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена кнотрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДРЕДЕНИ ВИ-
ДОВИ КОМПИР И СЛИВИ ОД РОДОТ НА 1973 

ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се одредуваат гарантираните 
цени на компир и сливи пожегачи за сушење и се 
пропишуваат начинот и условите под кои Сојузната 
дирекција за резерви на прехранбени производи (во 
натамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги 
преземе количините на компир и сливите пожегачи 
за сушење, чија испорака е договорена помеѓу ор-
ганизациите на здружениот труд што се занимаваат 
со производство на компир и сливи пожегачи сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители, и индивидуалните производители 
(во натамошниот текст: производителите) и органи-

Квалитетот на производите од став 1 на оваа 
точка мора да одговара и на квалитетот пропишан 
во Правилникот за квалитетот на овошјето, зелен-
чукот и печурките и производите од овошје, зелен-
чук и печурки („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/64, 
32/64, 25/65, 27/68 и 10/71) 

3. Договорот за испораката на производите од 
точка 1 на оваа одлука ќе го склучат производи-
телот и купувачите до 31 март на годината за која 
се врши договарањето, со тоа што цените да не 
можат да бидат пониски од цените од точка 2 на 
оваа одлука. 

4. Договорот од точка 3 на оваа одлука произ-
водителот е должен да и го достави на Дирекцијата 
во рок од 15 дена од денот кога е склучен, заради 
евиденција. 

5. Дирекцијата е должна да ги преземе догово-
рените количини на компир по цените и под усло-
вите од точка 2 став 1 под 1 на оваа одлука само: 

1) ако склучениот договор помеѓу производи-
телот и купувачот и е доставен заради евиденција 
во рок од точка 4 на оваа одлука; 

2) ако купувачот во договорениот рок не ги 
преземе купените количини на компир од точка 
2 став 1 под 1 на оваа одлука, и ако производителот 
во рок од седум дена од денот кога купувачот бил 
должен да ги преземе тие количини на компир, и 
постави барање на Дирекцијата да ги преземе таа; 

3) ако договорот од точка 3 на оваа одлука, покрај 
цената, содржи и одредби за рокот на испораката 
и за количините на компир, со тоа Што договоре-
ните количини да не можат да бидат помали од 
ЗОО тона за компирот. 

Дирекцијата е должна да го преземе компирот 
од производителот во рок од 45 дена од денот кога 
го примила барањето од производителот за презе-
мањето, со тоа што тој рок да не може да почне да 
тече пред 1 октомври тековната година. 
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Со преземањето на компирот, според одредбата 
на став 2 на оваа точка, не се засега во другите 
права и обврски кои за производителите и за купу-
вачот произлегуваат од договорот што тие меѓу-
себно го склучиле. < 

6. Ако Дирекцијата не го преземе компирот во 
рокот од точка 5 став 2 на оваа одлука, таа е 
должна да му ги надомести на производителот, 
покрај цената од точката 2 став 1 под 1 на оваа 
одлука, и сите трошоци за складирање за непре-
земеките количини, сметајќи од денот на истекот 
на рокот од точка 5 став 2 на оваа одлука. 

7. Ако купувачот на сливите пожегача! за су-
шење, чија испорака е договорена и договорот и е 
доставен на Дирекцијата заради евиденција во ро-
кот од точка 4 на оваа одлука, и понуди на Дирек-
цијата етивирани сливи сушени БО индустриски 
сз^шилници, таа е должна да ги преземе сите по-
нудени количини. Квалитетот на сушените сливи 
мора да одговара на квалитетот пропишан во Пра-
вилникот за квалитетот. на овошјето, зеленчукот и 
печурките и производите од овошје, зеленчук и пе-
чурки. 

Дирекцијата е должна да ги преземе сушените 
и етивираните сливи по цена од: 

Дин/kg 
1) за сливи крупнотија од 96 до 100 

парчиња во 1/2 kg 4,40 
2) за сливи крупното а од 86 до 95 

парчиња во 1/2 kg 4,55 
3) за сливи крупнотија до 85 пар-

чиња во 1/2 kg 4,80 

Цените од став 2 на оваа точка се подразбираат 
франко ::агон односно франко камион на тврд пат, 
по избор на купувачот во местото на продавачот. 
Во цената е засметана и вредноста на дрвената 
амбалажа. 

Сувите сливи ќе се откупуваат по цените од 
став 2 на оваа точка само ако сливите за сушење 
се платеои најмалку по цената од точка 2 став 1 
под 2 на оваа одлука и ако се сушени во индустрис-
ки сушилници. 

8. Цените на производите од точка 2 на оваа 
одлука се подразбираат франко вагон или магацин 
натоварна станица на производителот, или франко 
магацин на производителот или франко магацин 
или камион на тврд пат, по избор на купувачот, а 
без амбалажа. 

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

P. п. бр. 226 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедлќ, е. р. 

682. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНКА ОД 

РОДОТ НА 1973 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со производство на пченка сами или 

во кооперација со индивидуални земјоделски про-
изводители, и на индивидуалните производители 
(во натамошниот текст: производителите) им се 
обезбедува гарантирана цена за пченка од родот 
на 1973 година од 1,10 динари за 1 килограм. 

Цената од став 1 на оваа точка се подразбира 
за пченката испорачана во септември, октомври и 
ноември 1973 година. Оваа цена се зголемува за 
секој следен месец почнувајќи од месец декември 
1973 година заклучно со месец мај наредната го-
дина и тоа за 0,008 динари за еден килограм пченка. 
Во јуни, јули и август 1974 година се применува 
цената од месец мај. 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во натамошниот текст: Дирекци-
јата) е должна да ги купува по цената и под 
условите од оваа одлука сите количини пченка 
што производителите ќе и ги понудат заради ку-
пување и купената пченка што производителите ќе 
и ја стават на располагање да ги преземе во рок од 
три месеци од денот на ставањето на располагање. 
Дирекцијата е должна на производителот да му ја 
плати гарантираната цена која важи за месецот во 
кој пченката се презема, 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се под-
разбираат франко вагон, натоварна станица на 
производителот, франко магацин железничка ста-
пица на производителот или франко магацин на 
мелница за производителите што се занимаваат со 
производство на пченка сами или во кооперација 
со индивидуални земјоделски производители — по 
избор на Дирекцијата, а за индивидуалните про-
изводители — франко магацин на организациите 
на здружениот труд кои Дирекцијата ги овластила 
да вршат откуп за нивна сметка, и тоа за пченка 
зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус 
и мирис, употреблива за човечка исхрана односно 
за добиточна исхрана, незаразена со житни бо-
лести и штетници, квалитетот во зрео: со 14% 
влага и со 2°/о дефектни зрна и други примеси и 
до 4% кршени зрна. 

4. Ако пченката има поголем или помал про-
цент на влага од процентот што е предвиде« во 
точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена за про-
центот на влага под или над предвидениот процент 
ќе се намали односно зголеми за истиот процент. 
Дретките се земаат предвид. 

5. Дирекцијата не е должна да купува понудена 
пченка која има процент на влага поголем од 14,5%. 

Дирекцијата, по исклучок, може, да презема и 
пченка која има процент на влага поголем од 14,5%, 
со тоа што гарантираната цена на таквата пченка 
ќе се намали и за трошоците за сушење. Трошоците 
за сушење се утврдуваат со договор склучен помеѓу 
Дирекцијата и производителот. 

6. Дирекцијата и производителите со договор 
ги утврдуваат роковите на преземањето и другите 
услови на испораката на пченката. 

7. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат пченка 
за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 227 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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683. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ 

ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. Во Одлуката за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 31/70, 4/71, 32/71, 58/71, 12/72, 
20/72, 33/72, 40/72 и 51/72) во точка 1 став 4 зборо-
вите: „31 декември 1972 година" се заменуваат со 
зборовите: „31 декември 1973 година." 

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

P. п. бр. 230 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

684. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОРИЗОВА АРПА 

ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со производство на оризова арпа са-
ми или во кооперација со индивидуални земјодел-
ски производители, и на индивидуалните произво-
дители (во натамошниот текст: производителите), 
им се обезбедуваат гарантирани цени за оризова 
арпа (нелупен ориз) од родот на 1973 година, и тоа: 

Дин/kg 
1) за I класа 3,05 
2) за II класа 2,80 
3) за III класа 2,70 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-' 
бени производи (во натамошниот текст: Дирекци-
јата) е должна да ги купува по цените и под усло-
вите од оваа одлука сите количини на оризова 
арпа што производителите ќе и ги понудат заради 
купување и купената оризова арпа што произво-
дителите ќе и ја стават на располагање да ја пре-
земе во рок од три месеци од денот на ставањето 
на располагање. Ако Дирекцијата во наведениот PGK 
не ги преземе купените количини на оризова арпа, 
таа е должна на производителот да му ги надомести 
трошоците на складирањето за непреземените ко-
личини, сметајќи од денот на истекот на рокот во 
кој Дирекцијата била должна да ги преземе купе-
ните количини. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот, франко магацин на железничката ста-

ница на производителот или франко магацин на 
мелница за производителите, што се Занимаваат со 
производство на оризова арпа сами или во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производители 
— по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните 
производители — франко магацин на организациите 
на здружениот труд кои Дирекцијата ги овластила да 
вршат откуп, за нејзина сметка, и тоа за оризовата 
арпа наполно зрела, здрава, без дефектни и оште-
тени зрна, незаразена со болести или штетници, од 
следниот квалитет: 

1) за I класа — иста сорта, со најмногу 3% 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 14% 
влага; 

2) за II класа — иста сорта, со најмногу 15°/о 
црвени зрна, 2% примеси и нечистотија и 14°/о 
влага; 

3) за III класа — разни сорти, со над 15% цр-
вени зрна, со најмногу 2% примеси и нечистотија 
и 14% влага. 

4. Ако оризовата арпа има процент на примеси 
и нечистотија или влага поголем или помал од 
процентот од точка 3 на оваа одлука, гарантираната 
цена за секој поголем односно помал процент на 
примеси и нечистотија или влага ќе се намали од-
носно ќе се зголеми за ' истиот процент (1 : 1). 
Дропките се земаат предвид. 

5. Дирекцијата не е должна да купува оризова 
арпа, без оглед на класата, која има влага повеќе 
од 18%, или примеса или нечистотија повеќе од 8% 
за I класа, повеќе од 15% за И класа и повеќе од 
18% за III класа. 

6. Дирекцијата и производителите ги утврдуваат 
со договор роковите на преземањето и другите 
услови на испораката на оризовата арпа. 

7. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат оризова 
арпа за нејзина сметка во смисла на одредбите на 
оваа одлука. 

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

P. п. бр. 231 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедкќ, е. р. 

685. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земтоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

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

ЌЕРНА РЕПА ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА 

1. Организациите на здружениот ^ труд што се 
занимаваат со производство на шеќер (Фабрики 
на шеќер) шеќерната репа од родот на 1973 година 
ќе ја купуваат од организациите на здружениот 
труд што произведуваат или откупуваат шеќерна 
репа од индивидуални производители (во натамош-
ниот текст: организациите) по цена која не може 
да биде пониска од 0,32 динари за еден килограм. 

Организациите, при договарањето на ОТКУПОТ 
на шеќерната репа од индивидуални земјоделски 
производители, можат да засметаат за трошоците 
на договарањето на откупот најмногу 0,013 динари 
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за еден килограм шеќерна репа. Организациите 
можат да задржат од износот од 0,013 динари'нај-
многу 0,01 динар за едеп килограм шеќерна репа на 
име покритие на своите •трошоци на работењето 
при откупот и прометот на шеќерната рена. 

Фабриките на шеќер со организациите ќе дого-
вараат купување на шеќерна репа, по правило по 
дигестија. Во тој случај цената од став 1 на оваа 
точка важи за шеќерна репа со дигестија од 15,5%. 
За секој цел процент на поголема или помала ди-
гестија од 15,5; V цената се зголемува односно се на-
малува за 0,01435 динари за еден килограм, со тоа 
што дропките се земаат предвид. 

2. Цената од точка 1 на оваа одлука важи за 
чиста шеќерна репа по одбивање на тежината на 
туѓи примеси, земја и неисправно од режани глави, 
лисје, жилички и оп а в ЧИЈ ва, франко патоварна 
станица во местото на организацијата а по избор 
на купувачот, при железничка, бродска односно 
картонска рампа, кеј или дигалка, приготвено за 
натовар во превозно средство. 

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

P . II. бр. 232 
26 декемрпи 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Еисднќ, е. р. 

686. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет до-
не супа 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЦА ОД 

РОДОТ НА 1973 ГОДИНА 

1. На организациите па здружениот труд што 
се занимаваат со производство на пченица сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители, и на индивидуалните про извод pi тели 
'во понатамошниот текст' производителите) им се 
обезбедуваат гарантирани цени за пченица од родот 
на 1973 година, и тоа: 

Дин/kg 
1) за пченица од сортите на квали-

тетните групи А и Б 1,40 
2) за пченкпа од сортите на квали-

тетната група Ц 1,30 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за пченицата испорачана со месец јули 1973 година. 
Овие цени се зголемуваат за секој следен месец 
почнувајќи од месец август заклучно со месец мај 
предната година, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пченица од квалитетните групи 

А и Б. за ' 0,010 
2) пченица од квалитетната група Ц, 

за 0.008 

Во јуни 1974 година се применуваат цените од 
месец мај. 

2. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во натамошниот текст: Дирекци-

јата) е должна да ги купува по цените и под усло-
вите од оваа одлука сите количини на пченица што 
производителите ќе и ги понудат заради купување 
и купената пченица што производителите''ќе ft ја 
стават на располагање да ја преземе во рок од три 
месеци од денот на ставањето на располагање. Ди-
рекцијата е должна на производителот да му ја 
плати гарантираната цепа која важи за месецот во 

_ кој пченицата се презема. 
3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-

бираат франко вагон натоварена станица на произ-
водителот, франко .магацин железничка станица на 
производителот или франко магацин на мелница 
за производителите што се занимаваат со произ-
водство на пченица сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители — по из-
/бор на Дирекцијата, а за индивидуалните произ-
водители — франко магацин на организациите на 
здружениот труд кои Дирекцијата ги овластила да 
вршат откуп, за нејзина сметка и тоа за пченица 
зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и 
мирис, употреблива за човечка исхрана, — иез,фа-
лена со житни болести и штетници, квалитет 76 
kg хектолитарска тежина со 2'Vc уроди ца и нечис-
тотија и 13% влага. 

4. Ако пченицата има поголема или помала 
хектолитарска тежина од онаа што е предвидена 
во точка 3 на оваа одллгка. гарантираната цепа се 
зголемува односно се намалува за 0,5"/« за секој 
килограм над или под предвидената хехтол ита река 
тежина. Дропки^е се земаат предвид. Пченицата 
што има хектолитарска тежина поголема од 80 kg 
ќе се смета дека има хектсл ита река тежина од 
80- kg. 

Ако пченицата има поголем или помал процент 
иа уродица, нечистотија или влага од оној што е 
предвиден во точка 3 на оваа одлука, гарантира-
ната цена за процентот на уродица, нечистотија 
или влага под или над предвидениот ќе се намали 
односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките 
се земаат предвид. Кршени зрна помали од поло-
вина се сметаат во уродица. 

Врз пченицата што има хехтолитарска тежина 
помала од 74 kg или уродица и нечистотија повеќе 
од 5%, не се применуваат одредбите на оваа одлука. 

5. Дирекцијата не е должна да ја купува пону-
дената пченица која има процент на влага поголем 
од 14%. 

Дирекцијата, по- исклучок, може да преземе 
пченица кој:: има процент на влага поголема од 
14%, со тоа што гарантираната цена на таквата 
пченица ќе се намали и за трошоците на сушењето. 
Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор 
склучен помеѓу производителот и Дирекцијата. 

За сносливост на пченица во посилен степен и 
за извлакност и запаливост на пченицата, ќе се 
одбие до 5% од гарантираната цена. 

6. Дирекцијата и производителите ги утврду-
ваат со договор роковите на преземањето и другите 
услови на испораката на пченицата. 

7. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат пченица 
за нејзина сметка во смисла на одредбтгге на оваа 
одлука. 

8. Поблиски прописи за сортите на пченицата 
од точка 1 став 1 под 1 на оваа одлука донесува со-
јузниот секретар за земјоделство, 

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

P. п. бр. 233 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Вие дик, е. р. 
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687. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ44, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ПАМУК 

ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
се занимаваат со производство на суров памук сами 
или во кооперација со индивидуални земјоделски 
производители, и на индивидуалните производите-
ли (во понатамошниот текст: производителите), им 
се обезбедуваат гарантирани цени за суров памук 
од родот на 1973 година, и тоа за: 

Дин/kg 
I класа, просечен рандман 31 7,30 

II класа, просечен рандман 30 7,05 
III класа, просечен рандман 30 6,80 
IV класа, просечен рандман 28 6.60 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подра-
збираат франко откупното место на продавачот, а 
важат за суров памук со 8,5% влага. 

3. Сојузната дирекција за резерви на индус-
триски производи (во понатамошниот текст: Дирек-
цијата) е должна да ги купува по цените и под ус-
ловите од оваа одлука сите количини на суров 
памук од родот на 1973 година кои производите-
лите ќе и ги понудат заради купување и купениот 
суров памук што производителите ќе и го стават 
на располагање да ги преземе во рок од 2 месеца од 
денот на ставањето на располагање. 

4. Дирекцијата и произ в одржел ите со договор 
ги утврдуваат роковите на преземањето и другите 
услови на испораката на суровиот памук. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат суров 
памук за нејзина сметка во смисла на одредбите 
на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 234 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

688. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНОПОВО 
СТЕБЛЕНЦЕ ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат конопово стебленце сами или во 

кооперација со индивидуални земјоделски произ-
водители, и на индивидуалните производители (во 
понатамошниот текст: производителите), им се 
обезбедуваат гарантирани цени за конопово стеб-
ленце од родот на 1973 година, и тоа за: 

Дшн/kg 
I класа 0,71 

II класа 0,66 
III класа 0,60 
IV класа 0,55 
2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подра-

збираат франко магацин, вагон, шлеп или друго 
превозно средство по избор на купувачот во мес-
тото на продавачот, а важат за конопово стебленце 
од одредена класа и вообичаен квалитет во про-
метот. 

3. Сојузната дирекција за резерви на индус-
триски производи (во понатамошниот текст: Дирек-
цијата) ќе ги презема оние количини на коноп ово 
стебленце што кај неа се регистрирани до 15 мај 
1973 година. 

4. Дирекцијата и производителите со договор 
ги утврдуваат роковите на преземањето и другите 
услови на испораката на коноповото стебленце. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат конопово 
стебленце за нејзина сметка во смисла на одред-
бите од оваа одлука. 

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

P. п. бр. 235 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

689. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНАТА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА СОН-
ЧОГЛЕД И СОЈА ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА 

1. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со преработка на сончоглед и соја (фа-
бриките на масло) сончогледот и сојата од родот 
на 1973 година ќе ги купуваат од организациите на 
здружениот труд што произведуваат или откупу-
ваат сончоглед и соја од индивидуални земјоделски 
производители по цена која не може да биде понис-
ка, и тоа: 

Дин/kg 
1) за сончоглед 2,70 
2) за. соја 2,70 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за еден килограм сончоглед односно соја, франко 
магацин, вагон, шлеп или друго превозно средство 
во местото на продавачот, по избор на купувачот. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
сончоглед кој содржи 42% масло, 11% влага и 3% 
нечистотија, за соја' која содржи 13% влага и 2% 
нечистотија. 

За сончоглед за секој цел процент содржина 
на масло над или под 42% минималната цена се 
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зголемува односно се нахмалува за 0,05 динари за 
еден килограм, со тоа што дропките се земаат 
предвид. 

За секој цел процент на влага над или под 11% 
и за секој цел процент нечистотија над или под 
3%, цената се зголемува односно се намалува за 
0,01 динар за еден килограм сончоглед, со тоа што 
дропките се земаат предвид. 

Организациите на здружениот труд што отку-
пуваат сончоглед од индивидуални земјоделски 
производители, можат да засметуваат на име трошоци 
на договарањето на откупот најмногу 0,15 динари 
за еден килограм сончоглед и соја. 

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

P. п. бр. 236 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

690. 

Врз основа на член 87 став 3 и член 88 став 2 
од Законот за девизно раббтење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
~ ЗА ИЗНОСОТ НА ПОСТОЈАНИТЕ ДЕВИЗНИ РЕ-

ЗЕРВИ и ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА ТЕКОВ-
НИТЕ ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ 

1. Во рамките на пропорциите на платниот 
биланс за 1972 и 1973 година се утврдуваат посто-
јани девизни резерви во износ од 5.100,000.000 ди-
нари. 

2. Постојаните девизни резерви од точка 1 па 
оваа одлука ги сочинуваат златото и хартиите од 
вредност со кои располага Народната банка на Ју-
гославија и дел од побарувањата на Народната 
банка на Југославија во девизи што се од значење 
за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања што се наоѓаат ка сметките во странство. 

3. Во рамките на пропорциите на платниот би-
ланс за 1973 година се утврдува дека најмалиот 
износ на тековните девизни резерви во 1973 година 
може да изнесува 2.550,000 ОСО динари. 

Тековните девизни резерви ги сочинуваат поба-
рувањата на Народната банка на Југославија во 
девизи што се од значење за одржување на лик-
видноста во меѓународните плаќања што се нао-
ѓаат на сметките во странство, освен делот на тие 
побарувања што според точка 2 на оваа одлука ги 
сочинува постојаните девизни резерви. 

Народната банка на Југославија ќе го известува 
Сојузниот извршен совет за состојбата и движе-
њето на тековните девизни резерви. 

4. Со средствата на постојаната девизна резер-
ва и на тековната девизна резерва, во смисла на 
член 86 од Законот за девизно работење, ракува 
Народната банка на Југославија. 

5. Се овластува Народната банка на Југосла-
вија дел од постојаните девизни резерви од точка 
1 и дел од тековните девизни резерви од точка 3 на 
оваа одлука да може да пласира во странство, во-
дејќи притоа сметка со ангажирањето на тие де-
визни резерви да не се загрозува извршувањето 
на об;:реките што се намируваат од средствата на 
девизните резерви во смисла на чл. 87 и 89 од За-
конот за девизно работење. 

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

Р. п. бр. 238 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

691. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ТУ-

ТУНОТ ОД РОДОТ НА 1973 ГОДИНА 

1. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство, обработка и прера-
ботка на тутун (во натамошниот текст: организа-
циите) ќе купуваат од индивидуалните производи-
тели и од граѓански правни лица тутун од родот 
на 1973 година по цени кои не можат да бидат 
пониски од: 

а) за македонски ароматичен тип тутун: 
1) сорти „Јака" и „Џебел": 

Дин/kg 
класа I * 51,70 

„ II 42,90 
м Ш а 37,95 
„ Шб 33,55 
„ IVa 28,60 
„ IV6 24,20 
„ V 19,80 
„ VI 15,95 

мувлосан 14,08 

2) сорти „Прилеп": 

класа I 44,00 
„ II 36,30 
„ Ш а 31,35 
и III6 27,50 
„ IVa 23,65 
„ IV6 19,80 
„ V 16,50 
„ VI 13,75 

мувлосан 12,65 

б) за македонски допунски тип тутун: 
1) сорти „Јака" и „Џебел": 

класа I - 25,30 
„ II 23,10 
„ III 20,90 
„ IV 18,70 
„ V 15,40 
„ VI 14,85 

мувлосан 14,08 
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2) сорта „Прилеп": 

Дин./kg 
класа I 20,90 

„ И 18,70 
* III 17,05 
„ IV 15,95 
„ V 14,30 
„ VI 12,65 

мувлосан ,12,65 

3) сорта „Баина Башта": 

класа I 24,55 
„ II 20,90 
„ III 17,60 
„ IV 15,95 
И V 13,30 
„ VI 10,45 

мувлосан 8,80 

в) за тип тутун „Отљ^ 

класа I 24,75 
„ И 21,45 
„ Ш а 19,25 
„ III6 17,05 
и IVa 13,75 
„ IV6 12,65 
„ Va 11,55 
„ V6 10,45 
„ VI „ 9,35 

мувлосан - 8-80 

г) за тип тутун „Просочан": 

класа I 18,70 
„ II 16,50 
„ III 14,30 
„ IV 12,45 
„ V 10,35 
„ VI 8,25 

мувлосан 6,60 

д) за херцеговски тип тутун сорта „Равњак* 

класа 1а 31,00 
„ 16 28,05 
„ Па 26,40 
„ Нб 23,65 
„ Ша 22,00 
„ Шб 19,80 
„ IVa 18,70 
„ IV6 17,05 
„ Va 15,95 
„ V6 14,30 
„ VI 12,10 

мувлосан 10,45 

ѓ) за босански тип тутун сорта „Равњак": 

класа I 18,15 
„ II 15,95 
„ III 13,55 
„ IV 10,80 
„ V 8,25 
„ VI 6,80 

мувлосан 5,30 

е) за војводински типови тутун „Нова Црз 
„Сегединска ружа" и „Зрењанин": 

класа I 12,65 
„ II ИДО 
„ III 9,90 
„ IV 8,80 
» V - 7,70 
„ VI 6,60 

мувлосан 4,95 

ж) за типови тутун „Светла Вирџинија", „Вир-
џинија Ц-17" и „Столац": 

класа I 
И II 
„ Ш 
„ IV 
„ V 
„ VI 

мувлосан 

з) за тип тутун „Авала": 

класа I 
„ И 
„ III 
„ IV 
» V 
,> VI 

мувлосан 

и) за тип тутун „Дрина": 

класа I 
и II 
и III 
„ IV 
„ V 
и VI 

мувлосан 

ј) за тип тутун „Берлеј": 

класа I 
и II 
„ III 
„ IV 
„ V 
„ VI 

му флу сан 

Дин./kg 
22,55 
20,35 
17,60 
14,40 
12,10 
10,00 
7,35 

17,60 
15,40 
13,20 
11,00 
9,90 
8,25 
6,15 

20,90 
17,60 
14,85 
12,10 
10,45 
8,25 
7,70 

18,15 
16,50 
14,85 
12,30 
9,90 
7,80 
6,15 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат 
франко вагон или франко магацин, по избор на 
организации ата. 

