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Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за 
преминување на државната граница и за движење 
во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ 

1. За преминување на државната граница се 
определуваат постојани гранични премини за меѓу-
народен сообраќај, и тоа: 

1) аеродромскиот граничен премин Охрид, на 
аеродромот Охрид; 

2) поморскиот граничен премин Пореч, во дука-
та Пореч; 

3) речниот граничен премин Апатин, во приста-
ништето Апатин на Дунав. 

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

P. п. бр. 86 
20 мај 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Митја Рибичич, е. р. 

285* 
Врз основа на членот 117 од Основниот закон за 

безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 15/70) и членот 59 од Основ-
ниот закон за внатрешните работи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/66), сојузниот секретар за внатре-
шни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО 

НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ 

I. Пријавување на возачкиот испит 

Член 1 
Кандидатот за возач поднесува пријава за по-

лагање на возачкиот испит до органот или органи-
зацијата надлежна за спроведување на возачките 
испити за територијата на општината на која кан-
дидатот има живеалиште односно престојувалиште 
(во понатамошниот текст: надлежниот орган или 
организација). 

Пријавата од ставот 1 на овој член содржи: име 
и презиме, датум и место на раѓањето, занимање и 
адреса на станот на кандидатот, податок за тоа за 
која категорија возила кандидатот сака да полага 
испит, начин на подготвување за испитот, податок 
за тоа кој пат кандидатот го полага испитот, како 

лг назначување на категоријата на моторното возило 
за која кандидатот веќе има возачка дозвола. 

Член 2 
Кон пријавата за полагање на возачкиот испит 

кандидатот прилага: 
1) лекарско уверение за здравствената способ-

ност за возач на моторни возила од онаа категорија 
за која сака да добие возачка дозвола, кое не е 
постаро од една година; 

2) признаница за уплатениот износ за трошоците 
на возачкиот испит, ако со републички пропис е 
определено трошоците на испитот да ги поднесува 
кандидатот. 

Кандидатот за полагање на возачкиот испит за 
управување со моторни возила од С и D категорија 
прилага кон пријавата и доказ за соодветната стру-
чна подготовка за возач на возилата од овие кате-
гории, а кандидатот за полагање на испитот за 
управување со моторни возила од D категорија — и 
потврда дека поминал најмалку две години на 
практично управување со моторни возила чија нај-
голема дозволена тежина е над 3.500 kg. 

Надлежниот орган или организација може да 
бара од подносителот на пријавата да поднесе на 
увид и други исправи со кои докажува дека ги 
исполнува со закон пропишаните услови за изда-
вање на возачка дозвола. 

Член 3 
По приемот на пријавата за полагање на во-

зачкиот испит, надлежниот орган или организација 
утврдува дали пријавата е потполна и дали се при-
ложени кон неа исправите од членот 2. ст. 1 и 2 
на овој правилник, како и дали ги исполнува канди-
датот со закон пропишаните услови за издавање 
на возачка дозвола. Овој орган или организација 
проверува во евиденцијата за возачите дали е из-
речена и дали трае заштитна мерка одземање на 
возачка дозвола или мерка за безбедност одземање 
на возачка дозвола или заштитна мерка забрана на 
издавање возачка дозвола или мерка на безбедност 
забрана на вршеше занимање на возач на моторно 
возило. 

Ако се исполнети сите услови пропишани за 
полагање на возачкиот испит и ако се поднесени 
исправите од членот 2 ст. 1 и 2 на овој правилник, 
надлежниот орган или организација ќе го одобри 
полагањето на испитот и ќе го определи времето 
и местото на полагањето, и за тоа ќе го извести 
кандидатот и испитната комисија најдоцна на осум 
дена пред полагањето на испитот. 

На кандидат кој не ги исполнува пропишаните 
услови за полагање на возачкиот испит или кој не 
ќе ги поднесе исправите од членот 2 ст. 1 и 2 на 
овој правилник, нема да му се одобри полагање на 
возачкиот испит и за тоа ќе се донесе решение. 

II. Програма на возачкиот испит 

Член 4 
возачкиот Програмата на возачкиот испит ги опфаќа 

следните области: 
1) прописи за безбедноста на сообраќајот; 
2) управување со моторно возило; 
3) укажување прва помош на повредени во со* 

обраќајна незгода. 
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Член 5 
Програмата на возачкиот испит е отпечатена-

кон овој правилник и е негов составен дел. 

III. Полагање на возачкиот испит 

Член 6 
За полагање на возачкиот испит надлежниот 

орган или организација формира една или повеќе 
испитни комисии. 

Член 7 
Испитната комисија се состои од три члена, и тоа: 

претседател и двајца членови. 