За тутунот во бали (чекии), кој претставува 
мешаница на две соседни класи тутун, важат ми-
нималните откупни цени за пониска класа на ту-
тун. 

Ако тутунот во бали претставува мешаница на 
повеќе класи, со вештачење се утврдува средна 
класа и за таков тутун важи минималната откупна 
цена за првата пониска класа од утврдената средна 
класа. 

За тутунот во низи (нескалапен) важат мини-
малните откупни цени кои за 15°/о се пониски од 
цените одредени во точка 1 од оваа одлука за ист 
тип, сорта и класа на тутун. 

За невообичаено влажен 'тутун, чија невооби-
чаена влажност е утврдена со вештачење, важат 
минималните откупни цени за една класа пониско, 
а за тутните од најниската класа важат минимал-
ните откупни цени за мувлосан тутун. 

Тутунски ситнеж и тутунски отпадоци се пре-
земаат без надоместок, а се признаваат во раздол-
жувањето само ако произлегуваат од матичен лист. 

Ако во тутунот има мувлосан тутун, количи-
ната на овој тутун се утврдува со вештачење, и 
за неа важат минималните откупни цени за мув-
лосан тутун. 

Ако песок, земја или други туѓи предмети се 
помешани со тутунот, нивната тежина, утврдена 
со вештачење, се одбива од тежината на тутунот. 

3. Организациите, при преземањето на тутунот, 
ре должни да се придржуваат кон Мерилата за 
класификација на тутунот (Додаток на „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/61). 
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, 4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Р. п бр. 239 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. p. 

Цена 

692. 

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-

РАЊЕТО НА ЦЕНЕТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И 
УСЛУГИТЕ 

1. Во Одлуката за формирањето на цените на 
производите и услугите („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/72) по точка 1 се додава нова точка 1а, која 
гласи: 

„1а За производите и услугите од надлежноста 
на републиките, автономните покраини и општи-
ните, постојните цени што се максимирани со Од-
луката за максимирање на цените на сите произ-
води и услуги, остануваат под непосредна опште-
ствена контрола на цените како максимирани, до-
дека надлежните органи на републиките, автоном-
ните покраини односно општините со свој пропис 
не одредат како тие цени понатаму ќе се форми-
раат односно менуваат." 

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

P. п бр. 240 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

693. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски произ-
води од интерес за целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 

1973 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат и гојат добиток сами или во коопе-
рација со индивидуални земјоделски производи-
тели, и на индивидуалните производители (во на-
тамошниот текст: производителите) им се обезбе-
дуваат следните гарантирани цени за свињи, го-
веда, овци и живина за 1973 година, и тоа: 

Дин/kg 
жива топла 
мера полутинка 

8,11 10,22 

А. Свињи 

За месести свињи и нивни ме-
ѓусебни мелези, врз база 26% месо 
на 100 килограми жива мера или 
33®/® месо на 100 килограми то-
пли полутиики 

За живи свињи кои содржат 
над 26% до заклучно 30% месо, 
цената се зголемува за секој про-
цент месо за 0,31 динар; а за сви-
њи кои содржат 31% или повеќе 
месо — за секој процент месо це-
ната се зголемува за 0,37 динари 
за килограм. 

За топли полутинки од ме-
сеста свињи, за секој процент 
месо над 33% до заклучно 37% за 
секој процент месо цената се зго-
лемува за 0,37 динари, а за топли 
полутинки со 38% или повеќе 
проценти месо — за секој процент 
месо цената се зголемува за 0,42 
динари за килограм. 

Цените не се гарантираат за 
свињи кои содржат под 26% месо 
на 100 килограми жива мера, или 
кои содржат под 33% месо на 100 
килограми топли полутинки. 

Процентот на месото се утвр-
дува на линијата на колењето во 
однос на к л а т е н а т а тежина спо-
ред посебниот југословенски стан-
дард — месести свињи за индуст-
риска преработка JUS Е.С1.021 
под 3 и 5, односно врз основа на 
дебелината на слојот сланина за-
едно со кожата, измерено на лини-
јата на колењето, и тоа: на крсти-
ните на местото каде што мускулот 
најмногу влегува во сланината и 
на средината на грбот помеѓу 
13-то и 14-то ребро. Врз основа на 
тие две вредности на дебелината 
на сланината се утврдува процен-
тот на месото според табелата 2 
на наведениот стандард. 

Б. Говеда 
Ценз 

Дин/kg 

жива мера 

1) За згоени телиња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези, до 6 месеци 
старост: 

а) 1а класа, тежина најмалку 150 kg, 
рандман најмалку 62% 12,90 

б) I класа, тежина најмалку 15}) kg, 
рандман најмалку 62% 12,25 

2) За згоени јуниња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези над в до 12 
месеци старост и со млечни заби: 

а) 1а класа, тежина најмалку 350 kg за ма-
шки и 320 kg за женски грла, рандман нај -
малку 58% 11,32 

За секој процент месо над рандманот 
68% цената се зголемува за 0Д952 динари за 
килограм; 
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б) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 320 kg за женски грла, рандман 
најмалку 56% 

За секој процент месо над рандманот 
56% цената се зголемува за 0,1964 динари 
за килограм; 

3) За згоени јуниња од благородни раси 
и за нивни меѓусебни мелези, над 12 до 18 
месеци старост, без постојани заби: 

а) 1а класа, тежана најмалку 450 kg 
за машки и 400 kg за женски грла, ранд ман 
најмалку 58% 

За секој процент месо над рандманот 
58% цената се зголемува за 0,1952 динари 
за килограм; 

б) I K^iaca, тежина најмалку 450 kg за 
машки и 400 kg за женски грла, раидман 
најмалку 56% 

За секој процент месо над рандманот 
56% цената се зголемува за 0,1964 динари за 
килограм; 

4) За згоеии постари ју ниша (млади 
говеда) од благородни раси и за нивни ме-
ѓусебни мелези над 18 до 36 месеци ста-
рост, кои имаат најмногу 4 постајеш заби; 

а) 1а класа, тежина најмалку 500 kg за 
машки и 450 kg за женски грла, рандман 
најмалку 58% 

За секој процент месо над рандманот 
58% цената се зголемува за 0,1896 динари 
за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 47q kg за 
машки и 420 kg за женски грла, рандман 
најмалку 56 

За секој процент месо над рандманот 
56% цената се зголемува за 0Д8С6 динари 
за килограм; 

5) За згоени телиња — мелези од расата 
буша и од други домашни раси (истарска, 
колубарска, посавска, подолска и гатачка) 
со благородни раси, до 6 месеци старост: 

а) I класа, тежина најмалку 90 kg 
рандмзн најмалку 56% 

6) II класа, тежина најмалку 90 kg 
ран дм ал најмалку 54% 

б) За згоени млади јуниња — мелези од 
расата буша и од други домашни раси (ис-
тарска, колубарска, посавска, подолска и 
гатачка) са благородни раси, над 6 до 18 
месеци старост, со млечни заби: 

а) I класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и 30& kg за женски грла, рандман 
најмалку 54% 

За секој процент месо над ра нд ма нот 
54% цената се зголемува за 0,1880 динари 
за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку ЗОО kg за 
машки и 260 kg за женски грла, раидман 
најмалку 52%ч 

За секој процент месо над рандманот 
52% цената се зголемува за 0,1817 динари 
за килограм; 

7) За згоени постари јуниња, млади го-
веда — мелези од расата буша и од други 
домашни раси (истарска, колубарска, по-
савска, подолска и гатачка) со благородни 
раси, над 18 до 36 месеци старост со 4 пос-
тојани заби: 

Цена 
Дин/kg 

жива 
мера 

11 

11,32 

11 

И 

10,45 

10,65 

10Д5 

10,15 

9,45 

а) I класа, тежина најмалку 400 kg за 
машки и 360 kg за женски грла, рандман 
најмалку 54% 

За секој процент месо над рандманот 
54% цената се зголемува за 0,1815 динари 
за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 350 kg за 
машки и ЗОО kg за женски грла, рандман 
најмалку 50% 

За секој процент месо над рандманот 
50% цената се зголемува за 0,1830 динари 
за килограм; 

8) За згоени телиња до 6 месеци ста-
рост, од расата буша: 

а) I класа, тежина најмалку 60 kg, • 
рандман 54% 

б) II класа, тежина најмалку 60 kg, 
рандман 52% 

9) За згоени млади јуниња над 6 до 18 
месеци старост, од расата буша, со млечни 
заби : 

а) I класа, тежина најмалку 200 kg зџ 
машки и 18о kg за женски грла, рандман 
најмалку 52% 

За секој процент месо над рандманот 
52% цената се зголемува за 0,1788 динари 
за килограм; 

б) II класа, тежина најмалку 200 kg за 
машки и 180 kg за женски грла, рандман 
најмалку 48% 

За секој процент месо над рандманот 
48% цената се зголемува за ОД802 динари 
за килограм; 

10) За згоеии постари јуниња — млади 
говеда, од расата буша, над 18 до 36 месеци 
старост, со најмногу 4 постојани заби: 

а) I класа, тежина најмногу 270 kg за 
машки и 220 kg за женски грла, рандман 
најмалку 52% 

За секој процент месо над рандманот 
52% цената се зголемува за ОД663 динари 
за килограм; 

б) I класа, тежина најмалку 250 kg за 
машки и 200 kg за женски грла, рандман 
најмалку 48% 

За секој процент месо над рандманот 
48% цената се зголемува за ОД698 динари 
за килограм. 

В. Овци 

1) За згоени јагниња, од 5 до 12 месеци 
старост, кои не измениле ниеден млечен 
заб: 

а) I класа, тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 54% 

б) II класа, тежина најмалку 20 kg, 
рандман најмалку 50% 

2) За згоени шилежиња, над една до 
две години старост, кои имаат најмногу 2 
постојани заби: 

а) I класа, тежина најмалку 25 kg, 
рандман најмалку 52% 

б) II класа, тежина најмалку 25 kg, 
рандман најмалку 48% 

3) За згоени овци и овнови, над 2 го-
дини старост: 

а) I класа, до 5 години старост, со 
најмалку 6 постојани заби, тежина нај-
малку 30 kg, рандман најмалку 50% 

Цена 
Дин/kg 

жива 
мера 

9,80 

9,15 

10Д5 

9,70 

9,30 

8,65 

8,65 

8,15 

10,40 

9,75 

9,25 

8,55 

7,55 
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б) II класа — до 5 години старост, со 
најмногу 6 постојани заби, тежина најмалку 
30 kg, рандман најмалку 46'D/o 

Г. Живина 

Цена 
Дин/kg 

жива 
мера 

За згоени пилиња број лери: 
а) I класа 
б) II класа 

7,20 

8,80 
8,50 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
1 kg добиток жива мера или за 1 kg топли полу-
т и т е франко натоварено во вагон или камион, по 
избор на купувачот во местото на продавачот. Те-
жината се утврдува по истекот на 12 часови од по-
следното хранење, или најдоцна 2 часа по коле-
њето, или кај нахранети говеда и овци намалено 
до 5-/о а ка ј свињи до 2%. 

Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат 
на квалитетот ка добитокот пропишан: 

1) со посебниот југословенски стандард — Ме-
сести свињи за индустриска преработка JUS 
Е.CI.021; 

2) со прописите за квалитетот на говедата и 
овците за колење и гоење РК — Е2 (трето прера-
ботено издание). 

Цените од точка 1 под А, Б и В на оваа одлука 
не се применуваат на грлата ка ј кои постојат скри-
ени маки, што ќе се утврдат на линијата на коле-
њето. 

Преземањето по квалитет го врши стручна 
служба што ќе ја одреди надлежниот републички 
орган, под надзор на органот на пазарната инспек-
ција. 

3. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во натамошниот текст: Дирекци-
јата) е должна да ги преземе свињите, говедата, 
овците и живината по цените од точка 1 на оваа 
одлука. Свињите и говедата Дирекцијата ќе ги пре-
земе во количините што производителите ќе ги до-
говорат за испорака на Фондот за унапредување на 
производството и на пласманот на добитокот и на 
добиточните производи и тие количини ќе ги реги-
стрираат кај Дирекцијата. 

Дирекцијата е должна да ги преземе по цените 
од точка 1 на оваа одлука и сите количини на сви-
њи, говеда, овци и живина, што производителите 
ќе и ги понудат а не се договорени за испорака на 
Фондот за унапредување на производството и на 
пласманот на добитокот и на добиточните произ-
води, ако тие количини производителите поединеч-
но или преку свои деловни здруженија ги регист-
рираат,кај Дирекцијата. 

Дирекцијата ќе ги преземе свињите, говедата, 
овците и живината според ст. 1 и 2 на оваа точка 
ако количините се регистрирани ка ј Дирекцијата 
до 31 декември за секоја наредна година. 

Количините регистрирани ка ј Дирекцијата се-
која година можат да се дополнуваат, со тоа што 
дополнувањето да не може да биде на штета на 
производителот. 

Договорите од ст. 1 и 2 на оваа точка покрај 
вкупната количина, мораат да содржат и динамика 
на 'испораката по квартали, така што и обврската 
на Дирекцијата во поглед на преземањето да важи 
само за испораката на количините според така до-
говорената Динамика. 

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат ако 
производителите и понудат на Дирекцијата добиток 
за откуп најмалку во следните количини: 

5. Организациите на здружениот труд што ќе 
ги овласти Дирекцијата ќе ги купуваат по цените 
и под условите од точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука сите 
количини на свињи, говеда, овци, јагниња и живина 
(добиток), што производителите ќе им ги понудат 
заради купување најдоцна 30 дена пред почетокот 
на испораката на говедата и овците, а 20 дена пред 
почетокот на испораката на свињите и живината. 

Дирекцијата е должна да го преземе понудениот 
добиток по истекот на рокот на испораката. 

Ако Дирекцијата не го преземе добитокот ,во 
.тој рок, таа е должна понудениот добиток, без ог-
лед на неговиот квалитет, да го преземе, а по ис-
текот на тој рок на производителите да им ги на-
домести трошоците и штетата кои поради тоа ќе 
настанат. 

Ако производителот не ги подготви пријавените 
количини на добиток или не го испорачува добито-
кот според договорената динамика, тој е должен на 
Дирекцијата да и ги надомести трошоците и ште-
тата кои поради тоа ќе настанат. 

Организациите на здружениот труд од став 1 
на оваа точка, ако за тоа добијат налог од Дирек-
цијата, се должни откупениот добиток односно месо 
и преработките од месо од таквиот добиток да ги 
продадат на одреден пазар односно на одредени ку-
пувачи. 

Односот помеѓу Дирекцијата и организациите на 
здружениот труд од став 1 на оваа точка се регу-
лира со писмен договор. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 ноември 1973 го-
дина. 

Р. п. бр. 241 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

1) свињи 
2) говеда 
3) овци и јагниња 
4) бројлери 

500 парчиња; 
50 парчиња; 

500 парчиња; 
5000 парчиња. 

694. 

Врз основа на чл. 27 и 31 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 од 
Одлуката за утврдување на основните земјоделски 
производи што се сметаат како земјоделски про-
изводи од интерес за целата земја („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 40/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВОЛНА ЗА 1973 

ГОДИНА 

"1. На организациите на здружениот труд што 
произведуваат волна сами или во кооперација со 
индивидуални земјоделски производители и на 
индивидуалните производители (во понатамошниот 
текст: производителите), им се гарантираат следните 
откупни цена за волна за 1973 година, и тоа: 

Дин/kg 
1) за волна мерино I класа 65,95 
2) за волна полумерино 1а класа - 60,30 
3) за волна полумерино 16 класа 50,15 
4) за волна цига ја На класа 39,95 
5) за волна цига ја Нб класа 36,50 
6) за волна руда п р а м е н а Ш а класа 31,60 
7) за волна руда праменка III6 класа 30,30 

Одредбите на оваа одлука се применуваат и врз 
организациите на здружениот труд што вршат про-
мет на волна, и тоа за количините на волна од 
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домашно производство произведени во кооперација 
со производители на водна. 

Цената на волната стрижена од јагниња Ца-
рина) од иста класа според југословенскиот стан-
дард е пониска за 5% од цените од став 1 на оваа 
точка. 

Цените на волната во боја од соодветни 
класи според југословенскиот стандард се пониски 
за 10*/о од цените од став 1 на оваа точка. 

Цените на та банката волна се пониски за 5% 
од соодветната цена за рунска волна, ако поради 
симнување со хемикалии волната не е битно оште-
тена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и 
продавачот спогодбено ја утврдуваат цената сраз-
мерно со оштетувањето. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко натоварено во вагон, брод или друго 
превозно средство во местото на продавачот, по 
избор на купувачот. 

Цените се подразбираат врз база на прана волна 
и се однесуваат на квалитетот на волната пропишан 
со југословенскиот стандард JUS F.B1.011 донесен 
со Решението за југословенскиот стандард за вол-
нено влакно („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/63). 

3. Сојузната дирекција за резерви на индус-
триските производи (во понатамошниот текст: Ди-
рекцијата) е должна да ги купува по цените и под 
условите од оваа одлука сите количини на волна 
што производителите ќе ќ ги понудат заради ку-
пување и купената волна што производителите ќе 
и ја стават на располагање да ги преземе во рок од 
2 месеца од денот на ставањето на располагање. 

4. Дирекцијата и производителите со договор 
ги утврдуваат роковите на преземањето и другите 
услови на испораката на волната. 

5. Дирекцијата може да овласти одделни орга-
низации на здружениот труд да купуваат волна 
за нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа 
одлука. 

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

P. п. бр. 242 
26 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

695. 

Врз основа иа член 36, во врска со член 39 од 
Законот за девизно работење („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 36/72), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
ШТО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 39 

ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 
1. Организациите на здружениот труд за целите 

предвидени во член 39 на Законот за девизно ра-
ботење гложат да користат, и тоа: 

1) 20% од девизите наплатени - со извозот на 
стоки и услуги; 

2) 45% од девизите наплатени со вршењето на 
туристички услуги; 

3) 100% од девизите наплатени со извозот на 
домашни книги и списанија, домашен печат, до-
машни музички ноти, графички услуги, грамофон-
ски плочи, филмови, радио и ТВ програми, како и 
со изведувањето на културно-просветни и умет-
нички програми во странство; 

4) 100®/» од нето-приливот на девизи остварени 
со изведувањето на инвестициони работи (во стран-
ство и со вршењето на научноистражувачки работи 
и услуги во странство. 

За целите предвидени во член 39 на Законот 
за девизно работење добивката остварена во прет-
пријатие во странство, што ја држат на посебна де-
визна сметка во Југославија, организациите на 
здружениот труд можат да ја користат до височина 
од 100%. 

2. Како туристички услуги во смисла на точка 
1 под 2 на оваа одлука се подразбираат услугите 
дадени на странски туристи, и тоа: 

1) услугите на организациите на здружениот 
труд што имаат капацитети за сместување (ноќе-
вање) на гости; 

2) услугите на организациите на здружениот 
труд што се регистрирани за давање туристички 
услуги, и тоа: организирање и спроведување на ту-
ристички патувања и излети во Југославија и во 
странство, организирање посети на култур™, сто-
пански, спортски и други приредби; наемање на во-
зила (рентакар и такси-служба), на" пловила и на 
воздухоплови (чартерлетови); организирање на лов 
и риболов; услуги на посредување во туристичкиот 
промет, како и услуги на приредување игри на 
среќа. 

3. Во основицата за утврдување на делот на 
девизите во смисла на оваа одлука, се признаваат 
и износите наплатени во динари за услуги извр-
шени на домашни организации на здружениот труд 
и на домашни физички лица во превоз на стоки 
и патници на странски релации односно во странс-
тво, и тоа: 

1) на организации на здружениот труд на по-
морскиот, поморско-речниот и речниот сообраќај 
— за превоз од домашна лука односно пристаниште 
во други земји и обратно; 

2) на организации на здружениот труд на воз-
' душниот сообраќај — за превоз од аеродромот за 
полетување во Југославија до во другите земји и 
обратно; ' 

3) на организации на здружениот труд на же-
лезничкиот и друмскиот сообраќај — за превоз вон 
од територијата на Југославија; 

4) на организации на здружениот труд на пош-
тенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај 
— за услуги извршени во странство; 

5) на организации на здружениот труд за тег-
лење; спасување и вадење бродови и други пловни 
објекти — за услуги извршени вон територијалните 
води на Југославија; 

6) на организации на здружениот труд за кон-
трола на квалитетот и квантитетот iia стоки во 
меѓународниот стоковен промет — за услуги извр-
шени во странство; 

7) на организации на здружениот труд — по-
морски агенции — од провизијата за посредување 
за превоз на странски релации. 

4. На организациите на здружениот труд од 
точка 2 под 1 на оваа одлука основицата за прес-
метување на делот на девизите, во смисла на оваа 
одлука, им се утврдува така што вкупно наплате-
ната реализација (девизна и динарска) остварена 
од гостите во објектите за сместување (хотели, 
кампови и ел.), се дели сразмерно на учеството на 
странци во вкупниот број на ноќевањата во тие 
објекти. Добиениот износ претставува основица од 
која се пресметува процентот од точка 1 под 2 на 
оваа одлука. 

5. На организациите на здружениот труд тито 
даваат туристички услуги во смисла на точка 2 под 
2 на оваа одлука во основицата за утврдување на 
делот на девизите, во смисла на оваа одлука, покрај 
девизните наплати, влегуваат и динарските напла-
ти остварени со давање тие услуги на странски 
туристи. 

6. На организациите на здружениот труд од 
точка 2 на оваа одлука, што се регистрирани за 
давање услуги на приредување игри на среќа, де-
лот на девизите им се утврдува од добивката во 
девизи остварена од таа дејност според податоците 
од завршната сметка, и тоа во видовите девизи 
што ги оствариле. 

7. На организациите на здружениот труд за 
превоз на патници со жичници, траекти и други 
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пловни објекти со кои се врши превоз помеѓу коп-
ното и островите, на авторемонтните и автосервис-
ните организации на здружениот труд, на органи-
зациите на здружениот труд што им продаваат 
бензин на странски патници за бонови од Авто-
мото сојузот на Југославија, на организациите на 
здружениот труд на' туристички пештери и нацио-
нални паркови, како и ка угостителските органи-
зации на здружениот' труд што им даваат услуги 
на исхрана на групи странски туристи за кои пла-
ќањето се врши непосредно од странство или со 
посредство на домашна организација на здруже-
ниот труд регистрирана за вршење туристички 
услуги — во основицата за пресметување на делот 
на девизите по процентот од точка 1 под 1 на онаа 
одлука се признава износот во динари односно во 
бензински бокови наплатен за услугите дадени на 
странски патници во рамките на редовната дејност, 
а кој произлегува од замената на девизите. 

8. Основицата за пресметување на делот на де-
визите во смисла на оваа одлука, на организациите 
на здружениот труд им се утврдува врз основа на 
исправите за остварената наплата и за извршениот 
извоз. 

По исклучок од став 1 на оваа точка, органи-
зациите на здружениот труд од точка 2 под 1 осно-
вицата за пресметување на делот на девизите, во 
смисла на оваа одлука, ја утврдуваат врз основа 
на книговодствените податоци и на податоците од 
евиденцијата за ноќевањето на гостите, а органи-
зациите на здружениот труд од точка 2 под 2 и од 
точка 3 под 1, 2, 3, 4 и 7 основицата за пресмету-
вање на делот на девизите во смисла на оваа од-
лука ја утврдуваат врз основа на книговодствените 
податоци за наплатената реализација и извршените 
услуги. 

износите наплатени во динари за услуги даде-
ни на странски патници организациите на здруже-
ниот труд од точка 7 на оваа одлука ги докажуваат 
со исправите за дадените услуги и извршените на-
плати (талони или копии на продадени билети, 
благајнички дневници, фактури) . 

9. Ка организациите на здружениот труд што 
машини и уреди од гранка 117 — Метална индус-
трија и од гранка 119 — Електрони ду етри ја, и 
бродови извезуваат на кредит, вредноста на так-
виот извоз им служи како основица за пресмету-
вање на делот од девизите во смисла на оваа од-
лука. Вредноста на овој извоз се утврдува врз 
основа на царинската пријава за извоз. 

10. Организациите на здружениот труд делот 
на девизите што им припаѓа во смисла на оваа 
одлука го користат во видовите девизи што ги 
оствариле. 

И. Делот на девизите што им припаѓа на орга-
низациите на здружениот труд од точка 2 под 1 на 
оваа одлука се користи во девизи што се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања и во валути на други земји зависно 
од тоа од која земја е односниот гост. Овие орга-
низации во рамките на наплатените девизи односно 
валути од став 1 на овој член можат да извршат 
пресметка во кој и да е вид девизи односно валути, 
по свој избор. 

На организациите на здружениот труд од точка 
2 под 2 и точка 7 на иваа одлука делот во девиза 
што им припаѓа по динарските наплати им се приз-
нава во видовите девизи што се заменети за ди-
нари, а ако не можат да докажат кој вид девизи 
се заменети за динари, делот во девиза го користат 
по свој избор, и тоа 75% во девизи што се од зна-
чење за одржување на ликвидноста во меѓународ-
ните плаќања, а 25% во други девизи. 

Делот на девизите што им припаѓа на органи-
зациите на здружениот труд од точка 3 на оваа од-
лука врз основа на динарските наплати во смисла 
на оваа одлука, се признава во валутата на земјата 
во која превозот е извршен — кај извозот, во ва-
лутата на земјата од која превозот се врши — ка ј 
увозот, односно во валутата на земјата во која услу-
гата е извршена 

12. Право на располагање со девизите по про-
центите од оваа одлука им припаѓа на организа-
циите на здружениот труд за чија сметка се ос-
тварува извозот на стоки и услуги. 

13. Организациите на здружениот труд на кои 
според одредбите на оваа одлука им припаѓа помал 
дел девизи во однос на делот на девизите што им 
припаѓал според Одлуката за утврдување на делот 
на девизите што работните организации можат да 
ги користат во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/66, 48/66, 33/67, 54/67, 9/69, 31/71 и 32/71), а до 31 
декември 1971 година врз товар на тие средства 
имале договорени и ненамирени кредитни обврски, 
и натаму можат да ги применуваат врз девизниот 
прилив процентите од таа одлука, и тоа до намиру-
вањето на тие обврски. 

14. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука дава Народната банка на Југославија. 