» Член 8 
За претседател на испитната комисија може да 

се определи само лице со висока или виша школска 
подготовка. 

За член на комисија — испитувач може да се 
определи лице со висока, виша или средна школска 
подготовка, кое има дозвола за возач-инструктор. 
Испитувачот од областа на укажувањето прва по-
мош на повредени во сообраќајна незгода не мора 
да има дозвола за возач-ииструктор. 

По исклучок, за испитувач од областа на упра-
вувањето со моторно возило може да се определи 
и возач што ја нема шкотската подготовка од 

ставот 2 на овој член, ако има возачка дозвола за 
управување со моторно возило од С или D катего-
рија, ги исполнува пропишаните услови во поглед 
на стручната подготовка за здобивање со возачка 
дозвола за управување со моторни возила од овие 
категории и има дозвола за возач-инструктор за 
обучување на кандидат за возач од онаа категорија 
моторни возила за која кандидатот го полага испи-
тот. 

Член 9 
Пред почетокот на полагањето на возачкиот ис-

пит, испитната комисија го утврдува идентитетот 
на кандидатот. 

Член 10 
Возачкиот испит се полага пред испитната ко-

мисија во полн состав. 
По исклучок, испитот од областа на управу-

вањето со моторно возило може да се полага и пред 
испитна комисија што ја сочинуваат испитувач и 
еден член на испитната комисија. Ако во овој 
случај дојде до несогласување помеѓу испитувачот 
и овој член на испитната комисија во поглед оце-
ната на успехот на кандидатот, испитот ќе продол-
жи пред испитната комисија во полн состав. 

Се смета дека кандидатот го полага испитот по 
управување со мотор пред испитна комисија иако 
комисијата го следи од друг мотор моторот што 
го управува кандидатот. 

Член 11 
Испитувањето на кандидатот за возач го врши 

член на комисијата кој е испитувач за определената 
област од програмата на возачкиот испит. 

Член 12 
Возачкиот испит се полага писмено, усно и 

практично. 
На возачкиот испит прво се полага испитот од 

областа на прописите за безбедноста на сообраќајот. 
Испитот од областа на прописите за безбедноста 

на сообраќајот се полага писмено по пат на тест. 
Кандидатот кој во одговорот на прашањата поста-
вени во тестот ќе даде неточен одговор макар и на 
едно прашање од материјата на сообраќајните пра-
вила и сообраќајните знаци — го полага испитот од 
оваа област и усно. 

Испитот од областа на укажувањето прва по-
мош на повредени во сообраќајна незгода се полага 
усно и практично. 

Испитот од областа на управувањето со моторно 
возило се полага практично. 

Член 13 
На испитот од областа која се полага писмено, 

на кандидатот му се остава доволно време за одго-
вор на прашањата од тестот. 

На испитите од областите што се полагаат усно, 
кандидатот извлекува лист со прашања. На листот 
се наоѓаат најмалку по три прашања од секоја 
област од која се врши испитувањето. 

Тестовите и листовите со прашањата од ст. 1 и 2 
на овај член, со кои се служи комисијата на испи-
тот, не смеат да се објавуваат. 

Член 14 
Испитот од областа на управувањето со моторно 

возило се спроведува во два дела. 
На првиот дел од испитот кандидатот треба да 

докаже особено дали е во состојба да ракува и да 
изведува правилно операции со возилото. Овој дел 
на испитот се врши на полигон или на погодни 
места за изведување на наведените операции на кои 
нема сообраќај или неговиот интензитет е послаб. 

АКО кандидатот задоволи на првиот дел на 
испитот, престапува кон вториот дел на испитот 
кој се врши на пат во населено место со поинтен-
зивен сообраќај и, по правило, на пат вон од на« 
селено место. Во овој дел на испитот кандидатот 
треба да покаже дали управува со возилото во 
согласност со пропишаните правила на сообраќајот 
и со околностите на патот, дали е доволно претпаз-
лив спрема другите учесници во сообраќајот, дали 
доволно го набљудува сообраќајот а, посебно, дали 
се служи со возачко огледало, дали вози со соод-
ветна брзина, дали вози претпазливо, како се снаоѓа 
при поголеми брзини на движење на патот, дали 
престигнува безбедно, дали операциите на управу-
вање со возилото ги врши со потребната усогласеност 
ити. 

За кандидатот кој не го положил испитот од 
областа на управувањето со моторно возило, во за-
писникот за полагањето на испитот мораат да се 
наведат грешките што во текот на возењето ги сто-
рил. 

Испитот од областа на управувањето со мо-
торно возило трае додека испитувачот не се увери 
дека кандидатот го поседува или не го поседува 
потребното знаење и способност да управува без-
бедно со моторното возило. 

Член 15 
Испитот од областа ва управувањето со мо-

торно возило се полага на моторно возило, што е 
должен да го обезбеди кандидатот, и тоа: 

— за возач на моторни возила од А категорија 
— на моторно возило од А категорија; 

— за возач на моторни возила од В категорија 
— на моторно возило од В категорија што нема 
автоматски менувач и на кое рачната кочница му е 
пристапна на испитувачот; 

— за возач на моторни возила од С категорија 
— на товарно моторно возило чија најголема доз-
волена тежина е над 7,5 t; 

— за возач на моторни возила од D категорија 
— на автобус на кој се вградени над 20 седишта 
или на̂  автобус кој се користи во јавниот градски 
сообраќај со најмалку 31 место; 

— за возач на возила од Е категорија — на 
моторно возило од В, С и D категорија, со соодветна 
приколка; 

— за возач на моторни возила од F категорија 
— на трактор со приколка. 

Инвалиди и лица со телесни недостатоци можат 
да полагаат испит од областа на управувањето со 
моторно возило под услов за време на полагањето 
на испитот да имаат потребни помагала (очила, про-
теза и др.), односно испитот од оваа област можат 
да го полагаат на моторно возило приспособен кон 
нивните индивидуални телесни недостатоци или на 
моторно возило специјално пригодено за возачи со 
определени телесни недостатоци. 
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Член 16 
Ако на возачкиот испит кандидатот се служи 

со недозволени средства (користење на учебници 
или белешки, препишување и да.), испитната коми-
сија ќе го отстрани таквиот кандидат од испитот 
и ќе се смета дека кандидатот не го положил 
испитот во целост. 

Член 17 
Успехот на испитот од секоја област го оценува 

испитната комисија со оценка „положил" или „не 
положил". 

Члан 18 
Кандидатот кој не ќе го положи испитот од 

областа на прописите за безбедноста на сообраќајот, 
се смета дека не го положил возачкиот испит во 
целост. 

Кандидатот што ќе го положи испитот од об-
ласта на прописите за безбедноста на сообраќајот, 
а не ќе го положи испитот од областа на укажува-
њето прва помош на повредени во сообраќајна нез-
года и од областа на управувањето со моторно 
возило, може да ги повтори уште еднаш испитите 
од тие области најдоцна во рок од два месеца од 
денот на полагањето на испитот. Надлежниот орган 
или организација е должна да му овозможи на 
кандидатот повторно полагање на испитите од тие 
области во тој рок. Ако кандидатот ни тогаш не ќе 
го положи испитот од тие области, се смета дека 
не го положил во целост возачкиот испит. 

Член 19 
Тестовите за полагање на испитот од областа 

на прописите за безбедноста на сообраќајот ги под-
готвува надлежниот орган или организација, а ли-
стовите со прашањата — испитната комисија. Те-
стовите и листовите со прашањата мораат да бидат 
во рамките на пропишаната програма на возачкиот 
испит. 

Тестот содржи определен број прашања со нај-
малку два одговора, од кои само еден одговор е 
точен. Тестот може да содржи и прашања на кои 
одговорот се дава писмено. 

Надлежниот орган или организација ги вред-
нува одговорите на прашањата од тестот зависно од 
значајноста на прашањето. Се смета дека кандида-
тот не го положил испитот што го полага по пат на 
тест, ако во одговорот на прашањата од тостот 
не поетите најмалку 90% од вкупниот број поени. 

Член 20 
За текот на полагањето на возачкиот испит се 

води записник. 
Записникот содржи: реден број на регистарот 

за полагањето на возачкиот испит, име и презиме 
на кандидатот, датум и место на полагањето на 
испитот, број на тестот и листот со прашањата, како 
и оценки на одговорите на кандидатот од одделни 
области на програмата. 

Записникот го потпишуваат претседателот и чле-
новите на испитната комисија. 

Член 21 
Ако кандидатот од оправдани причини (болест 

и ел.) не пристапи кон полагање на возачкиот 
испит, надлежниот орган или организација ќе му 
дозволи, на негово барање, дополнително да го по-
лага испитот и ќе го извести за датумот и местото на 
полагањето на испитот. 

АКО кандидатот не пристапи кон полагање на 
возачкиот испит без оправдани причини или пред 
почетокот на испитот се откаже од полагањето, ќе 
се смета дека не го полагал испитот. 

Ако кандидатот се откаже од веќе започнатото 
полагање на испитот од определена област, се смета 
дека не го положил испитот од таа област. 