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат Одлуката за утвр-
дување на делот.на девизите што работните орга-
низации можат да ги користат во смисла на член 
16 од Законот за девизното работење („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/72 и 26/72) и Одлуката за признавање 
на определени работни организации наплатите во 
динари како основица за прибавување девизи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 45/66, 52/67 и 25 '71). 

16. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 243 
26 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Немал Биедиќ, е. р. 

696. 

Врз основа на член 4 од Уредбата за издатоците 
за службени патувања во странтсво што на сојуз-
ните органи на управата им се признаваат во ма-
теријални трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/65 и 27/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗНОСИТЕ НА 
ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО 
СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИ-

ЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Во Решението за износите на дневниците за 
службено патување во странство што на сојузните 
органи на управата им се признаваат во материјал-
ни трошоци („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/69 и 
43/72), во точка 1 се вршат измени на валутите во 
кои се одредени дневниците за службени патувања 
во следните странски земји, така што изменетиот 
текст да гласи: 
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2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. IL бр. 229 
26 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

697. 

Врз основа на член 36 од Законот за прометот 
на стоки и услуги со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во согласност 
со сојузниот секретар за надворешни трговија, со-
јузниот секретар за правосудни и општи управни 
работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ВРШЕЊЕТО НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ 
ПРОМЕТ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Правилникот за запишување во регистарот 

на вршењето на надворешнотрговски промет на 
работните организации („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/66) во називот зборовите: „работните органи-
зации" се заменуваат со зборовите: „организациите 
на здружениот труд". 

Член 2 
Во член 1 став 1 зборовите: „стопанските орга-

низации (претпријатија, задруги и др.) и нивните 
здруженија (деловни здруженија и други здруже-
нија во стопанството)" се заменуваат со зборовите: 
„организациите на здружениот труд (претпријатија, 
задруги, организации на деловното здружување и 
основни организации на здружениот труд)". 

Член 3 
Во член 3 став 1 зборовите: „извоз и увоз" се 

заменуваат со зборовите: „надворешнотрговски 
промет". 

Член 4 
Во член 4 став 1 точка 1 се менува и гласи: 
„1) потврда од Службата на општественото кни-

говодство дека располага со минимумот средства 
пропишан во Одлуката за минимумот на средства 
со кои одделни стопански организации мораат да 
располагаат за вршење надворешнотрговски промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66 и 12/71), односно 
дека за секој облик (вид) на надворешнотрговски 
промет за кој ќе се регистрира располага со мини-
мумот деловни средства пропишан во таа одлука;". 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3) исправа од републичката стопанска комора 

односно од покраинската стопанска комора на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на организацијата на 
здружениот труд дека нејзините раководни и други 
стручни работници потребни за вршење на надво-
решнотрговски промет располагаат со стручната 
подготовка во смисла на општиот акт од точка 2 на 
овој став;". 

По точка 3 се додава мова точка 4, која гласи: 
„4) потврда од органот надлежен за вршење на 

работите на инспекција дека ги исполнува пропи-
шаните услови во поглед на техничката, опременост 
и други посебни услови ако тие се пропишани.". 

Став 2 се брише. 

Член 5 
Во член 6 став 1 на крајот се додаваат зборо-

вите: „што е пропишан со Одлуката за обврска за 
остварување определен обем на надвор°шнотргов-
ски промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/66 и 
12/71)". 

Член 6 
Во член 11 по зборовите: „(„Службен лист на 

СФРЈ", бр. 57/65)" сз додаваат зборовите: „односно 
Правилникот за запишувањето на установите во ре-
гистар („Службен лист на СФРЈ", бр, 37/65),". 

Член 7 
Во сите одредби на правилникот зборовите: 

„стопанска организација", различно пленувани, се 
заменуваат со зборовите: „организација на здру-
жениот труд", соодветно членувани. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 1809/1 — 1972 
26 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за правосудни и општи 

управни работи, 
Мугбил Бејзат, е. р. 

698. 

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72 
и 63/72), собниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ИНТЕРЕС-

НИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИТЕ 

1. Приходите на општествено-политичките заед-
ници, на интересните заедници и на фондовите се 
уплатуваат на сметките кај Службата на опште-
ственото книговодство, што се одредени со оваа 
наредба. 

I. ПРИХОДИ НА ОПШТЕСТВЕИО-ПОЛИТИЧКИ-
ТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Даноци од личниот доход и на доходот 

1) Д а н о к о д л и ч н и о т д о х о д о д р а б о т е н 
о д н о с 

2. Данокот од личниот доход од работен однос, 
се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-1104 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од работен 
однос, остварен ка ј организациите на здружениот 
труд од стопанството; 

2) на сметка бр. 840-1125 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од работен 
однос, остварен ка ј организациите на здружениот 
труд од нестопанството, ка ј државните органи, кај 
општествено-политичките организации, ка ј опште-
ствените организации и ка ј здруженијата на гра-
ѓани; 
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3) на сметка бр. 840-1130 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од работен 
однос, остварен ка ј граѓани и граѓнски правни лица; 

4) на сметка бр. 840-1146 — Општински данок од 
личниот доход од работен однос, остварен ка ј орга-
низациите на здружениот труд од стопанството; 

5) на сметка бр. 840-1151 — Општински данок од 
личниот доход од работен однос, остварен ка ј орга-
низациите на здружениот труд од нестопанството, 
кај државните органи, ка ј општествено-политички-
те организации, кај општествените организации и кај 
здруженијата на граѓани; 

6) на сметка бр. 840-1167 — Општински данок 
од личниот доход од работен однос, остварен кај 
граѓани и граѓнски правди лица. 

На сметките од став 1 на оваа точка се уплатува 
данокот сд личниот доход од работен однос од стра-
на на обврзниците на тој данок, без оглед на тоа 
дали тој се пресметува по редовна или посебна 
стагка. 

Данокот од личниот доход од работен однос што 
се плаќа во паушален износ, се уплатува: 

на сметка бр. 840-1172 — Данок од личниот до-
ход ед работен однос, што се плаќа во паушален 
износ. 

2) , Г а н о к од л и ч н и о т д о х о д , о д з е м ј о -
д е л с к а д е ј н о с т н а п р и х о д и т е о д ш у м и 

3. Данокот од личниот доход од земјоделска 
дејност на приходите од шуми, се уплатува: 

на сметка бр. 840-120 — Данок од личниот до-
ход од земјоделска дејност на приходите од шуми, 
кој се пресметува спрема друга основица а не спре-
ма катастарскиот приход. 

3) Д а н о к о д л и ч н и о т д о х о д о д с а м о с т о ј -
н о в р ш е њ е с т о п а н с к и д е ј н о с т и 

4. Данокот од личниот доход од самостојно вр-
шење стопански дејности, се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-1307 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски дејности, кој се плаќа "во 
паушален износ; 

2) на сметка бр. 840-1312 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршеше з а н а е т ч и -
ски дејности, кој се плаќа во паушален износ; 

3) на сметка бр, 840-1328 — Републички однос-
но покраински данок од личниот доход од самостој-
но вршење други стопански дејности, кој се плаќа 
во паушален износ; 

4) на светка бр. 840-1333 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршење други сто-
пански дејности, кој се плаќа во паушален износ; 

5) на сметка бр. 840-1349 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски и други стопански дејности, 
кој се пресметува во процент од секој поединечно 
остварен бруто-приход, наплатен со запирање, ос-
вен од превозничка дејност како споредна дејност 
во земјоделството; 

6) на сметка бр. 840-1354 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршење занаетчи-
ски и други стопански дејности, кој се пресметува 
во процент од секој поедииачно остварен бруто-
-приход, наплатен со запирање, освен од превоз-
ничка дејност како споредна дејност во земјодел-
ството; 

7) на сметка бр. 840-1375 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од самостојно 
вршење превозничка дејност како споредна деј-
ност во земјоделството, кој се пресметува во про-
цент од секој поединечно остварен бруто-приход 
наплатен со запирање; 

8) на сметка бр. 840-1380 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршење превоз-
ничка дејност како споредна дејност во земјодел-
ството, кој се пресметува во процент од секој пое-
динечно остварен бруто-приход наплатен со запи-
рање; 

9) на сметка бр. 840-1396 — Републички односно 
покраински данок од личниот доход од самостојно 
вршење нестопански дејности, кој се плаќа во пау-
шален износ; 

10) на сметка бр. 840-13107 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршење нестопан-
ски дејности, кој се плаќа во паушален износ; 

11) на сметка бр. 840-13112 — Републички од-
носно покраински данок од личниот доход од са-
мостојно вршење нестопански дејности, кој се пре-
сметува во процент од секој поединечно остварен 
бруто-приход, наплатен со запирање; 

12) на сметка бр. 840-13128 — Општински данок 
од личниот доход од самостојно вршење нестопан-
ски дејности, кој се пресметува во процент од секој 
поединечно остварен бруто-приход, наплатен со 
запирање; 

13) на сметка бр. 840-13133 — Републички одно-
сно покраински данок од личниот доход од автор-
ски права, патенти и технички унапредувања; 

14) на сметка бр. 840-13149 — Општински данок 
од личниот доход од авторски права, патенти и 
технички унапредувања. 

5. Во сите други случаи даноците од личниот 
доход со кои граѓаните и граѓанските правни лица 
се задолжуваат во годишен износ, се уплатуваат 
на збирна-преодна сметка (сметка бр. 846). 

На сметките на кои се уплатуваат даноците од 
личниот доход се уплатуваат и соодветните придо-
неси од личниот доход што им припаѓаат на огтште-
ствено-политичките заедници, ако не се воведени 
даноци од личниот доход. 

4) Д а н о к н а д о х о д 

6. Данокот на доход се уплатува: 
1) на сметка бр. 840-1403 — Републички данок 

на доходот на организациите на здружениот труд; 
2) на сметка бр. 840-1419 — Општински данок 

на доходот на организациите на здружениот труд; 
3) на сметка бр. 840-1424 — Данок на средствата 

на заедничката потрошувачка на организациите на 
здружениот труд, на државните органи и на други-
те корисници на општествени средства; 

4) на сметка бр. 840-1445 — Надоместок (при-
донес) за користиве на градско земјиште. 

5) Д а н о к о д в к у п н и о т п р и х о д н а г р а -
ѓ а н и т е 

7. Данокот од вкупниот приход на граѓаните се 
уплатува: 

на сметка бр, 840-1515 — Данок од вкупниот 
приход на граѓаните. 
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2. Данок на промет, на имот и на приходи од имот 

1) О с н о в е н д а н о к н а п р о м е т н а 
п р о и з в о д и 

8. Основниот данок на промет на производи, се 
уплатува: 

1) на сметка бр. 840-2101 — Основен данок на 
промет на нафта и на деривати од нафта (тар. бр. 2); 

2) на сметка бр. 840-2117 — Основен данок на 
промет на преработки од тутун (тар. бр. 3); 

3) на сметка бр. 840-2122 — Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки на кои се плаќа овој да-
нок, освен на промет на алкохолни пијачки испора-
чани на угостителски дуќани на самостојни угости-
тели и граѓани (тар. бр. 4); 

4) на сметка бр. 840-2138 -— Основен данок на 
промет на алкохолни пијачки испорачани на уго-
стителски дуќани на самостојни угостители и гра-
ѓани (тар. бр. 4); 

5) на сметка бр. 840-2143 — Основен данок на 
промет на алкохол-етанол (тар. бр. 5); 

6) на сметка бр. 840-2159 — Основен данок на 
промет на патнички автомобили и на резервни дело-
ви за сите патнички автомобили (тар. бр. 6); 

7) на сметка бр. 840-2164 — Основен данок на 
промет на лекови (тар. бр. 7); 

8) на сметка бр. 840-2185 — Основен данок на 
промет на други производи, освен основниот данок 
на промет на производи што го плаќаат граѓани и 
граѓански правни лица (тар. бр. 1 и 8 до 18); 

9) на сметка бр. 840-2190 — Основен данок на 
промет на производи на прометот остварен од само-
стојни занаетчии и од други дејности и од граѓани 
и граѓански правни лица, кој не се разрежува во 
годишен износ и кој не втасува за наплата три-
месечно; 

10) на сметка бр. 840-21100 ~ Основен данок на 
промет на производи кој се плаќа при увоз и на 
прометот на производи за потребите на Југословен-
ската народна армија. 

2) П о с е б е н р е п у б л и ч к и ( п о к р а и н с к и ) 
д а н о к на п р о м е т на п р о и з в о д и 

9. Посебниот републички односно покраински 
данок на промет на производи, се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-2208 — Посебен републички 
односно покраински данок на промет на производи, 
што го плаќаат организациите на здружениот труд 
како даночни обврзници; 

2) на сметка бр. 840-2213 — Посебен републички 
односно покраински данок на промет на производи, 
што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица 
што редовно вршат промет и го плаќаат данокот 
во месечни рокови; 

3) на сметка бр. 840-2229 — Посебен републички 
односно покраински данок на промет на производи, 
што го плаќаат граѓани и граѓански правни лица 
кои не се занимаваат редовно со промет на про-
изводи; 

4) на сметка бр. 840-2234 — Посебен републички 
односно покраински данок на промет на алкохолни 
пијачки, освен на прометот на алкохолни пијачки 
испорачани на угостителски дуќани на самостојни 
угостители и граѓани; 

5) на сметка бр. 840-2255 — Посебен републички 
односно покраински данок на промет на алкохолни 
пијачки испорачани на угостителски дуќани на 
самостојни угостители и граѓани. 

3) П о с е б е н о п ш т и н с к и д а н о к на п р о м е т 
на п р о и з в о д и 

10. Посебниот општински данок на промет на 
производи, се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-2304 — Општински данок 
на промет на производи, што го плаќаат организа-
циите на здружениот труд како даночни обврзници; 

2) на сметка бр. 840-2325 — Општински данок 
на промет на производи што го плаќаат граѓани и 
граѓански-правни лица што редовно вршат промет 
и го плаќаат данокот во месечни рокови; 

3) на сметка бр. 840-2330 — Општински данок 
на промет на производи што го плаќаат граѓани и 
граѓански правни лица што не се занимаваат редов-
но со промет на производи; 

4) на сметка бр. 840-2346 — Општински данок 
на промет на алкохолни пијачки, освен на прометот 
на алкохолни пијачки испорачани на угостителски 
дуќани на самостојни угостители и граѓани; 

5) на сметка бр. 840-2351 — Општински данок 
на промет на алкохолни пијачки испорачани на 
угостителски дуќани на самостојни угостители и 
граѓани. 

4) О с н о в е н д а н о к на н а д о м е с т о ц и з а 
в р ш е њ е у с л у г и 

11. Основниот данок на надоместоци за вршење 
услуги, се плаќа: 

1) на сметка бр. 840-21116 — Основен данок на 
надоместоци за вршење надворешнотрговски ра-
боти и услуги со странство; 

2) на сметка бр. 840-21121 — Основен данок на 
надоместоци за вршење промет на стоки на големо 
во Југославија; 

3) на сметка бр. 840-21137 — Основен данок на 
надоместоци за вршење кредитни и други банкар-
ски работи; 

4) на сметка бр. 840-21142 — Основен данок на 
надоместоци за услуги на менични кредити. 

5) П о с е б е н р е п у б л и ч к и ( п о к р а и н с к и ) 
д а н о к на н а д о м ес т о ц и з а в р ш е њ е 

у с л у г и 

12. Посебниот републички односно покраински 
данок на надоместоци за вршење услуги, се упла-
тува: 

1) на сметка бр. 840-2260 — Посебен републички 
односно покраински данок на надоместоци за услу-
ги, што го плаќаат организациите на здружениот 
труд како даночни обврзници; 

2) на сметка бр. 840-2276 — Посебен републички 
односно покраински данок на надоместоци за услу-
ги, што го плаќаат граѓани и граѓански правни ли-
ца во месечни рокови; 

3) на сметка бр. 840-2281 — Посебен републички 
односно покраински данок на надоместоци за услу-
ги од граѓани и граѓански правни лица што не се 
занимаваат редовно со вршење услуги. 

6) П о с е б е н о п ш т и н с к и д а н о к на н а д о -
м е с т о ц и з а в р ш е њ е у с л у г и 

13. Посебниот општински данок на надоместоци 
за вршење услуги, се уплатува: 

1) на сметка бр. 840-2351 — Општински данок 
на надоместоци за услуги што го плаќаат органи-
зациите на здружениот труд како даночни обврз-
ници; 

2) на сметка бр. 840-2367 — Општински данок 
на надоместоци за услуги, што го плаќаат граѓани 
и граѓански правни лица во месечни рокови; 

3) на сметка бр. 840-2372 — Општински данок 
на надоместоци за услуги од граѓани и граѓански 
правни лица што не се занимаваат редовно со вр-
шење услуги. 

Обврзниците на основниот данок на промет на 
производи ги уплатуваат своите обврски (пресме-
тани износи на аконтации на данокот) кај надлеж-
ната Служба на општественото книговодство кај 
која се води нивната жиро-сметка со посебни на-
лози за секоја република и автономна покраина 
а ги насочуваат во корист на соодветната збирна 
сметка кај онаа надлежна Служба во седиштето. 
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на републиката односно на автономната покраина 
ria чија територија е остварен прометот што под-
лежи на плаќање основен данок на промет. Ако со 
републичкиот односно покраинскиот пропис е пред-
видено одреден дел на основниот данок на промет 
да и се отстапуваат на општината на чији терито-
рија е остварен тој данок, кон вирманскиов налог 
за уплата на данокот се прилага и спецификација 
на тој данок по општини. 

Истата постапка при уплатувањето на своите 
обврски ја применуваат обврзниците на основниот 
данок на надоместоци за вршење услуги, со тоа 
што тој данок се насочува во корист на соодвет-
ната збирна сметка ка ј онаа надлежна Служба во 
седиштето па републиката односно на автономната 
покраина на чија територија се наоѓа работната 
единица на организацијата на здружениот труд — 
комитент на која е извршена услугата (корисник 
на услуга). 

7) Д а н о к п а п р и х о д и од и м о т и од и м о т-
п и п р а в а и д а н о к н а и м о т 

14. Данокот на приходи од имот и од имотни 
права и данокот на имот, се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 840-2400 — Данок на приходи 
од имот и од имотни права; 

2) па сметка бр. 840-2416 — Данок на приходи 
од згради; 

3) на сметка бр. 840-2421 — Данок на добивки 
од игри на среќа; 

4) на сметка бр. 840-2437 — Данок на промет на 
недвижности и права; 

5) на сметка бр. £40-2442 — Данок на наследство 
и подароци: 

6) на сметка бр~ 840-2458 — Данок на згради; 
7) на сметка бр. 840-2463 — Данок на имот; 
8) па сметка бр. 840-2479 — Републички односно 

покраински данок на товарни друмски моторни, 
приклучни и комби-возила за превоз на товари и 
стоки; 

9) на сметка бр. 840-2484 — Општински данок на 
товарни друмски моторни, приклучни и комби вози-
ла за превоз на товари и стоки. 

15. Во сите други случаи даноците на приходи 
од имот и од имотни права и даноците па имот, 
кога обврзниците па тие даноци се задолжуваат во 
годишен износ, се уплатуваат на збмрпата-преод-
ната сметка (сметка 846). 

Ѕ) Д а н о ц и о д е т р а и е к и л и ц а 

16. Данокот од странски лица, се уплатува: 
1) на сметка бр. 840-2507 — Данок на добивка 

па странски лица што вложуваат средства во до-
машна организација на здружениот труд од сто-
панството за заедничко работење; 

2) ка сметка бр. 840-2512 — Данок на добивка 
на странски изведувачи на инвестициони работи; 

3) на сметка бр. 840-2528 ~ Данок од личниот 
доход од странски превозници на патници и стоки. 

3. Такси 

1) А д м и н и е т р а т и в н и т а к е и 

17. Административните такси се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 840-3109 — Царински такси во 

готови пари; 
2) на сметка бр. 840-3114 — Конзуларни такси; 
3) на сметка бр. 840-3135 — Други сојузни ад-

министративни такси во готови пари; 

4) на сметка бр. 840-3140 — Републички однос-
но покраински административни такси во готови 
пари; 

5) на сметка бр. 840-3156 — Општински админи-
стративни такси. 

2) К о м у н а л н и т а к с и 

18. Комуналните такси се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 840-3161 — Комунални такси 

на престој во туристички места; 
2) на сметка бр. 840-3177 — Комунални такси 

на фирма, освен таксата што ја плаќаат граѓани и 
граѓански правни лица; 

3) на сметка бр. 840-3182 — Комунални такси 
на фирма, што ја плаќаат граѓани и граѓански 
правни лица; 

4) на сметка бр. 840-3198 — Комунални такси 
на други предмети за таксирани, освен таксата што 
ја плаќаат граѓани и граѓански правни лица; 

5) на сметка бр. 840-31109 — Комунални такси 
на други предмети за таксирани што ги плаќаат 
граѓани и граѓански правни лица. 

3) С у д с к и т а к с и 

19. Судските такси се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 840-31114 — Сојузни судски 

такси во готови пари; 
2) на сметка бр. 840-31135 — Републички, однос-

но покраински судски такси во готови пари; 
3) на сметка бр. 840-31140 — Општински судски 

такси. 
На сметката под редниот број 1) од став 1 на 

оваа точка се уплатува приходот од судски такси 
во готови пари што ќе го остварат судовите на фе-
дерацијата, а под редниот број 2) — приходот што 
ќе го остварат судовите на републиките односно на 
покраините, додека на сметката под редниот број 
3) се уплатува приходот од општински судски такси, 
од продадени таксени вредносници и од судски 
такси во готови пари. 

4. Царина 

20. .Царината, посебната давачка, посебната ца-
ринска такса на увезени стоки и лежарината се 
уплатуваат во корист на партијата на евидентна 
сметка бр. 845 на надлежната царинарница. При-
ходите уплатени по овие основи. царинарницата ги 
распределува на сметките, и тоа: 

1) на сметка бр. 840-4106 — Царина од органи-
зациите на здружениот труд од стопанството; 

2) на сметка бр. 840-4111 — Царина од органи-
зациите на здружениот труд од нестопанството, од 
државните органи, од општествено-политичките ор-
ганизации и од општествените организации и здру-
женијата на граѓани; 

3) на сметка бр. 840-4127 — Царина од граѓани 
и од граѓански правни лица^ 

4) на сметка бр. 840-4202 — Посебни такси на 
увезени стоки; 

5) на сметка бр. 840-4309 — Посебна давачка 
при увоз на земјоделски и прехранбени производи; 

6) на сметка бр. 840-4405 — Посебна давачка за 
израмнување на даночно оптоварување; 

7) на сметка бр. 840-4410 — Посебна давачка за 
царинско евидентирање; 

8) на сметка бр. 840-4426 — Лежарина на стоки 
сместени во царински магазини и складови. 
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5. Приходи според посебни преписи 

21. Приходите според посебни прописи, Се упла-
туваат: 

1) на сметка бр. 840-5103 — Парични казни за 
царински прекршоци и парични средства добиени 
од продадени стоки по прекршоците; # 

2) на сметка бр. 840-5119 — Парични казни за 
стопански престапи, што и припаѓаат на републи-
ката односно на покраината; 

3) на сметка бр. 840-5124 — Парични казни за 
прекршоци, што и припаѓаат на републиката од-
носно на покраината; 

4) на сметка бр 840-5145 "— Парични казни за 
сообраќајни прекршоци, што и припаѓаат на репу-
бликата односно на покраината; 

5) на сметка бр 840-5150 — Парични казни за 
кривични санкции, што и припаѓаат на република-
та односно на покраината; 

6) на сметка бр. 840-5166 — Парични казни за 
прекршоци, што ги изрекуваат републичките од-
носно покраинските органи на управата надлежни 
за работите на приходите; 

7) на сметка бр. 840-5171 — Парични казни за 
прекршоци, што ти изрекуваат општинските органи 
на управата надлежни за работите на приходите; 

8) на сметка бр. 840-5187 — Други парични 
казми, што и припаѓаат на општината. 

6. Приходи на органите на управата и други разни 
приходи 

22. Приходите на органите на управата, се упла-
туваат: 

на сметка бр. 845 — Евидентна сметка на при-
ходите на органите на управата. 

На сметката бр. 845 односно на соодветните 
партии на надлежниот орган на управата се упла-
туваат приходите на органите на управата што тие 
органи ќе ги остварат со вршење на својата дејност. 

Приходите уплатени во корист на односната 
партија на сметката бр. 845, се распоредуваат на 
следните сметки: 

1) на сметка бр. 840-6100 — Приходи на орга-
ните на управата на федерацијата; 

2) на сметка бр. 840-6116 — Приходи на репуб-
личките односно покраинските органи на управата; 

3) на сметка бр. 840-6121 — Приходи на општин-
ските органи на управата. 

23. Другите разни приходи, се уплатуваат: 
1) на сметка бр. 840-6207 — Други републички 

односно покраински приходи; 
2) на сметка бр. 840-6212 — Други општински 

приходи; 
На сметките под редните броеви 1 и 2 на оваа 

точка се уплатуваат разни непредвидени и вонред-
ни приходи, како и приходи на буџетите за кои не 
е отворена посебна сметка, како: ануитети по кре-
дитите одобрени од средствата на бившите инвести-
циони фондови на општествено-политичките заед-
ници, камати на кредитите од средствата на Народ-
ната банка, камати на средствата на општествено-
политичките заедници за инвестиции во стопанство-
то, камата на орочени средства, приходи од закупи, 
наплатени трошоци од спорови, враќање по исплати 
извршени во поранешните години и ел. 

3) на сметка бр. 840-6228 — Укинати буџетски 
приходи. 

На сметката под редниот број 3 се уплатуваат 
укинатите буџетски приходи, ако прописите врз 
основа на кои се воведени тие приходи престанале 
да важат во изминатата и поранешните години, а 
во оваа година не е воведен соодветен приход. Уп-
латените износи на приходите се распоредуваат на 
корисниците според порано важечките прописи; 

4) на сметка бр. 840-2633 — Разлики во цената 
одземени по решенија на републичката-односно по-
краинската пазарна инспекција; 

5) на сметка бр. 840-6249 — Разлики во цената 
одземени по решенија на општинската пазарна ин-
спекција; 

6) на сметка бр. 840-6254 — Надоместок за иско-
ристување на земјоделски земјишта; 

7) на сметка бр. 840-6275 — Дел од премија за 
осигурување од пожар. 