Член 22 
Ако се утврди дека на кандидатот што го по-

ложил возачкиот испит му било одобрено полагање 
на испитот врз основа на лажна исправа или неви-
стинити наводи во пријавата за полагање на возач-

киот испит, возачкиот испит ќе се петаишти, а 
издадената потврда за положениот возачки испит 
ќе се одземе. 

Член 23 
На кандидатот што ќе го положи возачкиот 

испит надлежниот орган или организација му изда-
ва, на негово барање, потврда за положениот во-
зачки испит. 

Член 24 
Претседателите и членовите на испитните ко-

мисии не можат да се занимаваат со подготвување 
кандидати за полагање на возачкиот испит. 

IV. Евиденција за полагањето на возачкиот испит 

Член 25 
Надлежниот орган или организација води ре-

гистар за полагањето на возачкиот испит. 
Регистарот за полагањето на возачкиот испит 

содржи: реден број, име и презиме на кандидатот, 
негово живеалиште и адреса; датум, место и оп-
штина на неговото раѓање, категорија на моторното 
возило за која кандидатот го полага испитот, датум 
на полагањето на испитот, успех постигнат на 
испитот, назначување за тоа по којпат кандидатот 
го полага испитот и рубрика за забелешка. 

Член 26 
Регистарот за полагањето на возачкиот испит, 

се заклучува на крајот на секоја календарска го-
дина и се чува како документ од трајна вредност. 

Другата документација во врска со полагањето 
на возачкиот испит (тестови, листови со прашања, 
записници и др.) се чува најмалку две години. 

V. Завршна одредба 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1970 

година. 

Бр. 344-6-6/23 
11 мај 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Радован Стијачић, е. р. 

ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ 

I. Програма на испитот од областа на прописите 
за безбедноста на сообраќајот 

а) за возачи на моторни возила од А и В ка-
тегорија 

1) Општи прашања: 
— Видови прописи за безбедноста на сообраќа-

јот (меѓународни конвенции, сојузни закони 
и придружни прописи, републички закони и 
придружни прописи, одлуки на собранија на 
општини); 

— Права и обврски на општествено-политички-
те заедници, работните и други организации 
и граѓаните; 

— Начин на вршење сообраќај на патишта; 
— Поделба на јавните патишта, нивно одржу-

вање и користење; 
— Органи за регулирање и контрола на сообра-

ќајот на патиштата; 
— Одделни изрази во сообраќајот. 

2) Општи правила на сообраќаат: 
— Вклучување во сообраќајот, полукружно свр-

тување и возење наназад; 
— Страна на движењето; 
— Брзина на движењето; 
— Правила на скршнувањето; 
— Првенство за минување на раскрсница; 
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— Разминување на возила; 
— Правила за престигање и обикодување; 

— Знаци за предупредување; 
— Правила за запирање и паркирање на возила; 
— Пресекување на колона пешаци; 
— Правила за обновување на учесниците во соо-

браќајот по знаците и наредбите што ги да-
ваат овластените службени лица за регули-
рање на сообраќајот. 

3) Посебни правила на сообраќајот: 
— Сообраќајот на моторни возила; 
— Основни прописи за превозот на патници и 

стоки, значајни од становиште«) на безбедно-
ста на сообраќајот; 

— Сообраќај на трамваји и други возила на 
шини; 

— Сообраќај на велосипеди; 
— Сообраќај на запрежни возила; 
— Правила за движење на пешаци; 
— Гонење добиток по пат; 
— Сообраќај иа раскрсница со светлосни соо-

браќа јен знаци: 
— Сообраќај на премин на пат преку железнич-

ка пруга; 
— Сообраќај на автопат и на пат резервиран за 

сообраќај на моторни возила; 
— Сообраќај во тунели; 
— Возила под придружба; 
— Возила со право еа првенство; 
— Пробно возење; 
— Влечење возила; 
— Возење ноќе; 
— Возење под неповолни временски услови; 
— Возење во колона; 
— Спортски и други приредби на патот; 
— Означување на запрени возила на колово-

зот. 
4) Сообраќајни знаци: 

— Поставување знаци и нивна поделба; 
— Знаци на опасност; 
— Знаци на изречни наредби; 
— Знаци за известување; 
— Светлосни сообраќајни знаци; 
— Ознаки на коловозот на патот; 
— Дополнителни табли покрај сообраќајните 

знаци. 
5) Прописи за овластувањата на органите на вна-

трешните работи спрема возачите во вршењето 
на работите на контролата и регулирањето на 
сообраќајот: 
— Овластувања за исклучување на возач од соо-

браќајот и начин на исклучување на возачот 
од сообраќајот; обврски на возачот во врска 
со тоа-; ^ 

— Овластувања за исклучување на возило од 
сообраќајот и начин на исклучување на во-
зилото од сообраќајот; обврски на возачот 
во врска со тоа; 

— Упатување возач на вонреден лекарски пре-
' глед; 

— Овластувања за мандатно казнување и пре-
земање други репресивни мерки; 

— Упатување возило на вонреден технички пре-
глед; 

— Упатување возач на сообраќајна подука во 
определени републики односно автономни по-
краини; 

— Други овластувања на сообраќајната милиција 
спрема возачите, врз основа на законски и 
други прописи. 