7. Обврски на граѓани и на граѓански правни лица, 
што се разрежуваат во годишен износ и втасуваат 

за наплата во тримесечни рокови 

24. Обврските на граѓани и на граѓански правни 
лица, што се разрежуваат во годишен износ и вта-
суваат за наплата во тримесечни рокови, се упла-
туваат: 

на сметка бр. 846 — Збирна-преодна сметка на 
обврските што ги плаќаат граѓани и граѓански 
правни лица. 

На сметка 846 се уплатуваат, и тоа: 
(1) Данокот од личниот доход од земјоделска 

дејност, кој се пресметува според катастарскиот 
приход; 

(2) Данокот од личниот доход од земјоделска 
дејност, кој се пресметува спрема фактичниот доход; 

(3) Данокот од личниот доход од самостојно 
вршење занаетчиски дејности; 

(4) Данокот од личниот доход од самостојно 
вршење други стопански дејности; 

(5) Данокот од личниот доход од самостојно 
вршење нестопанска дејност; 

(6) Данокот од личниот доход од авторски права, 
патенти и технички унапредувања; 

(7) Данокот на приход од згради на земјоделци; 
(8) Данокот на приход од згради на други обврз-

ници; 
(9) Данокот на згради; 
(10) Данокот на приход од имот и од имотни 

права; 
(11) Данокот на имот; 
(12) Републичкиот односно покраинскиот данок 

на товарни друмски, моторни, приклучни .возила и 
комби-возила за превоз на товари и стоки; 

(13) Општинскиот данок на товарни друмски, 
моторни и приклучни возила и на комби-возила за 
превоз на товари и стоки; 

(14) Основниот данок на промет на производи 
на прометот остварен од самостојно вршење занает-
чиски дејности; 

(15) Основниот данок на промет на производи на 
прометот остварен од самостојно вршење други сто-
пански дејности, освен занаетчиски; 

(16) Посебниот републички односно покраински 
данок на промет на производи на прометот оства-
рен од самостојно вршење занаетчиски дејности; 

(17) Посебниот републички односно покраински 
данок на промет на производи на прометот остварен 
од самостојно вршење други стопански дејности, 
освен занаетчиски; . 

(18) Посебниот републички односно покраински 
данок на промет на надоместоци за услуги, остварен 
од самостојно вршење занаетчиски дејности; 

(19) Посебниот републички односно покраински 
данок на надоместоци за услуги, остварен од само-
стојно вршење други стопански дејности, освен за-
наетчиските; 

(20) Посебниот општински данок на промет на 
производи на прометот остварен од самостојно вр-
шење занаетчиски дејности; 

(21) Посебниот општински данок на промет на 
производи на прометот остварен од самостојно вр-
и е њ е други стопански дејности, освен занает-
чиските; 
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(22) Посебниот општински данок на'надоместоци 
за услуги од самостојно вршење занаетчиски деј-
ности ; 

(23) Посебниот општински данок на надоместоци 
за услуги од самостојно вршење други стопански 
дејности, освен занаетчиските; 

(24) Комуналните такси на фирма што ја пла-
ќаат граѓани и граѓански правни лица; 

(25) Комуналните такси на други предмети на 
таксирани, што ги плаќаат граѓани и граѓански 
правни лица; 

(26) Придонесот од личниот доход од земјодел-
ска дејност — за основно образование; 

(27) Придонесот од личниот доход од саомостојно 
вршење стопански дејности — за основно образо-
вание; 

(28) Придонесот за здравствено осигурување на 
земјоделците; 

(29) Придонесот за здравствено осигурување на 
самостојни занаетчии и самостојни угостители; 

(30) Придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување на земјоделците; 

(31) Придонесот за инвалидско и пензиско осигу-
рување на самостојните занаетчии и самостојните 
угостители; 

(32) Данокот за заштита од штетното дејство на 
водило (воден придонес); 

(ОЗ) Таксите за заштита и користење на водите; 
(31) Надоместокот за искористување на мелио-

рација';-ти и водостопански објекти и постројки; 
(35) Месниот самопридонес во пари од земјо-

делците ; 
(36) Месниот самопридонес во пари од други 

обврзници; 
(37) Затезната односно казнената камата; 
(38) Трошоците на присилната наплата; 
(39) Другите приходи; 
(40) Укинатите приходи. 
За обврските на граѓаните и на граѓанските; 

правни лица, што се разрешуваат во годишен износ 
и втасуваат за наплата во тримесечни рокови, Слу-
жбата на општественото книговодство во рамките 
на збирната-преодната пресметка ќе отвори посебни 
сметки. Ознаките на тие посебни сметки ќе ги одреди 
Службата па општественото книговодство, а општин-
скиот орган^ на управата надлежен за работите на • 
приходите ќе ги внесува во спецификаџиите. За 
броевите на овие сметки Службата на општественото 
книговодство ќе го извести општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на приходите, вед-
наш по излегувањето на упатствата издадени од 
страна на Службата на општественото книговодство 
за примена на оваа наредба. 

Заради обезбедување евиденција за уплатените 
износи на месниот самопридонес, на водниот придо-
нес и на прт^донесот за здравствено осигурување по 
односните заедници, обврзниците на тие придонеси 
ќе го назначат на уплатницата називот односно 
бројот на соодветната заедница во чија корист се 
уплатува соодветниот приход. 

25. ПокраЈ наведените обврски, на збирната-
-преодиата сметка (846) се уплатуваат и други об-
врски на граѓаните ако со пропис е одредено на 
територијата па општината да се разрешуваат во 
годишен износ а да се плаќаат тримесечно. Во 
ваквите случаи Службата на општественото,, книго-
водство, по барање на републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на приходите, ќе 
отвори посебни сметки во рамките на збирната-
-проодната сметка (сметка 846). 

Прокнижување на уплатите на обврските на 
граѓаните и на граѓанските правни лица од збирно-
-прсодната сметка (сметка 846) на одделни сметки 
отворени во рамките на основните сметки (сметки 
840, 842 и 843) ќе врши Службата на општественото 
книговодство по одделни видови и облици а врз 
основа на спецификаци је и вирманските налози 
издадени од страна на општинскиот орган на упра-

вата надлежен за работите на приходите во роко-
вите одредени од страна на републичкиот односно 
покраинскиот секретаријат за финансии. 

II. ПРИХОДИ НА ИНТЕРЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Приходи на заедниците за здравствено 
осигурување 

26. Придонесот за здравствено осигурување се 
уплатува во корист на партијата на фондот на за-
едниците на здравственото осигурување отворена 
во рамките на сметката 640 — Жиро-сметка на фон-
довите на заедниците на здравственото осигуру-
вање. 

Во корист ^а сметката 640 односно во корист 
на соодветните индивидуални партии на заедниците 
на здравственото осигурување се уплатува и придо-
несот за здравствено осигурување на земјоделците, 
како и придонесот за здравствено осигурување на 
самостојните занаетчии и самостојните угостители, 
доколку тие придонеси не се уплатуваат преку 
сметката бр. 846. 

2. Приходи на заедниците на инвалидското 
и пензиското осигурување 

27. Придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување се уплатува во корист на партијата на 
фондот на заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување отворена во рамките на сметката 
642 — Жиро-сметки на фондовите на заедниците 
на пензиското и инвалидското осигурување. 

Во корист на сметката 642 односно во корист 
на соодветните индивидуални партии на заедниците 
на пензиското и инвалидското осигурување се упла-
туваат и придонесите за пензиско и инвалидско 
осигурување на земјоделците, како и придонесот 
за пензиско и инвалидско осигурување на само-
стојните занаетчии и самостојните угостители, до-
колку тие придонеси не се уплатуваат преку смет-
ката бр. 846. 

3. Приходи на заедниците за образование 

28. Придонесот за образование од личниот 
доход од работен однос и од доходот, се уплатува: 

1) на сметка бр. 843-18 — Републички односно 
покраински придонес за образование од личниот 
доход од работен однос, остварен кај организа-
циите на здружениот труд од стопанството; 

2) на сметката бр. 843-21 — Републички односно 
покраински придонес за образование од личниот 
доход од работен однос, остварен кај организациите 
на здружениот труд од нестопанството, ка ј држав-
ните органи, кај општествено-политичките органи-
зации, ка ј општествените организации и здружени-
јата на граѓани; 

3) на сметка бр. 843-37 — Републички односно 
покраински придонес за образование од личниот 
доход од работен однос, остварен ка ј граѓани и гра-
ѓански празни лица; 

4) на сметка бр. 843-42 — Придонес за образо-
вание од личниот доход од работен однос, остварен 
кај организациите на здружениот труд од стопан-
ството — за основно образование; 

5) на сметка бр. 843-58 — Придонес за образо-
вание од личниот доход од работен однос, оства-
рен кај организациите на здружениот труд од не-
стопанството, кај државните органи, ка ј опште-
ствено-политичките организации, ка ј општествени-
те организации и здруженијата на граѓани — за 
основно образование; 

6) на сметка бр. 843-63 — Придонес за образо-
вание од личниот доход од работен однос, остварен 
ка ј граѓани и граѓански правни лица — за основно 
образование; 
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7) на сметка бр. 843-79 — Републички односно 
покраински придонес за образование од доходот на 
организациите на здружениот труд — за високо 
образование; 

8) на сметка бр. 843-84 — Придонес за образо-
вание од доходот на организациите на здружениот 
труд — за средно образование. 

4. Приходи на заедниците за вработување 

29. Придонесот за вработување, се уплатува: 
1) на сметка бр. 843-107 — Придонес од личниот 

доход за вработување; 
2) еа сметка бр. 843-112 — Придонес од доходот 

за вработување. 

5. Приходи на месните заедници 

• 30. Месните самопридонеси се уплатуваат: 
1) на сметка бр 843-128 — Местен самопридонес 

во пари од работниците вработени во општестве-
ниот сектор; 

2) на сметка бр. 843-133 — Местен самопридонес 
во пари од земјоделците; 

3) на сметка бр. 843-149 — Местен самопридонес 
во пари од другите обврзници; 

4) на сметка бр. 843-154 — Други приходи на 
месните заедници. 

Приходите на месните Заедници ги распоредува 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на приходите врз'односните месни заедници. 

За да може да се изврши овој распоред на при-
ходите, уплатувачите на приходите на месните 
заедници се должни да го назначат на грбот на 
упатницата називот односно бројот на месната 
заедница на која и припаѓа приходот. 

На овие сметки се уплатуваат приходите на 
месните заедници, ако општинскиот орван на упра-
вата надлежен за работите на приходите; во спо-
годба со односната месна заедница, одлучи при-
ходите на месните заедници да не се уплатуваат 
на збирната-преодната сметка на општествените 
обврски што ги плаќаат граѓаните и граѓанските 
правни лица (сметка 846). 

III. ПРИХОДИ НА ФОНДОВИТЕ 

31.- Средствата на деловниот фонда по основ на 
заем се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 842-16 — Средства на делов-
ниот фонд на организациите на здружениот труд 
од стопанството и на деловните банки по основ на 
задолжителниот заемч од 1971 година; 

2) на сметка бр. 842-21 — Средства на делов-
ниот фонд на организациите на здружениот труд 
од стопанството и на деловните банки по основ на 
задолжителниот заем од 1972 година; 

3) на сметка бр. 842-37 — Средства на делов-
ниот фонд на организациите на здружениот труд 
од стопанството и на деловните банки по основ на 
задолжителниот заем од 1973 година. 

' 32. Данокот (камата) на кредитниот фонд, на 
банките, се уплатува: 

на сметка бр*. 842-42 — Данок (камата) на кре-
\дит:шот фонд на банките. 

33. Ппидонесот за непосредна детска заштита, 
се угѓлатуса: 

па светка бр. 842-58 — Придонес за непосредна 
детсг.а заштита, 

34. Придонесот за додатокот на деца, се упла-
тува: 

на сметка бр. 842-63 — Придонес за додатокот 
на деца. 

35. Средствата за покритие на разликата во 
станарината, се уплатуваат: 

на сметка бр. 842-79 — Средства за покритие на 
разликата во станарината. 

На сметката од став 1 на оваа точка се упла-
тува делот од средствата одреден со општински, 
покраински или републички пропис или утврден 
со општествен договор односно со самоуправна спо-
годба за покритие на разликата во станарината 
(субвенционирање на станарината). 

Во корист на сметката од став 1 на оваа точка 
се уплатуваат и средствата за покритие на разли-
ките во станарината, ако собранието на градот, во 
согласност со сите општини во состав на градот, 
донело одлука тој придонес да се уплатува на по-
себна сметка, со таа разлика што наместо статис-
тичката ознака за општината на налогот за уплата 
да се става статистичката ознака за градот, во 
овој случај ООО (на пример: 608-842-000-79). 

36. Придонесот за изградба на станови на учес-
ниците на Народноослободителната војна и за со-
лидарна изградба на станови за работниците, се 
уплатува: 

1) на сметка бр. 842-84 — Придонес за изградба 
на станови на учесниците на Народноослободител-
ната војна; 

2) на сметка бр. 842-107 — Придонес за соли-
дарна изградба на станови за работниците. 

37. Придонесот за обнова на Босанска Краина, 
се уплатува: 

1) на сметка бр. 842-112 — Придонес за Бо-
санска Краина од средствата за материјални рас-
ходи на општата потрошувачка', 

2) на сметка бр. 842-128 — Придонес за Бо-
санска Краина од личниот доход од работен однос; 

3) на сметка бр. 842-133 — Придонес за Бо-
санска Краина од износот на наплатените придонеси 
од другите лични доходи, освен од личниот доход 
од работен однос. 

38. Средствата на фондот на заедничките резер-
ви, се уплатуваат: 

1) ка сметка бр. 842-149 — Средства за репуб-
личкиот односно покраинскиот фонд на заеднички-
те резерви; . 

2) на сметка бр. 842-154 — Средства за општин-
скиот фонд на заедничките резерви. 

39. Водниот придонес, се уплатува: 
1) на сметка бр. 842-175 — Данок за заштита 

од штетното дејство на водите (воден придонес); 
2) на сметка бр. 842-188 — Такса за заштита и 

користење на води. 
На сметките под редните броеви 1 и 2 од став 

1 на оваа точка се уплатуваат наведениот данок 
и таксите, ако не се уплатуваат преку збирната-
преодиата сметка на обврските што ги плаќаат 
граѓаните и граѓанските правни лица (сметка 846). 

40. Филмскиот придонес и придонесот од надо-
местоци за увезени и наемени филмови, се упла-
туваат: 

1) на сметка бр. 842-196 — Филмски придонео] 
2) на сметка бр. 842-203 — Придонес (данок) од 

надоместоци за увезени и наемени филмови. 
41. Таксите на странски друмски возила, се 

уплатуваат: 
на сметка бр. 842-219 — Такси на странски 

друмски возила. 
42. Републичките такси на прометот на чапун-

кари и копитари, се уплатуваат: 
на сметка бр. 842-224 — Републички односно по-

краински такси на прометот на чапункари и ко-
питари. 

43. Надоместоците што му припаѓаат на фондот 
за патишта, се уплатуваат: 

1) на сметка бр. 842-245 — Надоместоци за јавни 
патишта за друмски моторни возила; 

2) на сметка бр. 842-250 — Надоместоци за јавни 
патишта за друмски запрежни возила; 

3) на сметка бр. 842-266 — Надоместоци од соп-
ственици на моторни и запрежни возила за одржу-
вање на чистотијата на градот. 

44. Надоместокот за патишта што го плаќаат 
крајните потрошувачи на бензин, се уплатува: 

на сметка бр. 842-271 — Надоместок за па-
тишта што го плаќаат крајните потрошувачи на 
тензии. 
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45. Придонесот за коморите, се уплатува: 
на сметка бр. 842-287 — Придонес за коморите. 
46. Приходите на Црвениот крст, се уплатуваат: 
на сметка бр. 842-315 — Приходи на Црвениот 

крст. 
47. Приходите на укинатите фондови, се упла-

туваат: 
на сметка бр. 842-320 — Приходи на укинатите 

фондови. 
На сметката од став 1 на оваа точка се уплату-

ваат укинатите приходи на фондовите, ако пропи-
сите врз основа на кои се заведени тие приходи 
престанале да важат во поранешните години. Упла-
тените износи на приходите се распоредуваат врз 
корисниците спрема порано важечките прописи. 

48. Организациите на здружениот труд и други 
организации, државните органи, граѓаните и гра-
ѓанските правни лица ги уплатуваат данокот на 
промет и другите приходи запрени при исплатата 
на сметките на граѓаните на соодветните сметки 
предвидени со оваа наредба. 

49. Обврзниците на придонесите, на даноците и 
другите уплатувачи, што ги уплатуваат приходите 
на сметките одредени со оваа наредба, при уплату-
вањето на приходите на односните сметки ќе го на-
пишат на уплатиицата (образец за платен промет) 
односно на вирманскиот налог (образец за платен 
промет) оперативниот број на надлежната Служба 
на општественото книговодство, бројот на основната 
сметка од планот на Сметките на Службата, статис-
тичката ознака на односната општина (град) пред-
видена од страна на Службата и бројот на уплат-
а т а сметка на приходите предвидена со оваа 
наредба. На пример: 608-840-018-1104, што практич-
но Значи: 

608 — оперативен број на Службата, 
840 — основна сметка во планот на сметките 

на Службата, 
018 — статистичка ознака на општината (во 

овој случај Стари Град — Београд), 
1104 — републички односно покраински данок 

од личниот доход од работен однос, остварен ка ј 
организациите на здружениот труд од стопанството. 

Заради овозможување правилно испоставување 
на налози за уплата на приходите, кон оваа наредба 
е отпечатен Списокот на општините со нивните 
статистички ознаки по републиките и автономните 
покраини и филијалите на Службата на општестве-
ното книговодство, кој е составен дел на оваа на-
редба. 

50. Ако наведените сметки за уплата на при-
ходите на буџетите, на интересните заедници и на 
фондовите не ги задоволуваат потребите за спро-
ведување на одделни републики и покраински за-
кони односно одлуки на општински собранија, ре-
публичките, покраинските и општинските органи, 
во согласност со Службата на општественото кни-
говодство, одделните сметки предвидени со овааа 
наредба можат да ги расчленат на потсметки за 
чие спроведување треба да ft поднесат писмено 
барање на надлежната републичка односно покра-
инска централа на Службата на општественото кни-
говодство, која истовремено ќе го одреди и бројот 
на потсметката. 

51. Уплатените приходи на буџетите, на инте-
ресните заедници и на фондовите се распоредуваат 
спрема одредениве инструменти (стапки и според 
тоа на која општествено-политичка заедница, инте-
ресна заедница или кој фонд му припаѓаат при-
ходите. 

Распоредувањето на уплатените приходи на 
општествеио-политичките заедници, на интересните 
заедници и на фондовите се врши во рокови што 
ќе ги одреди Секретаријатот за финансии на над-
лежната република односно покраина, додека при-
ходите на буџетот на федерацијата (царини и други 
царински давачки, основен данок на промет на 
производи и услуги во кој федерацијата учествува 
во вид на придонеси од републиките и автономните 
покраини, сојузни такси и приходи на сојузните 

органи) ќе се распоредуваат од соодветните уплатни 
сметки предвидени со оваа наредба секој 7-ми, 
14-ти, 22-ри и 28-ми ден во месецот, додека средствата 
на деловниот фонд на организациите на здружениот 
труд во областа на стопанството и на деловните 
банки по основ на задолжителен заем ќе се распо-
редуваат од уплатените сметки 842-16, 842-21 и 842-37, 
покрај, наведените рокови, и со состојбата на пос-
ледниот ден во месецот на тие сметки. 

За да и се овозможи на Службата на опште-
ственото книговодство да ги распредели во наве-
дените рокови приходите од царина и од други 
царински давачки од збирните сметки предвидени 
со оваа наредба во корист на буџетот на федера-
цијата, својата индивидуална партија отворена во 
рамките на основната сметка бр. 45 царинарниците 
ќе ја распоредуваат на соодветните збирни сметки 
секој 5-ти, 12-ти, 20-ти и 26-ти деи во месецот. 

52. Приходите на буџетот на федерацијата од 
царини и од други царински давачки за стоки уве-
зени до 31 декември 1972 година и приходите од 
придонесите од републиките и автономните покра-
ини од 1972 година што ќе се наплатат до 31 јануари 
1973 година, се уплатуваат, во смисла на член 57а 
на Законот за финансирање на федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 35/72 и 63/72), во 
корист на буџетот на федерацијата за 1972 година. 

При уплатите на приходите од царини и од 
други царински давачки за стоки увезени до 31 
декември 1972 година и од данокот на промет на 
производи и услуги од 1972 година што ќе се упла-
тат до 31 јануари 1973 година, во кој федерацијата 
учествува во вид на придонеси од републиките и 
автономните покраини, обврзниците на тие приходи 
се должни да назначат на сите налози за уплата 
во горниот десен агол: „за 1972 година". 

Заради разграничување на овие приходи по-
меѓу 1972 и 1973 година, уплату вапите на приходите 
од ст. 1 и 2 на оваа точка се должни да назначат 
при уплатата на приходите до 31 јануари 1973 го-, 
дина, за приходите што и припаѓаат на таа го-
дина, на сите делови од налогот за уплата во 
горниот десен агол: „за 1973 година". 

53. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за уплатување 
на приходите на општествено-политичките заедници 
и општествените фондови („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/70). 

54. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Бр. 6-15038/1 
29 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии. 

Јанко Смоле, е. р. 

С П И С О К 
НА ОПШТИНИТЕ СО НИВНИТЕ СТАТИСТИЧКИ 
ОЗНАКИ ПО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ И СО ФИЛИЈАЛИТЕ НА СЛУЖ- ' 
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 

Оперативен Назив Статистичка оз-
Место број на на општи- нака (шифра) 

филијалата ната на општината 

1 2 3 4 

БАЊА ЛУКА 105 
Бања Лука 002 
Босанска Градишка 007 
Челинац 022 
Гламоч 032 
Јајце 042 
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1 2 3 4 

Кључ »48 
Котор Варош 050 
Лакташи 053 
Мркоњиќ Град 063 
Прњавор 072 
Скецдер Вакуф 081 
Србац 083 
Шипово 088 

* 

БИХАЌ 106 
Бихаќ 003 
Босанска Крупа 008 
Цаз-ин 019 
Велика Кладуша 097 

ДОБОЈ 112 
Босански Брод 009 
Босански Шамац 012 
Дервента 024 

\ Добој 025 
Градачац 036 
Маглај 060 
Модрича 061 
Оџак 066 
Теслиќ 089 
Тешањ 090 

ДРВАР 113 
Босански Петровац, ОИ 
Босанско Грахово 013 
Дрвар 027 

ГОРАЖДЕ 115 
Чајниче 020 
Фоча 029 
Горажде 033 
Рогатица 074 
Рудо 075 
Вишеград 099 

МОСТАР и а 
Билеќа 005 
Чапљина * 021 
Читлук 023 
Дувно 028 
Гацко 031 
Груде 037 
Јабланица 041 
Коњиц 049 
Лиштица ОМ 
Ливно 055 
Љуби ње 058 
Љубу шк и 059 
Мостар 062 
Невесш*е 064 
Посушје 070 
Прозор i 073 
Столац обе 
Требиње 092 

ПРИЕДОР 119 
Босанска Дубица 006 
Босанкси Нови 010 
П р о д о р 071 
Сански Мост 076 

САРАЕВО 101 
Бреза 01$ 
Фојница оза 
Хаџиќи 038 
Хант Пиесак 039 
Илијаш 04Q 
Калиновиќ 045 
Кисељак 046 
Крешево 051 
Олово 067 

1 2 3 4 

Пале 069 
Сараево-Центар 077 
Сараево-Илиџа 078 
Сараево-Ново 079 
Сараево-Вогошќе 080 
Соколац 082 
Трново 093 
Вареш 096 
Високо 098 

ТРАВНИК 120 
Бугојно 017 
Долни Вакуф 026 ^ 
Горни Вакуф 034 
Купрес 052 
Нови Травник 065 
Травник 091 
Витез 100 

ТУЗЛА 122 
Бановиќи 001 
Биелина 004 
Братунац 014 
Брчко 015 
Грачаница 035 
Ка леси ја 044 
Кладањ 047 
Лопаре 056 
Лукавац 057 
Орашје 068 

• Сребреница 084 
Сребреник 085 
Шековиќи 087 

ѕ Тузла 094 
Уг левиќ 095 
Власеница 101 
Зворник 104 
Живинице 106 

ЗЕНИЦА 123 
Бусовача G18 
Какањ 043 
Завидовиќи 102 
Зеница 103 
Жепче 105 

Социјалистичка Република Црна Гора 

Оперативен Назив Статистичка оз-
Место број на на општи- нака (шифра) 

филијалата ната на општината 

1 2 3 4 

ИВАНГРАД 206 
Биело Поле 
Иванград 
Мојковац 
Плав 
Рожај 

КОТОР 207 
Будва 
Херцег-Нови 
Котор 
Тиват 

002 
007 

012 
015 

003 
006 
009 
018 

НИКШИЌ 208 
Никшиќ 
Плужине 
Шавник 

011 
013 
016 

ПЛЕВЉА 209 
Плевља 
Жабљак 

014 
020 



Страна 1362 — Број 70 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Сабота, 30 декември 1972 

1 2 3 4 

ПУЛА 337 
Буе 006 
Бузет б07{ 
Лабин 044 
Џовиград 052 
Пазин 065 
Пореч 068 
Пула 069 
Ровињ 072 
Умаг 084 

РИЕКА 338 
Цриквеница 008 
Чабар 009 
Делнице 013 
Крк 042 
Мали Лошињ 048 
Опатија 058 
Паг 063 
Раб 070 
Риека 071 
Сењ 074 

СИСАК 341 
Двор на Уни 021 
Глина D25 
Костајница 339 
Петриња 066 
Сисак 076 

СЛАВОНСКИ 
БРОД 343 

Нова Градишка 051 
Славонска Пожега 077 
Славонски Брод 078 

СПЛИТ 344 
Брач 005 
Хвар, 029 
Имотски 030 
Книн 036 
Макарска 047 
Метковиќ 049 
Омиш 057 
Сињ 075 
Сплит 080 
Трогир 083 
Вис 090 
Вргорац 093 
Плоче 112 

ШИБЕНИК 346 
Дрниш 017 
Шибеник 081 

ВАРАЖДИН 348 
Иванец 031 
Лудбрег 046 
Нови Мароф 053 
Вараждин 086 

ВИНКОВЦИ 349 
Винковци 088 
Жупања 111 

ВУКОВАР 351 
Вуковар 096 

ЗАБОК 352 
Долна Стубица 014 
Клањец 035 
Крапина 040 
Забок 097 
Златар Бистрица ИО 

1 2 3 4 

ТИТОГРАД 201 
Бар 001 
Цетиње 004 
Даниловград 005 
Колашин 008 
Титоград 017 
Улцињ 019 

Социјалистичка Република Хрватска 

Оперативен Назив Статистичка оз-
Место број на на општи- нака (шифра) 

филијалата ната на општината 

1 2 3 4 

БЈЕЛОВАР 312 
Бјеловар . 004 
Дарувар - 012 
Гургевац 023 
Гарешница 024 
Грубишно Поле 028 
Крижевци _ 041 
Вировптица 089 
Врбовец 094 

ЧАКОВЕЦ 314 
Чаковец 010 

ДУБРОВНИК 317 
Дубровник 018 
Корчула 038 
Ластово 045 

г о с п и ћ 319 
Долни Лапац 015 
Госпиќ 026 
Грачац 027 
Оточац 061 

КАРЛОВАЦ 321 
Дуга Реса 019 
Карловац 034 
Огулин 056 
Озаљ 062 
Слуњ 079 
Титова Кореница 082 
Војник 091 
Вргин Мост 092 
Врбовско 095 

КОПРИВНИЦА 323 
Копривница 037 

КУТИНА 327 
Иваниќ Град 032 
Кутина 043 
Новска 054 
Пакрац 064 
Чазма 011 

НАШИЦЕ 332 
Долни Михољац 016 
Нашице 050 
Ораховица 059 
Подравска Слатина 067 

ОСИЕК 336 
Бели Манастир 001 
Таково 022 
Осиек 060 
Валпово 085 
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1 2 3 4 

ЗАДАР 353 
Бенковац 002 
Биоград на море 003 
Обровац 055 
Задар 107 

ЗАГРЕБ 301 Град Загреб 098 
Дуго Село 020 
Јастребарско 033 
Самобор 073 
Сесвете 104 
Велика Горица 087 
Запрешиќ 108 
Зелина 109 

Социјалистичка Република Словенија 

Социјалистичка Република Македонија 

Оперативен Назив Статистичка оз-
Место број на на општи- нака (шифра) 

филијалата ната на општината 

1 2 3 4 

БИТОЛА 403 
Битола 002 
Брод Македонски 003 
Демир Хисар 006 
Кичево 010 
Ресен 021 

КУМАНОВО 409 
Кратово 012 
Крива Паланка 013 
Куманово 015 

ОХРИД 410 
Дебар 004 
Охрид 017 
Струга 025 

ПРИЛЕП 411 
Крушево 014 
Прилеп 018 

СКОПЈЕ 401 Град Скопје 024 

СТРУМИЦА 413 
Радовиш 020 
Струмица 026 
ВаландоЕО 031 

ШТИП 414 
Берово 001 
Делчево 005 
Кочани ОИ 
Пробиштип 019 
Свети Николе 027 
Штип 028 
Виница 032 

ТЕТОВО 415 
Гостивар 008 
Тетово 029 

ТИТОВ ВЕЛЕС 416 
Гевгелија 
Кавадарци 
Неготино 
Титов Велес 

007 
009 
016 
030 

Место 
Оперативен 

број на 
филијалата 

Назив 
на општи-

ната 

Статистичка оз-
нака (шифра) 
на општината 

1 2 3 4 

ЦЕЉЕ 507 Цеље 003 
Лашко 019 
Мозирје 034 
Словенске Коњице 049 
Шенттур при Цеље 051 
Шмарје при Јел шах 053 
Белење 058 
Жалец 062 

КОЧЕВЈЕ 513 
Кочевте 016 
Рибница 045 

КОПЕР 514 
Изола 013 
Копер 017 
Пиран 039 

КРАЊ 515 
Јесенице 014 
Крањ 018 
Радовљица 043 
Шкоф ја Лока 052 
Тржич 057 

КРШКО 516 
Брежице 002 
Севница 046 
Кршко 059 

ЉУБЉАНА 501 
Љубљана-Бежиград 024 
Љубљана-Центер 025 
Церкница 004 
Гросупље 009 
Домжале 006 
Литија 022 
Логатец 023 
Камник 015 
Љубљана-Мосте Поле 026 
Љубљана-Шишка 027 
Љубљана-Вич-Рудник 028 
Врхника ово 

МАРИБОР 518 
Дравоград 007 
Ленарт 020 
Марибор 020 
Радље об Драви 012 
Равне на Корошкем 044 
Словенска Бистрица 048 
Словењ Градец 050 

МУРСКА 
СОБОТА 519 

Горна Радгока 003 
Лендава 021 
Љутомер 029 
Мурска Собота 035 

НОВА ГОРИЦА 520 
Ајдовшчина 001 
Идриза ОИ 
Нова Горица 036 
Толмин 054 
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НОВО МЕСТО 521 
Чрномељ 
Метлика 
Ново Место 
Требите 

005 
033 
037 
056 

ПОСТОЈНА 522 
Илирска Бистрица 012 
Постојна U40 
Сежана 047 

ПТУЈ 524 
Ормож 
Птуј 

038 
041 

ТРБОВЉЕ 527 
Храсник 010 
Трбовље . 055 
Загорје об Ч^ави 061 

Социјалистичка Република Србија 

Место 
Оперативен 

број на 
филијалата 

Назив 
на општи-

ната 

Статистичка оз-
нака (шифра) 
на општината 

1 2 3 4 

БЕЛГРАД 608 
Бараево 010 
Чукарица 011 
Гроцка 012 
Нов Белград 013 
Обреновац 014 
Палилула 015 
Савски Венац 016 
Лајковац 055 
^Лазаревац 056 
Сопот 017 
Стари Град 018 
Вождовац 019 
Врачар 020 
Земун 021 
Звездара 022 

ЧАЧАК 613 
Чачак 034 
Горни Милановац 041 

- Лучани 060 

КРАГУЕВАЦ 617 
Аранѓеловац 003 
Баточина 008 
Книќ 044 
Крагуевац 049 
Рача Крагуевачка 086 
Топола 101 

КРАЛЕВО 618 
Кралево 050 
Трстеник 103 
Врњачка Бања 115 

КРУШЕВАЦ 619 
Александровац 001 
Брус 029 
Ќиќевац 032 
Крушевац 052 
Варварин 108 

1 2 3 4 
ЛЕСКОВАЦ 621 

Бојник 025 
Босилеград 028 
Црна Трава 031 
Лебане 057 
Лесковац 058 
Медвеѓа 067 
Сурдулица 095 
Владичин Хан 111 
Власотинце ИЗ 

ЛОЗНИЦА 622 
Крупањ 051 
Лозница 059 
Љубовија 062 
Мали Зворник 065 

НИШ 625 
Алексинац 002 
Бела Паланка 009 
Долевац 038 
Гаџин Хан 039 
Ниш 073 
Ражањ 088 
Соко Бања 094 
Сврлиг 098 

НОВИ ПАЗАР 626 
Нови Пазар 075 
Рашка 087 
Сј еница 091 
Тутин 104 

ПИРОТ 628 
Бѕбушница 006 
Димитровград 037 
Пирот 079 

ПОЖАРЕВАЦ 629 
Голубац 040 
Кучево 053 
Мало Црник е 066 
Петровац на Млава 078 
Пожаревац 080 
Велико Градиште 110 
Жабари 117 
Жагубица 118 

ПРИЕПОЛЗ 630 
Нова Варош 074 
Прибој на Лим 033 
Приеполе 084 

ПРОКУПЉЕ 631 
Блаце 023 
Куршумлија 054 
Мерошина 068 
Прокупље 085 
Житораѓа 4 119 

СМЕДЕРЕВО <532 
Смедерево 092 
Младеновац 070 

СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА 633 

Смедеревска Паланка 093 
Велика Плана 109 

СВЕТОЗАРЕВО 635 
Ку при ја 
Деспотовац 
Параќин 
Рековац 
Светозарево 
Свилајнац 

033 
036 
077 
089. 
096 
097 
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1 2 3 4 

ШАБАЦ 636 
Богатиќ 024 
Коцелево 046 
Шабац 099 
Владимирци 112 

ТИТОВО 
УЖИЦЕ 637 

Ариле 004 
Баина Башта 007 
Чаетина 035 
Ивањица 042 
Косјерић 648 
Пожега 081 
Титово Ужице 100 

ВАЛЕВО 639 Љиг 061 
Мионица 069 
Осечина 076 
Уб 105 
Валево 107 

ВРАЊЕ 641 
Бујановац 030 
Прешево 082 
Трговиште 102 
Врање 114 

ЗАЕЧАР 642 
Бор 027 
Бољевац 026 
Кладово 043 
Књажевац 045 
Мајданпек 063 
Неготин 072 
Заечар 116 

1 2 3 4 

СЕНТА 662 
Ада 
Сента 

201 
231 

СОМБОР 663 
Апатин 
Сомбор 
Оџаци 

203 
232 
224 

СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 664 

Ириг 
Пеќинци 
Рума 
Сремска Митровица 
Шид 

213 
227 
229 
234 
237 

СУБОТИЦА 666 
Кањижа 
Суботица 
Бачка Топола 
Мали Иѓош 

214 
236 
206 
219 

ВРБАС 667 
Врбас 
Кула 

240 
218 

ВРШАЦ 668 
Бела Црква 
Пландиште 
Вршац 

209 
228 
241 

ЗРЕЊАНИН 669 
Нова Црња 
Нови Бечеј 
Сечањ 
Зрењанин 
Житиште 

220 
221 
230 
242 
244 

Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово 

Оперативен Назив Статистичка оз-
Место броз на на општи- нака (шифра) 

филијалата ната на општината 
1 2 3 4 

БАЧКА 
ПАЛАНКА 651 

Бач 204 
Бачка Паланка 205 

КИКИНДА 655 
Чока 211 
Кикинда 215 
Нови Кнежевац 222 

НОВИ САД 657 
Бачки Петровац 207 
Бечеј 208 
Беочин 210 
Ин гија 212 
Нови Сад 223 
Србобран 233 
Стара Пазова 235 
Темерин 238 
Тител 239 
Жабаљ 243 

ПАНЧЕВО бео 
Алибунар 202 
Ковачица 216 
Ковин 217 
Опово 225 
Панчево 226 

Место 
Оперативен 

број на 
филијалата 

Назив 
на општи-

ната 

Статистичка оз-
нака (шифра) 
на општината 

1 2 3 4 

КОСОВСКА 
МИТРОВИЦА 682 

Косовска Митровица 310 
Лепосавиќ 311 
Србица 318 
Вучитрн 322 

ПЕК 683 
Дечани 301 
Исток 306 
Клина 308 
Пек 314 

ПРИШТИНА 684 
Глоговац 304 
Гнилане 305 
Качаник 307 
Косовска Каменица 309 
Липљан 312 
Подуево 315 
Приштина 316 
Урошевац 320 
Витина 321 

ПРИЗРЕН 685 
Драгаш 302 
Раковица 303 
Ораховац 313 
Призрен 317 
Сува Река 319 
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699. 

Врз секова ка член 9 од Законот за привремено 
о г р а н и ч у в а в на личните доходи во одредени орга-
низации на здружениот труд, во интересните заед-
ници, во државните органи и во општестеено-поли-
тичките и други организации („Службен лист на 
СФРЈ'', бр. бб 72), сојузниот секретар за труд и 
социјална политика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНО 
ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ПО РАБОТНИК 
И НА ВИСОЧИНАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИСПЛАТУВААТ, КАКО И 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО f l СЕ ПОДНЕСУВААТ НА 

СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО 

1. Организациите од член 2 од Законот за при-
времено ограничување на личните доходи во одре-
дени организации на здружениот труд, во интерес-
ните заедници, во државните органи и во опшгес-
твено-политичките и други организации (во пона-
тамошниот текст: Законот) го пресметуваат износот 
на просечно исплатените лични доходи по работник 
кој служи како основа за утврдување на износот 
на средствата до кој можат да се исплатуваат лич-
ните доходи во периодот од 18 декември 1972 година 
до 30 јуни 1973 година, на начин пропишан со оваа 
наредба 

Како организација од став 1 иа оваа точка се 
смета и основна организација на здружениот труд 
што е распоредена во некоја од дејностите од член 
2 на Законот, независно од тоа како е распоредена 
организацијата на здружениот труд во чиј состав е 
таа. 

2. Просечно исплатените лични доходи по ра-
ботник организацијата ги утврдува врз основа на 
исплатените лични доходи и бројот на работниците 
во периодот од 1 јануари 1972 година до 30 ноември 
1972 година или врз основа на исплатените лични 
доходи по работник за октомври 1972 година и на 
бројот на работниците во тој месец, по сопствен 
избор. 

3. Како лични доходи, во смисла на оваа на-
редба, се подразбираат: 

1) аконтациите на личните доходи (месечни 
аконтации и аконтации по периодичните прес-
метки); 

2) надоместоците на личните доходи што се 
исплатуваат од средствата за лични доходи на орга-
низацијата. 

4. Организацијата што ги утврдува просечно 
исплатените лични доходи по работник (просек) врз 
основа на исплатените лични доходи во периодот 
од 1 јануари 1972 година до 30 ноември 1972 година, 
како основа за утврдување ка просекот ги зема и 
личните доходи по завршната сметка за 1971 година 
исплатени до 30 ноември 1972 година. 

Организацијата што го утврдува просекот врз 
основа на личните доходи за октомври 1972 година 
исплатени во октомври и ноември, како основица 
за утврдување на просекот, покрај редовната ме-
сечна аконтација на личните доходи, го зема и де-
лот на аконтацијата на личните доходи по пери-
одичната пресметка кој се однесува на октомври 
1972 година, еко делот на аконтацијата на личните 
доходи е исплатен до 30 ноември 1972 година. 

5. Како исплатени лични доходи од точка 4 на 
оваа наредба се сметаат личните доходи исплатени 
на работниците во работен однос на неодредено и 
•одредено време, на работниците со полно или не-
полно работно време и на работниците што работат 
подолго од полното работно време. 

Во исплатените лични доходи од став 1 на оваа 
точка не се засметуваат исплатите на работниците 
за работа подолга ед полното работно време на 
спречување и одбивање на епидемијата од големи 
сипаници и во други -вонредни случаи, за кои средс-

тва обезбедиле општествено-политичките заедници, 
интересните заедници и фондовите. 

Заработите на лицата исплатени по основ на 
граѓанскоправен однос не се сметаат како лични 
доходи во смисла на оваа наредба. 

6. Како исплатен личен доход се смета и делот 
на личниот доход на работникот кој според одлу-
ката на работната заедница се одбива од аконта-
цијата на неговиот личен доход како привремена 
позајмица на организацијата, а е содржан во ис-
платните листи на организацијата. 

7. Просечно исплатените лични доходи по ра-
ботник се утврдуваат по квалификационите кате-
гории на работниците наведени во образоцет ОЛД, 
кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин соста-
вен дел. 

Распоредувањето на работниците во одделни 
квалификациони категории се врши според одред-
бите на општествениот договор за распределба на 
доходот и на личните доходи што важат за терито-
ријата на републиката односно на автономната 
покраина. 

Организациите што не се опфатени со догово-
рот од став 2 на оваа точка ги распоредуваат работ-
ниците во одделни квалификациони категории спо-
ред школската подготовка односно стручната 
подготовка на работникот признаена според важеч-
ките прописи, а за по лу квалификувани и приучени 
работници — и според општиот акт на организа-
цијата. 

Организацијата што го утвдува просекот врз 
основа на исплатените лични доходи во периодот 
од 1 јануари 1972 година до 30 ноември 1972 годила, 
го пресметува бројот на работниците според состој-
бата на крајот на секој месец за кој се исплатени 
месечните аконтации на личните доходи во тој 
период, при што не се земаат предвид исплатените 
лични доходи и бројот на работниците во месеците 
во кои организацијата исплатувала минимални 
лични доходи. 

Организацијата од став 1 на оваа точка кој,-« во 
јануари односно ноември 1972 година исплатила 
само дел од месечната аконтација на личните дохо-
ди, го утврдува просекот според бројот на работ-
ниците што е сразмерен на исплатениот дел на 
аконтацијата на личните доходи за односниот месец* 

Ѕ. Организацијата што го утврдува просекот 
врз основа на исплатените лични доходи за октом-
ври 1972 година го утврдува бројот на работниците 
според состојбата на крајот октомри, а органи-
зацијата што личните доходи ги исплатува месечно 
однапред — според состојбата на почетокот на ок-
томври. 

10. Организацијата настаната во периодот од 1 
јануари до 30 ноември 1972 година со спојување или 
на која и е припоена друга организација го утвр-
дува просекот врз основа на податоците за исплате-
ните лични доходи и за бројот на работниците на 
сите организации што се споиле односно припет! ге 

Организацијата настаната со издвојување го 
утврдува просекот врз основа на исплатените лччни 
доходи и бројот на работниците на изгеорт-птз сата-
низација. 

Организацијата што е основана во период од 1 
јануари до 30 ноември 1972 година го утврдува про-, 
секот врз основа на исплатените лични дсходч во 
периодот на работењето и на бројот на работниците 
на крајот на секој месец за кои ги исплатувала 
личните доходи во тој период, или в^з основа 
исплатените лични доходи и бројот на работниците 
за октомври 1972 година. 

11. Личните доходи на избраните, означените 
и именуваните функционери во државните органи, 
во интересните заедници, во општествсно-политич-
ките и други организации, за кои работната заед-
ница не го утврдува личниот доход, им се исплату-
ваат најмногу до износот на личниот доход За 
октомври 1972 година исплатен во октомври и ноем-
ври или до изност на просечно исплатениот личен 
доход во периодот од 1 јануари до 30 ноември 1972 
година. 
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На функционерите избрани, назначени и име-
нувани по 30 ноември 1972 година, личните доходи 
им се исплатуваат до износот одреден во решението 
за назначување. 

12. Вкупниот износ на средствата до кој можат 
да се исплатуваат личните доходи во периодот на 
применувањето на Законот се утврдува врз основа 
на следните податоци: 

1) просечно исплатен месечен личен доход по 
работник спрема квалификационите категории на 
работниците; х 

2) број на работниците по квалификационите 
категории за месецот за кој се исплатува месечната 
аконтација на личните доходи. 

Во рамките на износите утврдени според став 1 
на оваа точка организацијата може да ги исплатува 
личните доходи од точка 3 на оваа наредба. 

Одредбата на точка 8 став 2 од оваа наредба се 
применува и при утврдувањето на износите од став 
1 на оваа точка. 

Пресметките за исплата на личните доходи во 
периодот на применувањето на Законот се кумула-
тивни. 

13 Организацијата што вработува сезонски 
работници (на одредено време) го утврдува просе-
кот и вкупниот износ на средствата до кој можат 
да се исплатуваат личните доходи посебно за тие 
работници. 

За работниците од став 1 на оваа точка бројот 
на работници-месеци се утврдува врз основа на 
бројот на часовите поминати на работа. 

14. При првата исплата на личните доходи по 
влегувањето во сила на оваа наредба, а најдоцна 

(Назив на организацијата) 

во рок од 15 дена од денот на нејзиното влегување 
во сила, организацијата е должна на Службата на 
општественото книговодство да и поднесе извештај 
на образецот ОЛД во три примерока. 

При секое исплатување на месечните аконтации 
на личните доходи организацијата е должна ца 
Службата на општественото книговодство да и дос-
тави извештај во три примероци на образецот ИЛД, 
кој е отпечатен кон оваа наредба и е нејзин соста-
вен дел. 

За месечните аконтации на личните доходи ис-
платени во периодот од 18 декември Ј972 година до 
влегувањето во сила на оваа наредба, организаци-
јата е должна во рокот од став 1 на оваа точка на 
Службата на општественото книговодство да иг под-
несе и извештај на образецот ИЛД и податоци за 
износите на исплатените лични доходи по влегу-
вањето во сила на Законот. 

1 Образецот ОЛД ќе го приспособи за механо-
графска обработка Службата на општественото кни-
говодство. 

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

Бр. 4-4047/1-72 
27 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевић е. р; 

Образец — ОЛД 

(Седиште на организацијата) 

П Р Е С М Е Т К А 

НА ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ПО РАБОТНИК ВРЗ ОСНОВА НА ИСПЛАТЕНИТЕ 
ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ПЕРИОДОТ ОД до 1972 година 

Реден Квалификациона категорија 
број на работниците 

Број на 
работниците 

Исплатени 
нето-лични 

доходи 

Просечно испла-
тен месечен не-
то-личен доход 
по работник (ко-
лона 4 : колона 3) 

1 Неквалификувани работници -
2 По&уквалификувани работници, приучени ра-

ботници и работници со нижа стручна подго-
товка 

3 Работници со средна стручна подготовка и ква-
лификувани работници • 

4 Работници со виша стручна подготовка и висо-
коквалификувани работници 

5 Работници со висока стручна подготовка (вклу-
чувајќи специјалисти, магистри и доктори на 
науките) 

6 ВКУПНО (1 до 5) х х х х х х х 

7 Функционери • — -

1973 година 
(датум) 

Раководител на сметководството. Директор, 
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Забелешка 

1. Организацијата што за пресметка го зема просечниот личен доход за октомври, во колона 3 го 
внесува бројот на работниците според состојбата на крајот на октомври, а организацијата што лич-
ните доходи ги исплатува месечно однапред — според состојбата на почетокот на октомври. Во колона 
4 се внесуваат личните доходи за октомври исплатени во октомври и ноември. 

2. Организацијата што за пресметка ги зема просечните лични доходи исплатени во периодот 
од 1 јануари до 30 ноември 1972 година го внесува во колона 3 бројот на работниците, а во колона 4 
исплатените лични доходи во тој период. 

3. Податоците се внесуваат во колона 3 во апсолутен број, а во колони 4 и 5 во динари без пари. 
4. Во редниот број 7 податоците се внесуваат за функционерите според точка 11 на Наредбата. 

(Назив на организацијата) 
Образец — ИЛД 

(Седиште на организацијата) 
П Р Е.С М Е Т К А 

НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ДО КОЈ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ИСПЛАТИ НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ 

1 Неквалификувани работници 
2 Полуквалификувани работници, приучени ра-

ботници и работници со нижа стручна подго-
товка 

3 Работници со средна стручна подготовка и 
квалификувани работници 

4 Работници со виша стручна подготовка pi ви-
сококвалификувани работници 

5 Работници со висока стручна подготовка (вклу-
чувајќи специјалисти,- магистри и доктори на 
науките) 

6 ВКУПНО (1 до 5) 
? Функционери 

1973 година 
(датум) 

Раководител на сметководството, Директор, 

Забелешка: 

1. Во колона 4 се внесува бројот на работниците за месецот за кој се исплатуваат месечните акон-
тации на личните доходи, а во колони 3 и 5 се внесуваат износите на месечните аконтации на личните 
доходи во динари без. пари. 

2. Во редниот број 7 се внесуваат податоци за функционерите според точка 11 од Наредбата: 

700. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 

„СФРЈ", бр. 34/65. 27 бб. 4&87т 54 67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71. 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со- сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ-

ТЕ НА МОТОРИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се уве-

зува за потребите на производителите на мотори и 
моторни возила („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/71), 

во точка 1 пред тарифниот број 84.11/5 се до-
дава нов тарифен број, кој гласи: 

„82.05/1 д Алати за извлекување (прачки* 
цевки и др.) подразбирајќи и ала-
ти (матрици-иатрици) за истисну-
вање метали на ладно 
Ех. 
— Алати за двостолбни механич-

ки преси со сила па притисокот 
од 150 до 3000 тона за изработка 
на елементи за тасин и каросе-
рии 10 

— Прогресивни алати за специјал-
ни автоматски преси (MULTI 
SLYDE) за изработка на еле-
менти за тасин и карактерни 10 
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— Мех ани зи р ани алати за ексцен-
тар-преси од 40 до 125 тона за 
преси со програмиран работа 
што имаат можност за вклучу-
вање на механизација за, авто-
матизација за изработка на еле-
менти за шасии и каросерии 10" 

2. По точка 1 се додава нова точка 2, која гласи: 
„2. Под поимот моторни возила, во смисла на 

ова решение, се подразбираат тракторите и сите 
моторни возила од глава 87 на Царинската тарифа." 

Досегашната точка 2 станува точка 3. 
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Бр. 3-5840/1 
20 април 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

701. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31'69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, «/71, 21/71,. 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ШУ-
МАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА И ИНДУС-

ТРИЈАТА НА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЈА 

1. Во Решението за определување пониски* ца-
рински стопи за специфична опрема за потребите на 
шумарството, дрвната индустрија и индустријата ва 
целулоза и хартија („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/70 и 18/71) во точка 1 по тарифниот број 84.33 се 
додаваат три нови тарифни броја, кои гласат: 

„84.36/2г Машини за подготвување на други 
влакна 10 

84.36/4г Влачарници (карди) и развлекувачки 
за други влакна 10 

84.36/9 Други машини 10". 
2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-7401/1 
7 септември 1972 година 

Белград 

702. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува • 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАП-
КИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОМОШНИ 
СРЕДСТВА ЗА КОЖАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА 

ИНДУСТРИЈА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема што се користи во производството 
на помошни средства за кожарската -и текстилната 
индустрија, наместо царинските стапки предвидени 
во Царинската тарифа односно во Решението за 
одредување пониски царински стапки за увоз на 
стоките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќ^ се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен Наименувале Царинска 
број стапка 

84.17/1е Автоматски машини за дестила-
ција и евапоризација • 
Ех. 
Уреди за дестилација — издвојува-
ње на вода од помошни средства 
за кожарската и текстилната ин-
дустрија, изработени од високо 
отпорен, кисело постојан емајл 10 

84.17/1 ѕ Други машини, уреди и ел. 
Ех 
Реактори со двојни ѕидови, за до-
бивање на помошни средства за 
кожарската и текстилната инду-
стрија, изработени од високо от-
порен, кисело постојан емајл 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-14115/1 
8 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

703. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3 4 / 6 5 . 2 7 / 6 6 , 4 8 / 6 7 . 5 4 / 6 7 , 8 / 6 8 , 1 3 / 6 9 , 3 1 / 6 9 , 

3 0 / 7 0 , 3 6 / 7 0 , 4 0 / 7 0 ѕ 5 6 / 7 0 , 8 / 7 1 , 2 1 / 7 1 , 2 4 / 7 1 , 2 6 / 7 2 , 2 8 / 7 2 

и 4 0 / 7 2 ) , во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА И 
ВО НОВИНСКАТА И ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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ристи во графичката индустрија и во новинската и 
издавачката дејност („Службен лист на СФРЈ14, бр. 
45/72) во точка 1 по тарифниот број 84.34/16 се до-
даваат два нови тарифни броја, кои гласат: 

,,84.34/2 Други машини 
Ех. 
Машини за изработка на печатарски 
плочи и вал јаци (клишеа) за длабок 
печат, со директна репродукција од до-
кументот со електронска постапки — 
хелиоклишеграфи 10 

в4.35/4 Други машини 
Ех. 
Машини за изработка на самолепливи 
ленти 10" 

2. Во точка 2 по зборовите „Службен лист на 
СФРЈ" се додаваат запирка и зборовите: „а ќе се 
применува од 1 јануари 1971 година". 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1971 година. 