6) Основни прописи за превозот на опасни материи: 
— Прописи за транспортирање на експлозиви; 
— Прописи за транспортирање на запаливи теч-

ности; 
— Прописи за транспортирање на други опасни 

материи. 

7) Прописи за возачите на моторни возила: 
— Право на управување моторни возила; 
— Начин на обука на возачите; 
— Опрема на возилата за обука; 
— Услови за добивање возачка дозвола; 
— Категории на возила и возачи; 
— Важење на возачка дозвола; 
— Одземање на возачка дозвола; 

8) Прописи за возачите-инструктори: 
— Право на, добивање дозвола за возач-ин-

структор; 
— Обврски на возачот-инструктор опрема кан-

кандидатите за возачи на моторни возила. 
9) Основни одредби од прописите за здравствените 

услови што мораат да ги исполнуваат возачите 
на моторни возила, за работното време и одмо-
рите на возачите и за водење евиденција за ра-
ботното време и одморите на возачите. 

10) Прописи за возилата: 
— Регистрација на моторни и приклучни во-

зила; 
— Сообраќајна дозвола, нејзино издавање, ва-

жење и продолжување на важењето; 
— Регистарски ознаки; 
— Сообраќај на нерегистрирани моторни возила; 
— Привремена регистрација; 
— Технички преглед на моторни и приклучни 

возила; ' 
— Р О К О В И на важењето на техничките прегледи. 

11) Прописи за уредите и опремата на возилата 
што се од посебно значење за безбедноста на 
сообраќајот: 
— Уред за управување: улога, основни делови 

и состојба; 
— Уреди за запирање: улога и видови кочни 

системи на моторни возила; 
— Работна кочница: улога, ефикасност, уед-

наченост на дејствувањето; 
— Помошна кочница: улога, ефикасност на ко-

чењето; 
— Светлосни и светлосно-сигнални уреди: улога, 

видови, светлосни уреди за осветлување на 
патот (големо, соборен© светло и светло за 
магла): состојба, број, положба, боја, приго-
деност, функционирање, меѓусебна поврза-
ност со пропишаните светла; 

— Светлосни уреда за означување на возилото: 
предни светла, задни светла за означување на 
возилото: улога, положба, број, боја, уедначе-
ност на видливоста, функционирање, поврза-
ност со други пропишани светла; 

— Габаритни светла: улога, број, положба, боја, 
.функционирање, поврзаност со Други пропи-
шани светла; 

— Жолто ротационо светло: улога, положба, 
видливост, боја, функционирање; 

— Светла за осветлување на задната регистар-
ска таблица: улога, проицирање на светлост 
наназад, боја, функционирање, поврзаност со 
други пропишани светла; 

— Катадиоптери: улога, број, положба, боја, 
форма, површина, видливост; 

— Светлосно-сигнални уреди-за давање светло-
сни знаци; покажувачи на правецот: улога, 
положба, број, боја, функционирање, видли-
вост, зачестеност на мигање; 

— Стоп-светла: улога, положба, број, боја, фун-
кционирање; 

— Уред за давање звучни сигнали: улога, ви-
дови, функционирање; 

— Уреди што овозможуваат нормална видли-
вост: ветробраеско стакло и други з а с т а п е -
ни површини: улога, провидност, поседување 
ознака на сигурносно стакло; 

— Бришачи на ветробранот: улога, број, функ-
ционирање, ефикасност; 

— Перачи на ветробранот: состојба, функцио-
нирање; 
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— Возачки огледала: улога, број, положба, функ-
ционирање, можност за дотерување; 

— Контролни и сигнални уреди: брзиномер со 
патомер и со светилка за осветлување: улога, 
функционирање. Контролна сина ламба за 
големо светло: улога, функционирање, исто-
временост на палење со друго светло; 

— Светлосен или звучен сигнализатор на кон-
тролата на работата на покажувачот на пра-
вецот: функционирање, видливост, истовре-
меност на палење со покажувачот на пра-
вецот ; 

— Уред за одвод на согорени гасови; цевка со 
придушувач: улога, прицврстено^, насоче-
ност и положба на изводот на издувната 
цевка, бојосаност на изд ув пите гасови; 