Бр. 3-14253/1 
12 декември 1972 година 

Белград 

704. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
<2ФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 и 
40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АВТОЕЈТЕ&ТРИЧНИ 
АГРЕГАТИ ЗА МОТОРИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во производството на автоелектрични агре-
гати за мотори и моторни возила („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 63/72) во точка- 1 по тар. број 84.45/1а се 
додава нов тар. број, кој гласи: 

„84.45/16-1 Преси со механички погон 
Ех. 
— Коленести трансфер — преси 

со програмиран работа за из-
работка на магнетни полови 10 

— Автоматски краткоходни екс-
центар-преси за изработка на 
статорски и роторски лимови 10". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-13009/1 
14 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јаоко Смоле, е. р. 

705. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО-

ТО НА КАЛИУМОВИ СОЕДИНЕНИЈА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема, за произ-
водството на калиумови соединенија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/72), во точка 1 во тар. број 84.17/1ѕ 
во шестата алинеја по зборот: „хлорати" се дода-
ваат зборовите: „и калиум карбонати", а по тар. број 
84.59/2к се додава нов тар. број, кој гласи: 

„85.01/3 Исправувани и исправувачки апарати 
Ех. 
Силициумски исправувачи за електро-
лиза на калиумхидроксид 10". 

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

Бр. 3-7043/1 
14 декември 1972 година 

Сојузен секретар 
за финансии. 

Јанко Смоле, е. р. 

706, 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70- 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72, 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 

ВО ЛЕАРНИЦИТЕ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во леарниците („Службен лист на СФРЈ", бр. 
63/72) во точка 1 се вршат следите дополненија: 

1) по тарифниот број 84.45/2а-5 се додава нов 
тарифен број, кој гласи: 

„84.45/26-4 Дупчалки координантии, специ-
јални и други 
Ех. 
Координантни дупнал ки 10" 

, 2) во тарифниот број 84.45/2в-2 по првата али-
неја се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„— Брусилки за рамно брусење оо 
вертикална оска на работната 
површина на масата 2100 X 600 
mm 10 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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— Брусилка за рамно брусење со 
в ф т м к а & а оска ш лончесто то-
чило во масата 10" 

3) по тарифниот број 84.45/2в-5 се додава нов 
тарифен број, кој гласи: 

„84.45/2д-1 Глодалки веирткални, хоризонтал-
ни и универзални 
Ех. 
Глодалки со вградена маса во пос-
тамента, работна големина на ма-
сата 2000 X 700 mm 10" 

707. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

ЗА 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
4) во тарифниот број 84.45/2д-3 по првата али-

неја се додаваат три нови алинеи, кои гласат: 

„— Коиирни глодалки со пантограф 
механизам 10 

— Копирни глодалки вертикални 
со едно вретено, работна големи-
на на масата 200 X 600 mm 10 

— Копираш глодалки вертикални 
со четири вретена, работна голе-
мена на масата 2100 X 700 mm 10" 

5) по тарифниот број 84.45/2д-3 се додава нов 
тарифен број, кој гласи: 

„ 8 4 . 4 5 / 2 Ѓ Рендалки вертакални, специјални 
и провлекачки 
Ех. 
Вертикални рендалки 10" 

6) во тарифниот број 84.45-/2е-2 се додава нов 
тарифен број, кој гласи: 

„84.45/2ж Специјални машини за обработка 
со симнување на струганици 
Ех. 
Машини со ротационо ere 10" 

7) по тарифниот број 84.45/2к се додаваат два 
нови тарифни броја, кои гласат: 

„84.45/2л Други машини за обработка со 
симнување струганици 
Ех. 
— Гравир машини со пантограф 10 
— Машини алатки за обработка на 

метали со електроерозија 10" 

8 4 . 4 7 / 6 М З Ј Ш В Н И за глодање дрво 
Ех. 
Универзални моделарски глодалки 
за дрво со завртна глава, со мини-
мална површина на работната ма-
са 810 X 900 mm и со надолжен 
ход на масата од 2200 mm и повеќе, 
тежина на гл од алката над 1200 kg 10". 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Бр. 3-13237/1 
14 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА МАГНЕЗИТ И 
ГЛИНА И ВО ИНДУСТРИЈАТА НА ОГНООТПОР-
НИ МАТЕРИЈАЛИ, КЕРАМИКА И ПОРЦЕЛАН 

1. На увозот на производите од долу наведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема што се користи во рудниците на маг-
незит и глина и во индустријата на огноотпорни 
материјали, керамика и порцелан, наместо царин-
ските стапки предвидени во Царинската тарифа 
односно во Решението за одредување на пониски 
царински стапки за увоз на стоките за кои е пред-
виден царински контингент („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/72), ќе се применуваат следните ца-
рински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Наименување стапка 

1 2 3 

84.10/2 

84.10/3 

Ротациони пумпи 
Ех. 
— Полжни пумпи за транспорт на 

течна керамичка маса 10 
— Ротациони моно пумпи за тран-

спорт на суспензија на керами-
чка маса 10 

Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Пумпи за транспорт на суспен-

зија, отпорни на абразивни ма-
терии 

— Потопувачки таложни пумпи 
— Пумпи за транспорт на глазурна 

маса 

10 
10 

10 

84.10/5 

84.10/7 

84.11/2 

Клипни пумпи 
Ех. 
— Пумпи со затинлива мембрана 

за транспорт на течна керамич-
ка маса 

— Хидраулични клипни пумпи за 
хидраулични преси за облику-
вање на огноотпорни производи 

Други пумпи 
Ех. 
Мембрански пумпи за транспорт на 
суспензија на керамичка маса 

Компресори 
Ех. 
Ротациони компресори, капацитет 
од 850 т 3 во минута и повеќе, при-, 
тисок од 6 и повеќе атмосфери 

10 

10 

10 

10 
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84.13/la 

84.17/1г 

84.18/26 

84.19/2 

84.20/1 

84.21/3 

Огништа за печки за течни горива 
Ех. 
— Огништа (горилници) за вграду-

вање во ротациони печки капа-
цитет над 2600 kg гориво на час 10 

— Огништа (горилници) за вграду-
вање во печки за печење на об-
ликувани огноотпорни матери-
јали нископотисен атомизира-
чки за температура над 1800°С, 
капацитет 10—15 kg гориво на 
час 10 

Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
— Конвеерни сушилници за суше-

ње на обликувани производи од 
фина керамика 10 

— Уреди за сушење на керамичка 
маса со распрскување заради 
нејзино подготвување за пресу-
вање, со дизна или диск 10 

— Специјални автоматски "брзи су-
ши л ници за сушење на бојосани 
и декорирани производи со син-
хронизиран прием и исфрлу-
вање 10 

Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Електро опрема за електроста-

тички филтери за издвојување 
на механички честици од воздух 
и од отпадни гасови 10 

— Филтер преси за издвојување 
вода од суспензии на керамичка 
маса 10 

Машини за пакување и завиткува-
ње на стоки 
Ех. 
— Машини за пакување и завит-

кување на керамички и порце-
лански производи 10 

— Машини за врзување пакети и 
палети 10 

— Уреди за пакување (ставање и 
затегање на пластични обвивки) 
на палети со огноотпорни про-
изводи 10 

Баги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Автоматски ваги за дозирање ком-
поненти за фрита и глазура 10 

Други апарати за распрскување 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
— Уреди за метализација на елек-

трокерамички производи • 10 
— Апарати за глазирање керамич-

ки производи со распрскување 10 
— Уреди за распрснување на боја 

и пигменти на керамички пло-
чпчки 10 

84.22/1а 

84.22/5В 

84.22/5д 

84.23/46 

84.23/7 

84.23/12 

Товарни лифтови 
Ех. 
Извозни машини за изнесување 
руди од јами од длабочина над 
50 ш — само погонски дел 10 

Дигалки и витли со потпирање 
Ех. 
Пнеуматски витли за транспорт на 
материјали во рударството 10 

Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и ел. 
Ех. 
— Специјални кофичести елевато-

ри за транспорт на синтерирани 
огноотпорни материјали во прав 10 

— ДодавачР1 за дозирање на зрнест 
и прашочен огноотпорен мате-
ријал на транспортни ленти од 
бункери 10 

— Уреди за шаржирање на метал -
ни со зрнести и прашочпи огно-
отпорни материјали 10 

— Пнеуматски транспортери за 
транспорт на абразивни прашо-
чни огноотпорни материјали 10 

— Уреди за манипулација на ваго-
нетки со огноотпорни производи 
пред и по печењето 10 

— Јамски натоварувачи на руда 10 
— Натоварувачи на руда на повр-

шински копови, зафатнина на 
лажицата од 2,50 т а и повеќе 10 

— Вибрациони полжести транспор-
тери за транспорт на прашочни 
материјали 10 

Булдожери, багери, англдозери и 
слични машини со мотор над 
200 КЅ 
Ех. 
Булдожери со мотор над 200 КЅ 10 

Машини за длабински дупчења 
Ех. 
Јамски гарнитури за длабината 
дупчења до 50 m 10 

Други машини стабилни или под-
вижни за ископување, иивелира-
ње, набивање, длабочење, дупчење 
и др. 
Ех. 
— Дупчалки за павкалесто дупче-

ње со постамент 
— Уреди за дупчење мински дупки 

на површински копови 

10 

10 

84.35/4 Други машини за печатење 
Ех. 
Машини за декоративно печатење 
на керамички и порцелански про-
изводи 10 

84.45/2в-2 Брусилки за рамно брусење 
Ех. 
Брусилки за рамно брусење со вер-
тикална оска на точилото 10 
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84.46/5 Други машини алатки за обработка 
на камен, керамика и др. 
Ех. 
— Машини за сечење на електро-

н а ! производи * 10 
— Брусилки за брусење на обли-

куван огноотпорен материјал 10 
— Машини за сечење на електро-

керамички изолатори 10 
— Машини за брусење на електро-

керамички изолатори * 10 

84.56/1 Машини и уреди за изработка на 
електропорцелан 
Ех. 
— Вибрациони мелници за суво 

мелење на тврди материјали со 
или без воздушна или магнетна 
сепарација 10 

— Куглични мелници за мелење 
на тврди .материјали со воздуш-
на и магнетна сепарација 10 

— Електромагнетни сепаратор!! за 
издвојување на феромагнетни 
материјали од правови и сус-
пензии 10 

— Куглични мелници за влажно 
мелење на керамички маси 10 

— Вибрациони сита за просев ање 
на суспензии и прав 10 

— Пропелерски мешалки за .меша-
ње на суспензија на керамичка 
маса 10 

•— Турбински мешалки за мешање 
суспензија на керамичка маса 10 

— Уреди за подготвување кера-
мички маси за суво и полувлаж-
но пресување — со мешање 10 

— Преси за обликување на произ-
води од електропорцелан 10 

— Машини за обликување на не-
печена керамичка маса за про-
изводи на електропорцелан, со 
пластична деформација и со 
стружење 10 

84.56/3 Уреди за сортирање, флотирање и 
брикетирање 
Ех. 
Уреди за брикетирање на прашо-
чни огноотпорни материјали 10 

84.56/4 Машини за обликување и калапи-
paite на градежни материјали 
Ех. 
Автоматски брзи фрикциони, хид-
раулични и коленести преси за пре-
сување на керамички плочички 10 

84.56/5 Машини и уреди за производство 
на градежни материјали 
Ех- < 
•— Челусни дробилки за дробење 

на тврди материјали (паровиќ, 
доломит и ел.) капацитет на 
дробењето 2,5 тона материјал 
на час 10 

— Мелници чеканари за финално 
мелење на тврди материјали 
(шамот, доломит и сл.) капаци-
тет на мелењето 3 t/h 10 

— Мешалки за мешање суспензија 
на керамичка маса, фрита и 
глазура 10 

— Подвижни мешалки, ^автомо-
билски тип, за фритеи композит 10 

—• Уреди за иситнување (гмечење) 
на сурова глина 10 

-— Уреди за иситнување на сушена 
глина (дезинтегратори) 10 

84.56/7 Други машини за сортирање, про-
сева ње, сепарација, миење, крше-

* ње и ел. 
Ех. 
— Вертикални и хоризонтални ва-

куум полжни преси за извлеку-
вање воздух (вакуумирање) од 
керамичка маса 10 

— Автоматски машини за облику-
вање на порцелански садови од 
керамичка маса 10 

— Машини за дотерување рабови 
па керамички и порцелански 
производи во сурова состојба 10 

— Д рабил кп за испукување на 
синтерирани и топени огноот-
порни материјали со комбини-
рано движење на челуста 10 

— Мелници за мелење на сингери-
ца ни и галени огноотпорни ма-
теријали со манганска облога 10 

— Мешалки за хомогенизација на 
з р н е с т и прашочни огноотпор-
ни материјали 10 

— Електромагнетни сепаратори за 
* издвојување серпентин од зрне-

сти и прашочни огноотпорни 
материјали 10 

— Пенуматски сепаратор« Ѕа сепа-
рирање на прашочни огноотпор-
ни материјали 10 

— Преси за обликување на огноот-
порни производи 10 

— Преси за обликување на произ-
води од керамички електроизо-
лациони материјали, освен од 
електропорце^ан 10 

— Машини за обликување на не-
печени керамички маси за елек-
тро! полациони производи, освен 
електропорцелан, со пластична 
деформација и со стружење 10 

— Мешалки за мешање на шли-
кер (мешаница на глина и вода 
со хемиски компоненти) 10 

— Вакуум преси за извлекување 
на воздух (вакуумирање) од 
огноотпорна маса 10 

— Полжии преси за претходно об-
ликување на огноотпорни мате-
ријали 10 

— Дробилки за дробење на руда, 
капацитет на дробењето од 60 и 
повеќе тона руда на час 10 

— Уреди за просевање на руда со 
вибрациона постапка 10 
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84.59/2в 

84.59/2К 

84.61/2 

85.19/5 

85.22/2в 

86.02/1 

— Уреди за концентрација на ру-
да на магнезит —- концентратори 10 

— Уреди за приготвување суспен-
зија (мешаници на вода и феро-
силициум) за одвојување на ру-
дата магнезит од јаловина 10 

— Вертикални ротациони дробил-
ки за дробење на руда, капаци-
тет над 30 t/h 10 

— Магнетни сепаратори за регене-
рација на суспензија 10 

— Уреди за разбивање и гмечење 
на грутки глина 10 

— Мелници за мелење пигменти, 
од порцелан обложен со гума 10 

Специјални справи за транспорт 
и пакување на градежни матери-
јали 
Ех. 
Специјални справи за транспорт и 
пакување на ѕидни и подни кера-
мички плочички 10 

Други машини и механички справи 
Ех. 
— Автоматски тактни линии за 

глазирање порцелан 
— Уреди за глазирање на ѕидни и 

подни керамички плочички со 
уреди за слагање — приготву-
вање на плочичките за печење 

— Уреди за глазирање на керами-
чки производи со потопување 

10 

10 

10 

Други славини, вентили и слични 
уреди 
Ех. 
Специјални вентили за регулирање 
протокот на суспензија, отпорни на 
абразивни материи 10 

Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командни табли со разводни уреди 
и релеи за управување со процесот 
на сепарацијата на руда 10 

Забелешка: Пониска царинска ста-
пка ќе се примени 
само во случај кога ко-
мандните табли и раз-
водни^ уреди со релеј 
се увезуваат во рамки-
те на испораката на 
комплетна опрема за 
сепарација на руда, 
без оглед дали тие се 
увезуваат заедно (ис-
товремено) со комплет-
ната опрема за сепара-
ција на руда или по-
себно. 

Други електрични стоки и апарати 
Ех. 
Уреди за демагнетизација на феро-
силициум од суспензија 10 

Акумулаторски електрични локо-
мотиви 
Ех. 
Локомотиви за јамски транспорт на 
руда 10 

87.02/3B-1-3 Демпери и кипери носивост над 
10 тона 
Ех. 
Демпери и кипери носивост над 12 
тона 10 

87.03/11 

87.07/2 

90.18/2 

90.22/3 

90.25 

90.26/26 

90.28. 

Други моторни возила за специјал-
ни цели 
Ех. 
Специјални возила со млазни пум-
пи за уривање налепки ић ротаци-
они печки 10 

Акумулаторски возила 
Ех. 
Туркачи — потискувачи на ваѓо-
нетки на тунелски печки 

Други апарати за механотерапија 
и ел. 
Ех. 
Апарати за оксигенотерапија и 
вештачко дишење 

Други машини и апарати за меха-
нички испитувања на тврд оста, ја-
чината, збиеноста и ел. 
Ех. 
Машини за механички испитувања 
на керамички електроизолациони 
производи 

10 

10 

10 

Инструменти и апарати за физички 
и хемиски анализи 
Ех. 
Инструменти за контрола на јам-
ски гасови 10 

Други справи за мерење на потро-
шувачката или производството на 
течност 
Ех. 
Автоматски справи за мерење на 
протокот на вода во мерилници за 
мокро мелење 10 

Електрични и електронски ин-
струменти и апарати за мерење, 
проверување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
— Мерачи на нивото на зрнести 

огноотпорни и керамички мате-
ријали во силоси 10 

— Рентгенски спектографи за брзи 
хемиски анализи 10 

— Апарати за контрола на густи-
ната и рамномерноста на глазу-
рата — дензиметри 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-14625/1 
20 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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708. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8 68, 13/69, 
31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 
28/72 и 40/72), во спогодбата со сојузниот секретар 
за надворешна трговија, сојузниот секретар за фи-
нансии донесува 

ЗА 
Р Е Ш Е Н И Е 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 

РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема што се користи за изведување на 
инвестициони работи во градежништвото, наместо 
царинските стапки предвидени во Царинската та-
рифа односно во Решението за одредување на по-
ниски царински стапки за увоз на стоките за кои е 
предвиден царински контингент („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/72), ќе се применуваат следните ца-
рински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

84.09/2 

84.09/3 

84.10/2 

84.10/3 

84.10/5 

84.ll/la 

84.11/2 

84.21/3 

Друмски вал јаци со дизел погон 
Ех. 
Вал јаци со гумени тркала 10 

Вибро валјаци 
Ех. 
Вибро вал јаци тежина до 1 и над 
5 тона 10 

Ротациони пумпи 
Ех. 
Потопувзчки таложни пумпи 10 

Центрифугални пумпи 
Ех. 
Потопувачки таложни пумпи 10 

Клипни пумпи 
Ех. 
Потопу в ачки таложни пумпи 10 

Воздушни пумпи 
Ех. 
Воздушни пумпи за пнеуматски 
транспорт на цемент 10 

Компресори 
Ех. 
— Влечени компресори, капацитет 

над 20 Nm3 во минута 10 
— Стабилни компресори капацитет 

над 40 Nm3 во минута 10 
— Компресори од низок притисок 

за пнеуматски транспорт на це-
мент 10 

Други апарати за распрскува ње 
на течности, со пумпи, за разви 
цели 
Ех. 
Прскал™ за распрскување на би-
тумен по патишта 10 

84.22/За Кранови до 50 тона носивост 
Ех. 
Кабел кранови 10 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и ел. 
Ех. 
— Натоварувачи на гасеница со 

механичка трансмисија, сила на 
моторот до 50 и над 125 КЅ 10 

— Натоварувачи ва гасеница со 
хидродинамичка .трансмисија, 
сила на моторот до 75 и над 
125 КЅ 10 

— Натоварувачи на тркала, сила 
на моторот до 75 и над 180 КЅ 10 

— Механички лопати за манипула-
ција — привлекување на рас-
турен градежен материјал 10 

— Специјални натоварувачи за 
работи во тунели со можност 
за префрлување на материја-
ли преку глава 10 

84.23/2а Само ходим машини за пренесува-
ње како скрепери, и ел. 
Ех. 
Самоходни скрепери 10 

84.23/26 Влечени машини за пренесување 
како скрепери и ел. 
Ех. 
Влечени скрепери, капацитет над 
5 т 3 10 

84.23/3 Екскаватори, механички лопати и 
слични самоходни уреди 
Ех. 
— Натоварувани на гасеници со 

механичка трансмисија, сила на 
моторот до 50 и над 125 КЅ 10 

— Натоварувачи на гасеници со 
хидродинамичка трансмисија, 
сила на моторот до 75 и над 
125 КЅ 10 

— Натоварувачи на тркала, сила 
на моторот до 75 и над 180 КЅ 10 

— Специјални натоварувачи за 
работи во Тунели, со можност 
за префрлување на материјали 
преку глава 10 

84.23/4аиб Булдожери, багери, англдозери и 
слични машини 
Ех. 
— Булдожери на гасеници со мо-

тор до 50 и над 200 КЅ 10 
— Булдожери на тркала со мо-

тор до 75 и над 150 КЅ 10 
— Багери на гасеници со меха-

ничка трансмисија, зафатнина 
на лажицата до 0,4 т 3 и над 
4 т 3 10 

— Багери на тркала со механичка 
трансмисија, зафатнина на ла-
жицата над 0,8 ш3 10 
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84.23/5 

84.36/6 

84.23/7 

84.23/10 

84.23/11 

84.23/12 

84.49/1 

84.56/2 

84.56/5 

— Багери на гасеници со хидро-
статичка трансмисија со мотор 
до 50 КЅ и над 140 КЅ 10 

— Багери на тркала со хидроста-
тичка трансмисија со мотор над 
90 КЅ 10 

— Багери ведричари, капацитет 
над 100 т * материјал на час 10 

— Багери електрични со зафатни-
на на лажицата од 4 ш3 и по-
веќе 10 

Машини за набивање почва, освен 
друмските вал јаци 
Ех. 
— Влечени вибро вал јаци тежина 

над 5 тона 10 
— Влечени вибрациони ежови, те-

жина над 5 тона 10 
— Влечени вал јаци со гумени 

тркала 10 
— Вибрациони набивани на поч-

ва, големина на удирната пло-
ча до 0,2 т 2 10 

Машини за набивање типови 

Машини за длабински дупчења 
Ех. 
Машини за длабински дупчења до 
максимално 50 т 10 

Машини за изградба на тунели 10 

Гредери 
Ех. 
Гредери со мотор над 150 КЅ 10 

Други машини 
Ех. 
— Ровокопачи 10 
— Дупчалки ротациони — перку« 

сиони, самоходни или влечени, 
со пречник на дупчењето над 
80 mm 10 

Алати за рачна употреба со пне-
уматски погон 
Ех. 
Игличести вибратори за набива-
ње бетон со пнеуматски погон, 
пречник на иглата над 100 mm 10 

Уреди и опрема за приготвување 
и вградување на бетон 
Ех. 
— Пумпи за торкетирање — 

шприцање на бетон 10 
— Пумпи за транспорт и вграду-

вање на бетон 10 
— Стабилни уреди за производ-

ство на бетон, капацитет над 
15 m3/h, со или без можност за 
пренесување од едно на друго 
место 10 

Машини и уреди за производство 
на градежни материјали 
Ех. 
— Челусни дробилки со димензии 

на влезниот отвор над 800 X 
X 600 mm 10 

— Подвижни дробилки капацитет 
на дробењето над 25 т 3 мате-
ријал на час 10 

— Цилиндрични мелници со кугли 
или прачки, со влезен отвор со 
димензии над 1600 X 1750 mm 10 

84.56/7 Други машини за сортирање, про-
севање, миење, кршење, мелење 
и ел. 
Ех. 
Постројки за производство на 
асфалтна маса — асфалтна база, 
капацитет над 20 тона материјал 
на час 10 

84.59/2к Други машини и механички спра-
ви 
Ех. 
— Самоходни машини за распро-

стирање — полагање бетон, ас-
фалт и други градежни мате-
ријал за површинско покрива-
ње на патишта (финишери) 10 

— Самоходни машини за стабили-
зација на почвата во изград-
бата на патишта (мешање на 
еден слој земја со врзочни 
средства) 10 

85.05/4 Бетонски вибратори 
Ех. 
— Игличести вибратори за наби-

вање бетон со вграден електро-
мотор во иглата, со претворач 
на напонот и фреквенцијата 
на електричната енергија 10 

86.02/1 Акумулаторски електрични локо-
мотиви 
Ех. 
Јамски акумулаторски електрични 
локомотиви 10 

87.02/Зв 1-3 Камиони, кипери и дампери но-
сивост над 10 тона 
Ех. 
Кипери и дампери носивост од 
12 и повеќе тона 10 

87.03/11 Други моторни возила за специ-
јални цели 
Ех. 
Камиони со вградени пумпи за 
транспорт и вградување бетон 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денрт на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-14652/1 
20 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, с. р. 

10 
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709. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 
31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 
26/72, 28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот се-
кретар за надворешна трговија, сојузниот секретар 
за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА ГРАДЕЖНИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема што се користи во индустријата на 
градежни материјали, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки за увоз на стоките за кои е предвиден царински 
контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

84.10/2 Ротациони пумпи 
Ех. 
Ротациони крилни пумпи за транс-
порт на течен битумен, температура 
над 100°С 10 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Пумпи за транспорт на плинбе-

тонска смеска, отпорни на абразија 10 
— Таложни пумпи отпорни на абра-

зија 10 
84.10/5 Клипни пумпи 

Ех. 
— Клипни пумпи со притисок над 

450 атмосфери 10 
— Клишш пумпи за дозирање ади- • 

тиви во мешалки за производство 
на бетон ' 10 

— Клипни пумпи за пумпање цемент 10 
Забелешка: Пониска царинска стапка 

за клипни пумпи до-
зирање адитиви во ме-
шалки за производство 
на бетон и за клипни 
пумпи за пумпање це-
мент, ќе се примени само 
во случај кога тие пумпи 
се увезуваат во рамките 
на купувањето на ком-
плетна фабрика за бе-
тон. 