— Уред за одмрзнување и одмаглување на 
ветробранот, уред за греење и проветрување: 
улога; 

— Брава на врата: состојба, држење, осигуру-
вање; 

— Завесици зад задните тркала на возилото: 
улога, положба; 

— Приклучоци за врзување на сигурносните 
појаси: улога; 

— Уред за обезбедување на возилото од неовла-
стено користење: улога, видови на функцио-
нирање; 

— Пневматици: длабочина на шарата на газеч-
киот слој, исправност на ггневматиците; 

— Опрема на возило: апарат за гаснење пожар, 
прицврстеност, ознака на рокот на важењето; 

— Знак за обележување на возилото запрено на 
коловоз; улога и боја. 

12) Одговорност на возачите и другите учесници во 
сообраќајот: 

— Кривична (чл. 271 до 278 од КЗ); 
— Казнени одредби за .прекршок на сообраќај-

ните прописи и правила. 
13) Основни поими за осигурување на моторни во-

зила. 
14) Сообраќајни незгоди, постапка во случај на соо-

браќајна незгода: 
— Сообраќајни незгоди и нивни причинители, 

видови незгоди, дефиниција; 
— Потешки сообраќајни незгоди, траги; 
— Обврски на возачите кои учествуваат во соо-

браќајна незгода во која имало повредени 
или загинати лица или е причинета само 
значителна материјална штета; 

— Обврски на возачот кој наишал на сообра-
ќајна незгода или се затекнал на местото на 
сообраќајна незгода во која имало повредени 
лица; 

б) за возач на моторни возила од С и D категорија 
Покрај програмата предвидена за возачкиот 
испит за управување на моторни возила од А и 
В категорија, кандидатите за возачи на моторни 
возила од С и D категорија мораат да ја поз-
наваат и следната материја: 
— Детални прописи за превозот на опасни ма-

терии: 
1) Услови што мораат да ги исполнуваат вози-

лата со кои се превезуваат запаливи течности, 
должности на возачот, означување на вози-
лото, опрема на возилото, полнење на садови, 
брзина на движењето, мерки на претпазливост 
при превозот, постапка во случај на појава 
на пожар; 

2) Услови што мораат да ги исполнуват возилата 
со кои се превезуваат експлозивни материи, 
должности на возачот, означување на возило-
то, опрема на возилото, брзина на движењето, 
мерки на претпазливост при превозот, постап-
ка во случај на појава на пожар, постапка 
во случај на квар на возилото; 

3) Услови што мораат да ги исполнуваат возилата 
со кои се превезуваат радиоактивни, фисибил-
ни, нагризувачки и отровни материи, должно-
сти на возачот, означување на возилото, мерки 
на претпазливост при превозот; 

— Детални прописи за здравствените услови 
што мораат да ги исполнуваат возачите, за 
работното време и одморите на возачите и за 
водење евиденција за работното време и од-
морите на возачите; 

— Детални прописи од меѓународните конвен-
ции за условите кои од становиштето на без-
бедноста на сообраќајот мораат да ги испол-
нуваат возачите и возилата за да можат да 
учествуваат во меѓународниот друмски со-
обраќај; 

—" Детални прописи за превозот на патници и 
стоки со моторни возила од С и D категорија 
кои се значајни од становиште^ на безбед-
носта на сообраќајот; 

— Прописи за уредите и опремата на возилата 
што се од посебен интерес за безбедност на 
сообраќајот: 

1) Уред за управување: серво-управувач и негова 
улога; 

2) Уред за запирање: видови, принцип на работата 
и кои возила мораат да имаат соодветни видови 
кочници; 

3) Регулатор за непрекинато дотерување интензи-
тетот на кочењето: улога; 

4) Контролни и сигнални уреди: 
— Тахограф: улога и исправност; 
— Покажувач на расположивиот притисок на 

пневматичкисуг уред на работната кочница: 
улога, функционирање; 

— Уред за сигнализација на недозволен прити-
сок на пневматикот: улога и функционирање 
на возилата на кои мора да се наоѓа; 

5) Влечен уред за спојување на влечното и при-
клучното возило: улога, прицврстено^, помошна 
врска. 