В М1/2 Компресори 
Ех. 
Специјални клипни компресори со 
сув ход «а добивање на п о з и ц и о н и -
ран воздух без маслени честици 10 

84.11/5 Други пумпи, вентилатори, дувалки 
и ел. 
Ех. 
Дувалки за распрскување на цемент 
во силоси 10 

84.13/1а Огништа за печки за течни горива 
Ех. 
— Горилници за печки за печење на 

производи — градежни материјали 
од глина 10 

— Горилници за печки за печење на 
вар 10 

84.13/16 Огништа за печки за други горива 
Ех. 
— Горилници за гасовити горива за 

печки за печење на производи — 
градежни материјали од глина 10 

— Горилници за гасовити горива за 
печки за печење на вар 10 

84.14/4в Други печки неелектрични 
Ех, 
— Индустриски печки за катализаци-

ја на полиестери во производството 
на мермерни плочи изработени од 
мермерни отпадоци 

— Уреди за синтерирање на електро-
филтерски пепел 

— Печки за циркулационо маслено 
загревање на производствените ли-
нии во производства на битумен-
ску изолациони производи 

10 

10 

10 

10 

10 

84.16/1 Каландери 
Ех. 
Каландери за извлекување на пла-
стични материјал и ленти 

84.17/г Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
Сушилници за сушење на гипсени и 
гипскартонски, плочи 

84.17/1ѕ Други машини и уреди за обрабо-
тка на материјали со менување на 
температурата 
Ех. 
— Уреди за термичка стабилиза-

ција на пластични ленти 10 
— Уреди за индиректно загревање 

на воздухот за сушење на произ-
води — градежни материјали од 
глина во сушилници, капацитет 
од 800.000 и повеќе кило калории 
на час 10 

84.19/2 Машини за пакување и завитку-
кување на стоки 
Ех. 
— Машини за пакување на винил-

-азбестни и флексибилни плочи 10 
— Машини за завиткување (налу-

тување) на винил флексибилни 
ленти во ролни ' 10 

84.19/8 Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
— Машини за дозирање и пакување 

на фасаден пластичен малтер 10 
— Машини за дозирање и пакување 

на битуменски преработки 10 
— Машини за галантериско дозирање 

и пакување на гипс и други пра-
шочни и пастести производи 10 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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— Машини за дозирање и пакување 
на емулзирани градежни матери-
јали (лепила, хидроизолациони 
средства и др.) 10 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и контрола 
во производството 
Ех. 
— Електронски ваги за дозирање це-

мент во миксери за создавање на 
плинбетонска смеска 10 

— Електронски ваги за дозирање на 
компоненти за приготвување на 
азбест-цементна суспензија 10 

84.21/4е Други атомизери и слични прскалки 
Ех. 
Автоматски уреди за нанесување на 
гипсени и машински малтери 10 

84.22/5д Други машини и апарати за дигање, 
манипулација, натовар или истовар 
и др. 
Ех. 
— Автоматски уреди за манипулација 

— — приготвување на суров граде-
жен материјал од глина за суше-
ње во сушилници за капацитет над 
50,000.000 N. F. единици 10 

— Автоматски уреди за манипула-
ција — за истовар и слагање ису-
шени производи (на градежен 
материјал од глина) на вагонетки 
ка ј тунел ски печки 10 

— Специјални транспортери со релеи 
за автоматска манипулација на 
мермерни плочи во процесот на 
произведувањето мермерни плочи 
од мермерни отпадоци 10 

— Машини за извртување калапи — 
вадење од калапи на готови лесни 
градежни плочи од цемент и од 
дрвена волна 10 

— Машини за слагање обрежани го-
тови лесни градежни плочи од це-
мент и од дрвена волна 10 

84.23/46 Булдожери, багери, англдозери и 
слични машини со мотор над 200 КЅ 
Ех. 
— Булдожери со мотор над 200 КЅ 10 
— Хидраулични багери со челна ла-

жица зафатнина на лажицата од 
2500 лит. и повеќе 10 

84.23/12 Други машини 
Ех. 
— Специјални машини за сондажа и 

дупчење камен во каменоломи 10 
— Дупчалки за подготвување дупки 

за отпукување бо каменоломи со 
можност за дупчење над 40 m 10 

— Самоходни лафетни дупчалки 10 

84.31/3 Други машини за изработка или до-
вршување на целулозна маса, хартија 
Или картон 
Ех. 
— Машини за нанесување разни ви-

дови површински- премачхувања, 

вклучувајќи и плуто-гранулат, на 
хартија 10 

,— Машини за импрегнирање на хар-
тија 10 

84.45/1в-4 Машини за ладно обликување 
Ех. 
Уреди (каландери за релјефирање на 
алуминиумски и бакарни фо лин 10 

84.46/1 Машини за обработка на камен — 
гатари и слични машини 
Ех. 

84.46/2 Машини за мазнење на камен 
Ех. 
— Машини за мазнење (брусење) на 

камен 10 
— Автоматски машини за мазнење 

мермерни плочи изработени од 
мермерни отпадоци 10 

— Машини за мазнење на терацо 
производи 10 

— Машини за пополнување на шуп-
лини иса терацо производи (шпак-
лување) 10 

84.46/5 Други машини алатки за обра-
ботка на камен, керамика и др. 
Ех. 
— Уреди за сечење плинбетон на 

парчиња и плочи 10 
— Уреди за сечење на армирани 

плинбетонски плочи 10 
— Уреди за обработка на рабови на 

плинбетонски плочи — глодалки 10 
— Машини за полирање на камен 10 
— Машини за узрнчување на камен 

штокување на камен) 10 
— Машини за цепење на камен 10 
— Машини за гравирање на камен 10 
— Уреди за обработка на азбест-це-

ментни цевки, плочи и други фа-
зонски делови 10 

84.47/10 Други машини за механичка прера-
ботка на дрво 
Ех. 
Машини за производство на дрвена 
волна 10 

84.47/12 Други машини 
Ех. 
— Циркуларни пили за пресекување 

на масата дрвена Болна, цемент и 
вода, која е распоредена во низа 
калапи 10 

— Машини за обрежување на готови 
лесни градежни плочи од цемент и 
дрвена волна 10 

— Преси за обликување (исекување) 
на вивил-азбестни и флексибилно! 
плочи и ленти 10 

— Машини за сечење на трска 10 
— Машини за лупење на трска 10 

84.49/1 Алати за рачна употреба со пнеумат-
ски погон 
Ех. 
Специјалис дупчалки за перфорира-
ње камен заради одвојување блокови 
од карпи 10 

84.56/3 Уреди за сортирање, флотирање и 
брикетирање 
Ex. 
— Автоматски машини за изработка 

на блокови од градежен материјал 
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со автоматско слагање блокови на 
палети во три и повеќе слоја 10 

— Уреди за брикетирање (палетизи-
рање) на електрофилтерски пепел 10 

84.56/4 Машини за обликување и калапира-
ње на градежен материјал (од кера-
мички материјал, цемент, вар, гипс) 
Ех. 
— Машини за обликување и калапи-

рање на градежен материјал од аз-
бест-цемент 10 

— Уреди за обликување и пресување 
на терацо производи (терацо пло-
чи, мозаик плочи, кулир плочи и 
тн.) со и без вакуум 10 

— Уреди за обликување на градежен 
материјал од глина со пластична 
постапка, со минимален вакуум од 
најмалку 95% — вакуум агрегати 
(преси) 10 

— Машини за обликување ќерамиди 
со автоматско прифаќање на мате-
ријалот за обликување и симнува-
ње на обликуваните ќерамиди 10 

— Автоматски машини за обликува-
ње и калапирање на производи од 
бетон и камен со и без вакуум 10 

— Автоматски линии за производство 
на гипсени и гипскартонски плочи 10 

84.56/5 Машини и реди за производство на 
градежен материјал 
Ех. 
— Уреди за мешање и транспорт на 

плинбетонска смеска од калапи 10 
— Уреди за мешање на азбест и на 

азбест-цементна суспензија 10 
— Уреди за раставување на влакнен-

ца на азбест (рачни меилници и де-
зинтератори) 10 

— Уреди на силоси за приготвување 
и хомогенизирање на глина и апа-
рати за празнење на силоси 10 

— Мелници за фино мелење на глина, 
финост на меленото од 0,5 до 1 mm, 
со уреди за балансирање и брусење 
на валјаците со над 200 вртења во 
минута 10 

— Уреди за изработка на гредички 
за тавани 10 

— Уреди за гранулометриско испиту-
вање на глина — со вибрациона 
постапка 10 

— Уреди за сушење на мермерни пло-
чи изработени од мермерни отпа-
доци 10 

— Машини за мешање на дрвена вол-
на, цемент, и вода во производство-
то на лесни градежни плочи од це-
мент и од дрвена волна * 10 

— Стабилни турбомешалки за доби-
вање на фина бетонска маса во 
производството на терацо плочи 10 

— Вертикални ротациони (конусни) 
дробилки, со уреди за додавање 
камен во дробилката 10 

— Уреди за мешање на мелен камен 
со врзивни компоненти во изработ-
ката на фасаден пластичен мал-
тер, зафатнина на садот над 2000 
литра 

— Мешалки за мешање гипс и други 
компоненти за добивање на пра-
шочен малтер 

84.56/7 Други машини за сортирање, про-
севање, миење, кршење и ел. 
Ех. 
— Трансфер линии за континуирано 

производство на азбест цементни 
цевки 

— Трансфер линии за континуирано 
производство на азбест цементни 
плочи 

— Трансфер линии за континуирано 
производство на фазонски делови 
од азбест цемент 

— Машини за класирање на азбестни 
влакна 

— Уреди за изработка на преднапрег-
нат бетон 

84.59/2к Други машини и механички справи 
Ех. 
— Уреди за нанесување антиќ оро-

з и м а заштита на арматури за из-
работка на плин-бетонски плочи 

— Уреди за автоматско хидраулично 
испитување на азбест цементни 
цевки под притисок 

— Машини за китување на полиес-
терски лепила на површински де-
фектни мермерни плочи 

— Уреди за приготвување и нанесу-
вање полиестери во калапи со мер-
мерни отпадоци 

— Машини за распоредување на ма-
сата дрвена волна, цемент и вода 
во калапи за пресување 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
Машини за уредување на надолж-
ните рабови на масата дрвена вол-
на, цемент и вода распоредена во 
калапи 10 

• Преси за пресување на масата др-
вена волна, цемент и вода 10 

• Уреди за чистење и подмачкување 
на -калапи за изработка на лесни 
градежни плочи од цемент и од 
дрвена волна 

— Уреди за хидратизација — за де-
лумно гаснење на вар капацитет од 
10 и повеќе тона на час 

— Уреди за хидратизација — за це-
лосно гаснење на вар капацитет 
над 4 тона на час 

— Вибратори за бетон 
— Мешалки за мешање и хомогени-

з и р а ! ^ на РУС прав со с м е н у в а -
ни и стабилизатори, односно со 
полнила и сомелени отпадоци од 
винил азбестни производи и со бои 

— Двовалјаци за хомогенизирање на 
пластична маса за изработка на 
винил азбестни плочи и на флек-
сибилни плочи и ленти 

10 

10 

10 
10 

10 
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— Мелници за иситнување на плас-
тичен регеперат (отпадоци од пло-
чи и од ленти од винил-азбест) 10 

— Уреди за производство на биту-
менски хидроизолациони. ленти 10 

— Машини за изработка на трекини 
плочи со збивање и со прошивање 
со жица 10 

— Машини за изработка на „штука-
тура — плетени трски за изработка 
на тавани 10 

— Уреди за мешање на пластични ма-
си и синтетички смо ли 10 

84.60/2 Други калапи 
Ех. 
Калапи за изработка на азбест це-
ментни плочи, рамни и бранести 10 

85.05/5 /Други рачни алати 
Ех. 
Циркуларни пили и брусилка за се-
чење и брусење на камен 10 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апарати 
(командни, разводни и сигнални таб-
ли, пултови и ел.) 

- -

— Командни табли за управување со 
процесот на сушењето и печењето 
на производи —1 на градежен мате-
ријал од глина ' 10 

— Командни табли за управување со 
уредите во процесот на производу-
вањето мермерни плочи од мер-
мерни отпадоци 10 

— Командни табли за управување со 
процесот на производството на лес-
ни градежни плочи од цемент и од 
дрвена волна 10 

— Командни табли за управување со 
процесот на работата на печките за 
печење на вар 10 

— командни табли за управување со 
процесот на производството на бе-
тон во фабриките на бетон 10 

— Командни табл^ за управување со 
процесот на сепарацијата на чакал 10 

— Командни табли за управување со 
автоматски линии за производство 
на в mm л - а зб ест ни и флексибилна! 
плочи и ленти 10 

— Камандпи табли за "управување 
со процесот на производството на 
битуменску производи 10 

Забелешка: 
Пониска царинска стапка 
за командните табли на-
ведени во овој тарифен 
број, ќе се примени само 
во случај кога тие се уве-
зуваат во рамките на ис-
пораката на комплетни 
уреди односно постројки, 
со чиј процес на работата 
се управува со помош на 
нив без оглед дали се 
увезуваат . заедно (исто-
времено) со тие уреди од-
носно постројки или по-
себно. 

87.02/Зв- Камиони кипери и демпери носивост 
-1-3 над 10 тона 

Ех. 
— Кипери со рударска кошница 10 
— Дампери носивост од 15 и повеќе 

топа 10 

87.03/11 Други моторни возила за специјални 
цели 
Ех. 
Камиони со вградени пумпи за пум-
пање бетон 10 

90.22/3 Други машини и апарати за механич-
ки испитувања 
Ех. 
— Машини и апарати за испитување 

на азбест цемент 10 
— Уреди за испитување на градежни 

материјали од глина 10 
— Машини за механички испитувања 

на производи од бетон 10 
90.25 Инструменти и апарати за физички 

и хемиски анализи 
Ех. 
Уреди за испитување на пластичност 
на глина според Person 10 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, проверу-
вање, анализа и автоматска контрола 
Ех. 
— Термохигрографи за мерење на 

порозноста на глината и релатив-
ната влага 1 10 

— Апарати за испитување на- пропз-
води од бетон со ултразвук 10 

— Апарати за испитување на термич-
ката и акустичната спроводливост 
на производи од градежен матери-
јал 10 

— Апарати, за испитување на постоја-
носта на боите и на стареењето на 
материјалите (пластични и биту-
менску! производи) 10 

— Апарати за мерење на пластич-
н о с т на подните покривка 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 го-
дина. 

Бр. 3-14626/1 
20 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии,. 

Јанко Смоле, е. р. 

710. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ4', бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 
28/72 и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за 
надворешна трговија, сојузниот секретар за фи-
нансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 
СЕ КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА СТАКЛО 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема што се користи во индустријата на 
стакло, наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за одре-
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дување на пониски царински стапки за увоз на 
Стоките ,за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број 

8 4 . 1 1 / 1 6 

8 4 . 1 1 / 2 

8 4 . 1 3 / 1 а 

8 4 . 1 7 / 1 ѕ 

&4.19/2 

8 4 . 2 1 / 4 е 

8 4 . 3 5 / 4 

Наименување Царинска 
стапка 

Вакуум пумпи 
Ех. 
Вакуум пумпи капацитет над 25 
ш3 воздух во минута и создавање 
вакуум над 90% воздух 10 

Компресори 
Ех. 
Специјални ротациони компресори 
со сув ход за добивање кондици-
ониран воздух — без маслени чес-
тици, капацитет над 25 т3/мин. 10 

Огништа за печки за течни горива 
Ех. 
Огништа (горилници) за течни го-
рива за печки за топење на ста-
клена маса 

Други машини и уреди 
Ех. 

10 

10 — Уреди за калење стакло 
— Уреди за приготвување (миење 
и сушење) на фолии за изработка 
на слоевито рамно и свиткано 
стакло 10 
— Уреди за спојување на слоевито 
стакло — автоклави 10 

Машини за пакување и завитку-
вање на стоки 
Ех. 
Машини за пакување и завитку-
вање на производи од шупливо 
стакло 

Други атомизери и слични - прс-
калки 
Ех. 

10 

Уреди за распрснување талк на 
стаклена плоча во изработка 
на слоевито стакло 10 

8 4 . 2 2 / 5 Д 

— Уреди за нанесување слој ме-
тал на работ на стаклена плоча 
во изработката на термоизола-
ционе стакло 10 

Други машини и апарати за ди-
гање, манипулација, натовар или 
истовар и ел. 

Ех. 
— Уреди за откршување и прене-

сување (одлагање) на стаклени 
плочи 10 

— Уреди за шаржирање на печки 
за топење на стаклена маса — 
производство на стакло 10 

Други машини за печатење 
Ех. 
Машини за печатење на стакло 10 

8 4 . 4 1 / 9 

8 4 . 4 1 / 1 0 

8 4 . 4 5 / 1 B - 3 

84.45/2а-5 

8 4 . 4 5 / 2 д - 3 

8 4 . 4 5 / 2 Ј 

84.46/5 

8 4 . 4 7 / 1 2 

Други индустриски машини за 
шиење 
Ех. 
Машини за прошивање на произ-
води од стаклена волна за термо-
изолација 10 
Глави за машини од точка 9 
Ех. 
Глави за машини за прошивање 
на производи од стаклена волна 
за термоизолација 10 
Машини за обработка на профи-
лирани материјали 
Ех. 
Машини за изработка на метални 
окулари од профилиран материјал 
за метални очила 10 
Други етру гов и 
Ех. 
Специјални стругови за изработка 
на алати (кугли икалоти) за бру-
сење и полирање на оптички еле-
менти 10 
Гл од ал ки копирни, специјални и 
други 
Ех. 
Специјални релјефни копирни гло-
далки за изработка на алати за 
шприцани очила 10 
Специјални автомати 
Ех. 
Специјални автомати за изработка 
на шарнири и шрафови за очила 10 

Други машини алатки за обработ-
ка на камен, керамика, бетон и др. 
Ех. 
— Машини за сечење и дотерува-

ње на рабови на шупливо ста-
кло со пламен 10 

— Автоматски комбинирани ма-
шини за обработка на шупливо 
стакло (сечење на капа, дупче-
ње и полирање на рабови, па-
лење на рабови, миење и су-
шење) 10 

— Уреди за режење на рамно 
стакло 10 

— Уреди за брусење на стакло 10 
— Уреди за полирање на стакло 10 
— Уреди за дупчење на стакло 10 
— Уреди за претспој ување на сло-

евито стакло 10 
— Автоматски машини за брусе-

ње и полирање на стакло за 
корекција на видот 10 

— Специјални глодалки за обра-
ботка на специјални стакла за 
корекција на видот 10 

— Полуавтомати и автомати за 
фазонирање на стакло за ко-
рекција на видот, за вградување 
во очила 10 

— Машини за обработка на стакло 
на ладно 10 

Други машини 
Ех. 
— Полуавтоматски и автоматски 

уреди за режење и обработка на 
делови за очила од пластична 
материја 10 

— Специјални стругови за обра-
ботка на контактни леќи од 
пластична материја 10 
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84.50/4 

84.56/3 

84.57/1 

84.57/2а 

84.57/26 

84.57/2в 

84.59/2К 

— Специјални машини за поли-
рање на контактни леќи од пла-
стична материја 10 

Други апарати за сечење и зава-
рување 
Ex. 
Апарати (пламеници) за сечење, 
заварување и обликување на пред-
мети од стакло 10 

Уреди за сортирање, флотирање и 
брикетирање 
Ex. 
Уреди за сортирање на стаклени 
мозаик — плочки 10 

Машини за производство на рамно 
стакло 
Ех. 
— Машини за производство на 

рамно стакло дебело над 8 mm 
— Машини за производство на ле-

ано стакло 
— Машини за производство на 

профилно стакло (орнамент и 
жичено) 

Машини за изработка на шупли-
во стакло 

10 

10 

10 

10 

Машини за изработка на балони 
за електрични сијалици 10 

Други машини за изработка на 
друго стакло 
Ех. 
— Уреди за дозирање на стаклена 

маса во машини за производ-
ство на предмети од стакло 
(FEEDER-и) 

— Преси за моделирање (облику-
вање) на разни стаклени пред-
мети 

— Автоматски уреди за загревање 
на парчиња за изработка на 
оптичко и полу оптичко стакло 
со преси за моделирање на оп-
тичко и полуоптичко стакло 

— Машини за изработка (облику-
вање) на ампули, шишенца и 
фиоли од стаклени цевки 

— Уреди за автоматска контрола на 
готови производи од шупливо 
стакло 

— Машини за изработка на стак-
лени влакна 

— Машини за извлекување на 
стаклени цевки и стапчиња 

— Машини за предење на бескрај-
ни или испрекинати стаклени 
влакна 

Други машини и механички справи 
Ех. 
— Мешалки за хомогенизирање 

на мешаница за производство 
на стакло 

— Уреди за производство на цевки 
за термоизолација од импрег-
нирана стаклена волна 

— Уреди за метализација на ста-
кло (изработка на огледала) по 
пат на испарување на метали 
во висок вакуум 

— Уреди за ултразвучно миење на 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

стакло за корекција на видот и 
на рамки за очила 10 

— Уреди за метализација на ста-
кло за корекција на видот — 
нанесување метали и неметали 
заради бојосување и засенчу-
вање 10 

— Автоматски машини за заврту-
вање шрафови на очила 10 

— Ултразвучни апарати за утвр-
дување шарнири за очила со 
у топу вање 10 

— Машини за полирање на рамки 
за очила со вибрација на че-
лични куглички' 10 

85.11/1а Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
— Печки за втопување на оптичко 

стакло во полуоптичко стакло 
заради добивање на бифокално 
и трифокално стакло за корек-
ција на видот, со програмирано 
работа 10 
— Печки за полимеризација на 
мономери — за изработка на 
пластични леќи за корекција 
на видот, со програмиран ра-
бота 10 

85.11/3 Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
Специјални апарати за лемење и 
составување на метални делови 
за очила 10 

90.16/6 Други инструменти, машини и апа-
рати 
Ех. 
— Апарати за мерење на диоп-

трија — фокометри 10 
— Апарати за мерење кривина на 

сферни површини — на контак-
тни леќи 10 

— Апарати за калибрирање на 
цевки за изработка на ампули, 
шишенца и фиоли 10 

90.22/3 Други машини и апарати за ме-
ханички испитувања 
Ех. 
Машини и апарати за испитување 
на физичките особини на стакло 
на удир, притисок и термо-шок 10 

90.25 Инструменти и апарати за физич-
ки и хемиски анализи 
Ех. 
— Апарати за оптичка контрола 

на напрегање™ на стакло (по-
ларископи) 10 

— Апарати за одредување на фи-
зичките и хемиските особини на 
стакло 10 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр.'3-14627/1 
20 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 
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711. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71, 26/72, 28/72 
и 40/72), во спогодба со сојузниот секретар за над-
ворешна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИН-

ВАЛИДИ 

1. На увозот на производите од долунаведеиите 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специ-
фична опрема што се користи во заштитните работил-
ници за професионална рехабилитација на инвали-
ди, наместо царинските стапки предвидени во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за одреду-
вање на пониски царински стапки за увоз на сто-
ките за кои е предвиден царински контингент 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Н а и м е н у в а њ е стапка 

1 2 * 3 

84.17/1д Машини и уреди за разладу-
вање материјали 
Ех. 
Уреди (студена маса) за разладу-
вање на бонбонска маса за про-
изводство на слатки Сл. 

84.17/1Ѓ-2 Други машини за сушење на дрво 
Ех. 
Машини за сушење на дрво со то-
пол воздух Сл. 

84.17/Is Други машини и уреди 
Ех. 
— Казани со двојно дно за варење 

на бонбонска и слична маса за 
производство на слатки Сл. 

— Уреди (вруќа маса) за загрева-
ње на бонбонска маса за про-
изводство на слатки Сл. 

84.19/2 Машини за пакување и завитку-
вање на стоки 
Ех. 
Машини за пакување и завитку-
вање на бонбони и карамели Сл. 

84.21/3 Други апарати за распрскување 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Апарати за метализација на про-
изводи од пластични маси со рас-
прскување со помош на пиштол Сл. 

84.30/11 Други машини 
Ех. 
Машини и уреди за производство 
на слатки врз база на шеќер (бон-
бони, локуми, желеа, жолт шеќер, 
ќетен алва и сл!) Сл. 

84.31/3 Други машини 
Ех. 
Машини за пла.стифицирање на 
печатени табаци и ролни Сл. 

84.32/2 Други книговрзачки машини 
Ех. 
•— Машини за шиење книги — 

тул-машини Сл. 
— Машини за собирање табаци Сл. 
•— Машини за лепење книги Сл. 

84.33/1 Машини за изработка на хартиени 
ќеоиња, на пликови и други пред-

мети за пакување од хартија и 
картон Сл. 

84.33/2 Машини за сечење хартија и кар-
тон 
Ех. 
— Механички машини за кроење 

(штанцување) на хартија и кар-
тон Сл. 

— Машини за перфорирање на 
хартија Сл. 

— Електрични машини за сечење 
на хартија и картон Сл. 

84.34/1а Машини, апарати и прибор за ле-
ење или слагање на букви (лино-
тип, монотип, интертип ити.) Сл. 

84.35/2 Графички машини за печат и цин-
кографија 
Ех. 
— Офсет печатарски машини за 

рамен печат од табаци Сл. 
— Преси за изработка на пробни 

отпечатоци Сл. 
84 35/4 Други машини за печатење 

Ех. 
Машини за изработка на самолеп-
ливи ленти Сл. 

84.40/1г Машини за пеглање на конфек-
ција и трикотажа 
Ех. 
— Машини за пеглање конфек-

ција и трикотажа со подвижна 
маса или лента Сл. 

— Машини за пеглање на машка 
преслека Сл. 

— Машини за пеглање постава за 
берет-капи Сл. 

84.41/5 Индустриски машини за шиење 
ткаенини — комплетни Сл. 