IX. Програма на испитот од областа на управу-
вањето со моторно возило 

— Подготвување на возилото за возење: обврски 
на возачот во текот на подготвувањето. 
Исправи за возење; 

— Влегување во возилото, пуштање на моторов 
во работа, следење работата на моторот, 
постигање на работна температура; 

— Дејствија што се изведуваат со возилото (ма-
неврирање) на полигон или на друго погодно 
место на кое нема сообраќај или на кое е 
послаб интензитетот на сообраќајот: 

1) Тргнување од место: на рамен пат, на пат со 
поголем наклон; 

2) Промена на степенот на преносот, забрзување и 
забавување на брзината на движењето на вози-
лото, држење на правецот; 

3) Запирање и паркирање на возилото: кон де-
сниот раб на коловозот, кон левиот раб на ко-
ловозот, на место определено за паркирање со 
возење нанапред односно наназад; 

4) Возење наназад: одржување на правецот на 
определена должина, влегување на бочен пат 
со скршнување надесно; 

5) Полукружно скршнување на пат: без маневра 
на поширок простор, со двојна маневра на ог-
раничен простор; 
— Постапување според сообраќај ните прописи 

за време на возењето на пат во населба и 
надвор од населба, на кој е поголем интен-
зитетот на сообраќајот: 

1) Вклучување во сообраќајот и промена на на-
чинот и правецот на движењето; 

2) Страна на движењето; 
3) Брзина на движењето; 
4) Скршнување; 
5) Првенство на минување; 
6) Разминување: 
7) Престигање и обиколување; 
В) Знаци на предупредување; 
9) Запирање и паркирање; 
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10) Посебни правила на сообраќајот на моторни 
возила; 

11) Однесување на возачот спрема пешаците; 
12) Употреба на светлата во сообраќајот; 
13) Сообраќај на раскрсница; 
14) Сообраќај на премин на пат преку железничка 

пруга; 
15) Сообраќај на автопат и на пат резервиран за 

сообраќај на моторни возила; 
16) Сообраќај во тунел; 
17) Возила под придружба и со право на првенство; 
18) Постапување според сообраќајните знаци; 

— Однос спрема другите учесници во сообра-
ќајот. 

III. Програма па испитот од областа на укажу-
вањето врва помош ка повредени во сообраќајна 

незгода 

1) За давање прва помош и за средствата што се 
користат за тоа: 
— Поим на прва помош (самопомош и заемна 

помош); 
— Значење па првата помош за натамошната суд-

бина на повредените: 
— Зошто е потребно возачите на моторни во-

зила да бидат оспособени за укажување прва 
помош: 

— Кога е збор за укажување пр^а помош по-
деднакво е важно да се знае што треба и што 
не треба да се прави (ова треба да се пот-
крепи со конкретни примери); 

Практични дејствија: 
— Да се демонстрираат средствата што се нао-

ѓаат во кутијата за прва помош за моторни 
возила, како и начинот на употребата на тие 
средства; 

— Да се демонстрираат прирачните средства што 
можат полезно да се употребат за укажува-
ње прва помош: шамија за глава (како триа-
голна шал«*ја), исечени ленти на платно (како 
поврека), штичиња, сообраќаен сигурносен 
триаголник, списанија, весници и ел. (како 
средства за мобилизација); 

— Да се демонстрира на еден од посетителите 
како треба да се прегледа повредениот; 

2) Постапка со рани: 
— Поим на отворена и затворена рана; 
— Опасности врзани за рана (крвавење и ин-

фекција); 
— Санитарна обработка и лекарски преглед се 

задолжителни за секоја рана настаната во 
сообраќајна незгода; 

— Постапка со рана (да не се исплакнува, да не 
се посипува со прашок и ел., да не се вадат 
туѓи тела ити.); 

— Покрај раната секогаш треба да се посматра 
и општата состојба на повредениот; 

Практични дејствија: 
— Завој околу темето и подбрадокот; 
— Завој за лактот или коленото; 
— Завој околу вратот; 
— Завој од триаголна шамија (за глава, колено 

и шака); 
3) Крвавење и прва помош: 

— Поим на надворешно и внатрешно крвавење, 
опасности од крвавење, знаци и прва помош; 

— Искрвавеност, знаци и прва помени; 

Практични дејствија: 
«— Дигитална компресија на надлактичната ар-

терија и во препоните; 
— Поставување ва компресивен завој на екстре-

митетите, градниот кош и стомакот; 
— Поврзување на екстремитетите (само ка ј пре-

кинат екстремитет кој крвави); 
— Поставување на искрвавениот во лежечка по-

ложба со спуштена глава и со подигнат до-
лен дел на трупот и нозете; 

4) Преломи на коски, повреди на зглобови и прва 
помош: 
— Затворени и отворени преломи на коски од 

екстремитетите: знаци и опасност, прва по-
мош; 

— Исчанчување на зглобови; знаци и прва по-
мош; 

— Значење на добра имобилизација за поната-
мошната судбина на повредениот; 

— Основни правила кон кои треба да се при-
држуваме при изведувањето на имобилизам 
цијата; 