84.41/6 Глави за машините од тар. број' 
84.41/5 Сл 

84.41/7 Индустриски машини за шиење 
кожа, пластика и слично Сл. 

84.41/8 Глави за машините од тар, број 
84.41/7 

84.41/9 Други индустриски машини за ши-
ење 
Ех. 
— Машини за спојување (синџи-

рење-кетлување) раб до раб 
. на делови на плетени сто-
ки, финост со над 16 игли на 
еден цол Сл. 

— Специјални индустриски ма-
шини за шиење (опшивање на 
дупчиња, пришивање на коп-
чиња и ел.) во конфекција, 
трикотажа и во друга текстилна 
индустрија Сл. 

— Индустриски шивачки машини 
за шиење плетенини Сл. 

— Индустриски машини за шиење 
крзна Сл. 

84.41/10 Глави за машините од тар. број 
84 41/9 
Ех, 
Глави за машините од тар. број 
84.41/9 за кои според ова решение 
е одредена царинската стапка Сл. 

84.42/3 Машини за изработка и поправка 
на обувки и на други изработки 
од кожа ^ Сл. 
Забелешка: Стапката Сл. ќе се 

применува при увозот 
на сите производи кои 
според Правилата за 
распоредување на сто-
ките во Царинската та-
рифа се распоредуваат 
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84.43/1 
84.43/36 

84.45/1в-2 

84.45/1В-4 

84.45/1 в-5 

84.45/1В-6 

84.45/2а-1 

84.45/2а-3 

84.45/2а-4 

84.45/2г 

84.45/2д-3 

'84.45/2е-2 

84.45/2Ж 

84.47/1а 

84.47/4 
84.47/7 
84.47/8 

во овој тарифен став, 
освен за следните про-
изводи: 

— Машини за брусење и глодање 
површини и рабови на ѓонови и 
дубови, неавтоматски 

— Машини за танчење рабови на 
кожа и картон 

— Машини за рамнење и пеглање 
чевли на калап без шаблон 

— Машини за кубење на горниот 
и долниот дел на чевли, ^ а в -
томатски 

— Машини за симнување чевли 
од калап 

— Хидраулични машини за крое-
ње на горна кожа, со подвижен 
полумост, сила на притисокот 
до 16 тона 

— Машини за заковување женски 
топуци на чевли 

— Машини за формирање луб во 
горниот дел на чевел 

— Машини за ставање кедер на 
ѓонови 

— Пнеуматски апарати за дуп-
чење дупчиња и заковување 
алчиња, ^автоматски 

— Машини за пеглање на задниот 
шев на чизмички 

— Апарати за завртување сарите 
на чизмички 

— Апарати за термофиксирање 
капки на кожа, ^автоматски 

Машини за леење под притисок Сл. 
Хоризонтални машини за конти-
нуирано леење Сл. 
Машини за изработка и обработка 
на цевки 
Ех. 
Автоматски машини за свиткува-
ње на цевки Сл. 
Машини за ладно обликување 
Ех. 
— Машини за бигување на жица Сл. 
— Автоматски машини за изра-

ботка на спирали Сл. 
— Машини за извлекување на 

жица Сл. 
— Машини за обликување ножеви 

за машини за пресекување 
(штанцување) на хартија и кар-
тон Сл. 

Машини за навалување на запци, 84.56/7 
навои и слично Сл. 
Други машини за обработка со де-
формација 
Ех. 
Машини за исправување и отсеку-
вање на жица Сл. 
Универзални и продукциони етру-
тови до 350 mm височина на ши-
лците 
Ех. 
Универзални стругови • специјално 
пригодени за вградување на уреди 
за копирање ~ Сл. 
Револвер стругови 
Ex. 84.59/2К 
Специјални револвер стругови за 
производство на хидрауличш1 ар-
матури Сл. 
Автоматски стругови со едно вре-
тено, копирни и со програмско уп-
равување 
Ех. 
Копираш стругови Сл. 
Острилки 
Ех. 

84.47/10 

84.47/12 

— Специјални острилки за остре-
ње на ножови за сечење хар-
тија и картон Сл. 

— Острилки за острење на алати 
за стружење на дрво Сл. 

Гл ода л ки, копирни, специјални и 
други 
Ех. 
Копирни глодалки Сл. 
Пили, циркуларни и специјални 
Ех. 
Специјални пили за сечење ма-
шински редови на слог од олово Сл. 
Специјални машини за обработка 
со симнување на струганици 
Ех. 
Машини за гравирање Сл. 
Обични преси за пресување на 
пластични материи 
Ех. 
Преси за изработка на производи 
од бакелит — со пресување Сл. 
Машини за стружење дрво Сл. 
Машини за брусење дрво Сл. 
Пили за дрво 
Ех. 
— Хидраулични пили за попречно 

режење на штици Сл. 
— Специјални кружни пили за 

режење дрвени елементи на од-
редена должина заради при-
готвување да се обработуваат 
на машини за стружење Сл, 

— Специјални пили за изработка 
на лежишта од нож за просе-
кување (штанцување) на хар-
тија и картон Сл. 

Други машини за механичка пре-
работка на дрво 
Ех. 
Специјални машини за калибри-
рање на чепови со стискање преку 
вал јаци Сл. 
Други машини 
Ех 
— Специјални машини за обра-

ботка на предмети од бакелит Сл. 
— Специјални машини за релје-

фирање на површини на дрво, 
— со втиснување, со резбарење и 
со глодање Сл. 

Други машини за сортирање, про-
севање, сепарација, миење, кр-
шење и слично 
Ех. 
— Преси за обликување на непе-

чени керамички маси во про-
изводството на декоративни ке-
рамички производи ' Сл. 

— Машини за обликување на не-
печена керамичка маса во про-
изводството на декоративни ке-
рамички производи Сл. 

— Вакуум полж-ни преси за хомо-
генизира!^ и извлекување на 
воздух од керамичка маса Сл. 

Други машини и механички справи 
Ех. 
— Машини за облагородување на 

дрво и на дрвени плочи со фино 
брусење на лакираните повр-
шини Сл. 

— Машини за изработка на жиче-
. но плетиво — разбои Сл. 

— Уреди за изрботка на производи 
од пластични маси со екстру-
дирање или вбрзгување Сл. 
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35.il/la 

— Специјални . машини за изра-
ботка на производи од пластич-
ни маси со вакуумирање (со из-
влекување) Сл. 

8-1.60/2 Други леарски кутии за леарници 
на метали, калапи за леење на ме-
тали и слично' 
Ех. 
Калапи за преси за обликување 
на непечени керамички маси во 
производството на декоративни 
керамички производи Сл. 
Печки греани со отпор (отпорни) 
Ех. 
— Подвижни печки за печење на 

керамички производи Сл. 
— Печки за топење метали за 

хоризонтални машини за кон-
тинуирано леење Сл. 

Ѕ^.Н/З Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и спојување 
Ех. 
— Електрични машини за завару-

вање Сл. 
— Електрични машини за завару-

вање на фолии од пластични 
маси со високофреквентна 
струја Сл. 

99.0"/6 Други фотографски апарати и 
слично 
Ех. 

Фоторепро ду кциони камери за 
вертикално и хоризонтално сни-
мање во графичката индустрија Сл. 

90.10/3 Други апарати и др. 
Ех. 
Апарати и уреди за контактно 
копирање на филм, хартија, пе-
чатарски плочи и вал јаци Сл. 

ГХ.23 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
Апарати за мерење на дебелината 
на слојот површинска заштита на 
металите со електричен отпор Сл. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
пд денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ", 
а ќе се применува од* 1 јануари 1972 година. 

Бр. 3-14680/1 
25 декември 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле. с . р . 
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организации на здружениот труд своите" постојни 
продажни цени за леани котли, за леани радијатори 
и за елементи — делови на тие производи да мо-
жат да ги'зголемат до 13,5%, при постојните услови 
на продажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за*цени,'со решение бр. 659/2 од 26 декември 
1972 година. 

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

Претставници на производителите: 
Фабрика котлова и радијатора — Зрењанин и 
Љеваоница жељеза и творница стројева — Сла-
вонска Пожега. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Техногвожѓар — Нови Сад, Зрењанин — Зре-
њанин, Технопромет — Белград, Јединство — 
Титово Ужице, Банат •— Зрењанин, Братство — 
Зрењанин, Победа — Белград, Металсервис — 
Белград, Инсталатер — Сремска Митровица, 
Ташмајдан — Белград, Романија — Крагуевац, 
Жељпох — Загреб, Инсталотехна — Загреб, 
Монтер — Плевља, Јавор — Битола, Техноме-
тал-Македонија — Скопје, Караорман — Скоп-
је, Универзал — Кањижа, Јанко Лис јак — 
Белград, Монтажа — Белград, Унионинвеет — 
Белград, Радник — Пирот, Мин — Ниш, Ново-
монт — Нови Сад, Водотерма — Белград, Ин-
сталатер — Сараево, Југомонтажа — Бл. Давков 
•— Скопје, Термовод — Валево, Феримпорт — 
Загреб, Метал-Импекс — Тузла, Воапче — 
Загреб, Фероелектро — Сараево и Монтажно 
пројектно — Мостар. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72). претставниците на произ-
водството и претставниците па потрошувачката 
склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ 
КОТЛИ, ЗА ЛЕАНИ РАДИЈАТОРИ И ЗА ЕЛЕМЕН-

ТИ-ДЕ ЛОВИ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 октомври и 22 
декември 1972 година склучија и потпишаа спо-
годба за промена на затечените цени за леани 
котли, за леани радијатори и за елементи — де-
лови на тие производи, така што производителските 

713. 
Врз основа на член 22 од Законот за општестве-

на к о т р о л а на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МА-
ШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ, ЗА МАШИНИ ЗА СУШЕЊЕ 
И ЗА МАШИНИ ЗА ПЕГЛАЊЕ ПРЕСЛЕКИ И ЗА 

ЦЕНТРИФУГИ 
1. Претставниците на производителите и прет-

ставниците на потрошувачите на 26 септември 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена 
на затечените цени за машини за перење, за маши-
ни за сушење и за машини за пеглање преслеки и 
за центрифугу со тоа што производител ските орга-
низации на здружениот труд своите постојни поо-
дажни цени за овие производи да можат да ги 
зголемат, и тоа за: 

1) машини за перење ФАЕ-08, ФЕ-15, ФПн-15. 
ФПв-15, ФО-15, ФАЕ-15, ФАПн-15, ФАПв-15, 
ФАО-15, ФАЕ-25. ФАПн-25, ФАПв-25, ФАО-25, 
ФЕ-25, ФПн-25. ФПв-25 — до 18,5°/«; 

2) машини за сушење ТЕ-12, ТЕ-15, ТЕ-35. ТП-35, 
ТК-35, ТЕ-70, ТП-70, ТК-70 и Т0-70 — до 6°/«; 

3) машини за пеглање ПИЕ-14. обични, ПИЕ-14 
еластопрес, ПИЕ-17 обични, ПИЕ-17 еластопрес, 
ПНП-17 обични, ПНП-17 еластопрес, ПНО-17 обич-
ни и ПНО-17 еластопрес — до 17.5°••'«: 

4) центрифуги С-08 и С-15 — 2Г7«, при постој-
ните услови на продажбата. 

2. Учесницити на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 322/3 од 26 декември 
1972 година. 

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

Претставник на производителите: 
„Примат" — Марибор. 
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Претставници на купувачите-потрошу^ачи: 
Војна пошта 1089 — Белград, Војна пошта 2280 

— Белград, Угобиро — Белград, Техноопрема — 
Белград, Прогресбиро — Нови Сад, Техсшметал-
Гвожѓар — Нови Сад, Грин — Загреб, Инсталотехна 
— Загреб, Жел>пох — Загреб, Електрон — Сплит, 
Бродокомерц — Риека, Пословно удружење за 
производњу и промет опреме за угостителство и 
трговину — Загреб, Електротехна — Љубљана, Сло-
вонијалес — Љубљана, Градишче — Љубљана, Ју-
готехника — Љубљана, Јеклотехна — Марибор, 
Контал — Љубљана, Ковинотехна —» Цеље, Емона 
— Љубљана, Леснина — Љубљана, Југоопрема — 
Скопје, Технометал-Македонија — Скопје, Студен-
тски дом — Љубљана, Завод за економику домаќин-
ства СР Србије — Белград.' Институт ТБЦ — Срем-
ска Каменица, Војна пошта 8115-19 — Земун, Завод за 
дезинфекцију — Белград, Милоје Закиќ — Круше-
вац, Угостителско предузеќе Бор — Б„ор, Центар 
за социјални рад — Ниш, Медицински центар Кар-
ловац. 
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Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на продавачите и 
претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАР 
— ОТПАДЕН ЦИНК И ЛЕГУРИ ВРЗ БАЗА НА 

ЦИНК 

1. Претставниците на продавачите и претстав-
ниците на потрошувачите на 5 септември 1972 годи-
на склучија и потпишаа спогодба за промена на за-
течените цени за стар — отпаден цинк и легури врз 
база на цинк, со тоа што продавачите своите пос-
тојни продажни цени да можат да ги зголемат, така 
што највисоките продажни цени за стар — отпаден 
цинк и легури врз база на цинк да ги формираат во 
паритет со важечките највисоки продажни цени за 
примарен — нов цинк, а според коефициентите и 
поблиските услови наведени во документацијата кон 
спогодбата која се наоѓа во Стопанската комора на 
Југославија, и при постојните услови на продаж-
бата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 161/1 од 20 декември 
1972 година. 

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

Претставници на продавачите: 
Пословно удружење „Инот" Белград од име-
то на своите членки и Предузеќе „Унија" — 
Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Мариборска ливарна — Марибор, Цинкарна — 
Цеље, Комбинат — „Трепча" — Косовска Мит-
ровица и Удружење ју гос л овенеш« ливница — 
Белград од името на своите членки. 
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Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на продавачите и 
претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАР 

— ОТПАДЕН БАКАР И НЕГОВИ ЛЕГУРИ 

1. Претставниците на продавачите и претставни-
ците на потрошувачите на 5 септември 1972 година 

склучија и потпишаа спогодба за промена на зате-
чените цени за стар — отпаден бакар и негови ле-
гури, со тоа што продавачите своите постојни про-
дажни цени да можат да ги зголехмат, така што 
највисоките продажни цени за стар — отпаден ба-
кар и негови легури да ги формираат во паритет со 
важечките највисоки продажни цени за примарен 
— нов бакар, а според коефициентите и поблиските 
услови наведени во документацијата кон спогодбата 
која се наоѓа во Стопанската комора на Југославија, 
и при постојните услови на продажбата. 

2. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 161/1 од 20 декември 
1972 година. 

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

Претставници на продавачите: 
Пословно удружење „Инот" —̂  Белград од името 
ка своите членки и Предузеќе „Унија" — За-
греб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Рударско-топионичарски базен — Бор, Марибор-
ска ливарна — Марибор, Унитас .— Љубљана, 
Ваљаоница бакра „Слободан Пенезиќ—Крцун" 
— Севојно, Индустрија каблова „Моша Пијаде" 
— Светозарево, ЕЛКА — Загреб, Фабрика „Ист-
ра" — Кула и Удружење југослоеенских лив-
ница — Белград од името на своите членки. 
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Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производството и 
претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЛАТ-
НИ МАШИНИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ВОНРЕДЕН 

ПРИБОР ЗА АЛАТНИ МАШИНИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 10 октомври 1972 
година склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за одредени алатни машини и ре-
зервни делови и вонреден прибор за алатки машини, 
така што производителските организации на здру-
жениот труд своите постојни продажни цени за тие 
производи да можат да ги зголемат до 15%, при 
постојните услови на продажбата, а според видот 
на тие производи наведени во документацијата кон 
спогодбата, која се наоѓа во Стопанската комора на 
Југославија. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со оваа спогодба. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 809/1 од 28 декември 
1972 година. 

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

Претставници на производителите: 
Првомајска — Загреб, Иво Лола Рибар — Ж е -
лезник, Потисје — Ада, Ливница железа и тем-
пера — Кикинда, Јелшинград — Бања Лука, 
Победа — Нови Сад, Искра-Комерц — Љубљана, 
Тито МЗ — Скопје, Мин — Ниш, Далмастрој — 
Сплит, Сарлах — Пиро*, Литострој — Љубљана, 
Железара „Равне" — Равне, Мајевица — Бачка 
Паланка, Металац — Чаковец, Прогрес — Зре-
њанин, Крушик — Валево и Багат — Задар. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
Рундап — Белград, Металсервис — Белград, 
Технопромет — Белград, Металка — Љубљана, 
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Фероелектро — Сараево, Машино-Импекс — За-
греб, Жељпох — Загреб, Феримпорт — Загреб, 
Инвест-Имггорт — Белград, Агроопрема — Бел-
град, Јутотехна — Белград, Пољоопрема — Вр-
бас, Кс<винотехна — Цеље, Бродсматеријал — 
Риека, Техно-Гвожѓар — Нови Сад, „ТАМ" — 
Марибор, Победа — Нови Сад. Крушик — Ва-
лев о, „ИМТ" — Белград, „ИКЛ" — Белград, 
УПИС — Сараево, Томос — Колер, Икарус — 
Земун, Рад — Белград. Јавор — Белград. 

717. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на продавачите и 
претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦШШ ЗА СТАР 
— ОТПАДЕН АЛУМИНИУМ И НЕГОВИ ЛЕГУРИ 

1. Претставниците на продавачите и претстав-
ниците ка потрошувачите на 5 септември 1&72 година 
склучија и потпишаа спогодба за промена на зате-
чените цени за стар — отпаден алуминиум и. негови 
легури, со тоа што продавачите своите постојни про-
дажни цени да можат да ги зголемат, така што 
највисоките продажни цени за стар — отпаден 
алуминиум и негови легури да ги формираат во 
паритет со важечките највисоки продажни цени за 
примарен — нов алуминиум, а според коефициенти-
те и поблиските услови наведени во документација-
та кон Спогодбата која се наоѓа во Стопанската ко-
мора на Југославија, и при постојните услови на 
продажбата. 

2. На оваа отргодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени. со решение бр. 161/1 од 20 декември 
1972 година, 

3. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавуван*ето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на продавачите: 
Творница глинице ин алуминија „Борис Кидрич" 
— Кидричево, Пословно удружење „Имот" — 
Белград од името на своите членки и Предузе-
ќе „Унија", Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошукачи: 
Мариборска лива риа — Марибор, Удружење ју-
гословенски х ливница — Белград од името на 
своите членки, Творница „Термит" — Домжале 
и Творница „Ексотерм" — Крањ. 

71«. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на продавачите и 
претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАРО 
— ОТПАДИО ОЛОВО И ЗА ЛЕГУРИ ВРЗ БАЗА 

НА ОЛОВО 

1. Претставниците на продавачите и претстав-
ниците на потрошувачите на 5 септември 1972 го-
дина склучија и потпишаа спогодба за промена на 
затечените цени за старо — отпадио олово pi за 
легури врз база на олово, со тоа што продавачите 
своите постојни продажни цени да можат да ги 
зголемат, така што највисоките продажни цени за 
старо — отпадио олово и за легури врз база на оло-
во да ги формираат во паритет со важечките на ј -
високи продажни цени за примарно — ново олово, 
а според коефициентите и поблиските услови наве-

дени БО документацијата кон спогодбата која се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија, и при 
постојните услови на продажбата. 

2, На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 181/1 од 20 декември 
1972 година. 

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

Претставници на продавачите: 
Пословно удружење „Инот" — Белград од име-
то на своите членки и Предузеле „Унија" — 
Загреб. 
Претставници на хупувачите-иотрошувачи: 
Комбинат „Трепча" — Косовска Митровица, 
Рудници свинца ин топилница — Межица и Уд-
ружење југословенки« ливница — Белград од 
името на своите членки. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за специфич-
ната опрема за производството на калиумови со-
единенија, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/72, на -македонски јазик, се потпаднала долуна-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИС-
КИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛИУМО-

ВИ СОЕДИНЕНИЈА 

Во точка 1 во колона 1 наместо тарифниот број: 
„84.14/ls треба да стои: „84Д7/1ѕ". 

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Бел-
град, 29 декември 1972 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст, 
утврдено -е дека во текстот на Спогодбата за про-
мена на за течните цени за целулоза за производс-
тво на хартија, објавен во „Службен лист на 
СФРЈ", бр. £5/72, ое потпаднала додунаведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ* 
ТЕ ЦЕНИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ХАРТИЈА 

Во оддел I во точка 1 алинеја 6 наместо зборо-
вите; ,,сулфитна ХА" треба да стои: „сулфатна IA". 

Од Стопанската комора на Југославија, Бел-
град, 22 декември 1972 година. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Спогодбата за про-
мена на затечените цени за е труј омери (електрични, 
брои ла) и вк л опни часовници, објавен во „Службен 
лист на СФРЈ", бр. €5/72, се поткраднала долуна-
ведената грешка, та се даиа 

И С П Р А В К А 
НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ-
ТЕ ЦЕНИ ЗА СТРУЈО МЕРИ (ЕЛЕКТРИЧНИ БРО-

ИЛА) И ВКЛОПНИ ЧАСОВНИЦИ 

Во оддел I во алинеја 3 наместо зборовите: 
„трифазен еднотарифен струјомер тип 22В" тре-
ба да стои: „трифгзен еднот&рифен струјомер тип 
Т 22С". 

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 
22 декември 1972 година. 
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С О Д Р Ж И Н А: 

680. Уредба за измена на Уредбата за изда-
тоците за патни и други трошоци што на 
сојузните органи на управата им се при-
знаваат во материјални трошоци 

681. Одлука за гарантираните цени за одреде-
ни видови компир и сливи од родот на 
1973 година — — — — — — — — 

682. Одлука за гарантираната цена за пченка 
од родот на 1973 година — — — — — 

683. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на стоките на кои при увозот се 
плаќа посебна такса — — —* — — 

684. Одлука за гарантираните цени за оризова 
арпа од родот на 1973 година — — — 

685. Одлука за минималната откупна цена за 
шеќерна репа од родот на 1973 година — 

686. Одлука за гарантираните цени за пченица 
од родот на 1973 година — — — — — 

687. Одлука за гарантираните цени за суров 
памук од родот на 1973 година — — — 

688. Одлука за гарантираните цени за коно-
пово стебленце од родот на 1973 година 

689. Одлука за минималната откупна цена за 
сончоглед и соја од родот на 1973 година 

690. Одлука за износот на постојаните девиз-
ни резерви и за најмалиот износ на те-
ковните девизни резерви — — — — 

691. Одлука за минималните откупни цени за 
тутунот од родот на 1973 година — — 

692. Одлука за дополнение на Одлуката за 
формирањето на цените на производите и 
услугите — — — — — — — — — 

693. Одлука за гарантираните цени за доби-
ток за 1973 година — — — — — — 

694. Одлука за гарантираните цени за волна 
за 1973 година — — — — — — — 

695. Одлука за утврдување на делот на де-
визите што организациите на здружениот 
труд можат да ги користат согласно член 
39 од Законот за девизно работење — — 

696. Решение за измена на Решението за из-
носите на дневниците за службено пату-
вање во странство што на сојузните ор-
гани на управата им се признаваат во ма-
теријални трошоци — — — — — — 

697. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за запишување во региста-
рот на вршењето на надворешнотрговски 
промет на работните организации — — 

698. Наредба за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници, инте-
ресните заедници и фондовите — — — 

699. Наредба за начинот на утврдување на 
просечно исплатените лични доходи по 
работник и на височината на личните до-
ходи што можат да се исплатуваат, како 
и за податоците што и се поднесуваат на 
Службата на општественото книговодство 

700. Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се увезува за потребите на произво-
дителите на мотори и моторни возила — 

701. Решение за дополнение на Решението за 
определување пониски царински стопи за 
специфична опрема за потребите на' шу-
марството, дрвната индустрија и индус-
тријата на целулоза и хартија — — 

702. Решение за одредување пониски царински 
стапки за специфичната опрема што се 

Страна 
користи во производството на помошни 

Страна средства за кожарската и текстилната ин-
дустрија — — — — — — — — 

703. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во графичката индустрија 
и во новинската и издавачката дејност — 

704. Решение за дополнение на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема што се користи 
во производството на автоелектрични а -
грегати за мотори и моторни возила — 

705. Решение за дополнение на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема за производство-
то на калиумови соединенија — — — 

706. Решение за дополнение на Решението за 
одредување на пониски царински стапки 
за специфичната опрема што се користи 
во леарниците — — — — — 

707. Решение за одредување на пониски ца-
р и н с к и стапки за специфичната опрема 
што се користи во рудниците на магнезит 
и глина и во индустријата на огноотпор-
ни материјали, керамика и порцелан — 

708. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки- за специфичната опрема 
што се користи за изведување инвестицио-
ни работи во градежништвото 

709. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 

. што се користи во индустријата на гра-
дежни материјали — — — — — — 

710. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во индустријата на стакло 

711. Решение за ослободување од плаќање ца-
рина на увозот на специфичната опрема 
што се користи во заштитните работилници 
за професионална рехабилитација на ин-
валиди ~ — — — — — — — — 

1351 VI2. Спогодба за промена на затечените цени 
за леани котли, за леани радијатори и за 
елементи — делови на тие производи — 

713. Спогодба за промена на затечените цени 
за машини за перење, за машини за су-

1352 шење и за машини за пеглање преслеки 
и за центрифуги — — — 

714. Спогодба за промена на затечените цени 
за стар — отпаден цинк и легури врз база 

1353 на цинк — — — — — — — — — 
715. Спогодба за промена на затечените цени 

за стар — отпаден бакар и негови легури 
1353 716. Спогодба за промена на затечените цени 

за алатни машини, резервни делови и вон-
реден прибор за алатни машини — — 

717. Спогодба за промена на затечените цени 
за стар — отпаден алуминиум и негови 
легури — — — — — — — — — 

1366 718. Спогодба за промена на затечените цени 
за старо — отпадио олово и за легури врз 
база на олово — — — — — — — 

Исправка на Решението за одредување на по-
ниски царински стапки за специфичната 

1368 опрема за производството на калиумови 
соединенија — — — — — — — 

Исправка на Спогодбата за промена на зате-
чените цени за целулоза за производство 
на хартија — — — — — — — — 

1369 Исправка на Спогодбата за промена на зате-
чените цени за отруј омери (електрични 
броила) и вклопни часовници — — — 
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Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
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