— Знаци според кои може да се констатира пре-
лом на клучната коска, рбетот и карлицага 
и укажување прва помош ка ј тие видови по-
вреди; 

Практични дејствија: 
— Правилно држење на повредените екстреми-

тети, за време на укажување на прва по-
мени; 

— Имобилизација на подла птицата со помош на 
скутот од палтото, 

— Имобилизација на подлактицата и шапата со 
•триаголна шамија; 

— Имобилизација на надлактица та со трпа гол на 
шамија; 

— Имобилизација на повредена нога кон здрава 
нога: 

5) Отстранување опасноста од задушување и веш-
тачко дишење: 
— Кога најчесто се заканува опасност од заду-

шување: кога крвта се слева во грлото или 
гркланов кога повратената течност од желуд-
никот влегува во патиштата за дишење, кај по-
вредени без свест ако јазикот им запаѓа во 
грлото, и како се отстранува опасноста од 
задушување; 

— Во кои случаи треба да се примени вештачко 
дишење (само кога повредениот не дише); 

Практични дејствија: 
— Ослободување на патиштата за дишење и по-

ставување на повредениот во десна бочна 
положба. Ова дејствие треба со посетителите 
на курсот да се извежбува до автоматизам; 

— Вештачко дишење според методите на вду-
вување на воздух „уста на нос" и „уста на 
уста"; 

— Надворешна масажа на срцето; 
— Вештачко дишење комбинирано со масажа на 

срцето; 
6) Други повреди и практични дејствија: 

— Препречување и прва помош; 
— Изгореници и прва помош; 
— Прав и инсекти во сисо и прва помош; 
— Труење со издувни гасови и прва помош; 
«— Оштетување со студ и прва помош; 
— Гаснење на запалена облека; 
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— Поставување на повредените во полуседечка 
положба, во лежечка положба со умерено 
подигнати раци и нозе и во лежечка положба 
со полусвиткаии нозе во колената; 

— Отстранување на прав и инсекти од внатреш-
ната страна на долниот очен капак и горниот 
очен капак. 

7) Постапка со повредените во сообраќајна нез-
года: 
— Постапка во сообраќајни незгоди (да се ис-

клучи моторот, да се закочи возилото, да се 
обезбеди местото на незгодата, гаснење на 
запален мотор и ел.); 

— Постапка со лицата повредени во возилото 
{извлекување, укажуваше прва помош на 
безбедно место ити.); 

— Основци начела за извлекување на повреде-
ните од возилото; 

— Спасување ojf потонат автомобил; 
— Постапка при најдување на сообраќајна 

незгода; 
— Нега на повредените до транспортот; 
— Превезуваше на повредените. 
Практични дејствија: 
— Извлекување од возилото на повредените со 

повреда на 'рбетот; 
— Пренесување на повредените со повреда на 

'рбетот и поставување во соодветна положба; 
— Извлекување од возилото на повредените со 

прелом на коските на нозете; 
— Пренесување на повредените со прелом на 

долните екстремитети и поставување во соо-
дветна положба; 

— Внесување па повредените со повреда на 'рбе-
тот или долните екстремитети во ^санитетски 
возила. 

286* 

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за 
семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65), со-
јузниот секретар за стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НОРМИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ ЗА ОДДЕЛ-
НИ ВИДОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ И ДРУГИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ СЕМЕ ВО ПРОМЕТ И ЗА 
ЕДИНСТВЕНАТА МЕТОДА ЗА ВРШЕЊЕ АНА-

ЛИЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ 

Член 1 
Во Правилникот за нормите на квалитетот за 

одделни видови земјоделско семе и другите услови 
за пуштање семе во промет и за Единствената ме-
тода за вршење анализа на земјоделско семе („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 25/66 и 7/67) во образецот 
бр. 3, кој е отпечатен кон тој правилник, по рубри-
ката: „Механички оштетени кртоли во % " се 
додава нова рубрика, која гласи: „Кртоли со опасни 
вирози во мострата во °/о . . . . 

Член 2 
Во Нормите на квалитетот на земјоделското се-

ме. кои се отпечатени кон Правилникот за нормите 
на квалитетот за одделни видови земјоделско семе 
и другите услови за пуштање семе во промет и за 
Единствената метода за вршење анализа на земјо-
делско семе, одредбата под редниот број 102 се ме-
нува и гласи: 

„102 Solanum tuberosum L. — i j 
компир 
за кој се определуваат, следните норми на 
квалитетот: кртоли од туѓи сорти 0,05%, бо-
лести на свену ва ње 0,25%, Rhizoctonia solani 
5°/#, оштетувања од високи температури 0,25%, 
суви гниежи од сите причинители 3%, тешки 
механички оштетувања (подлабоки од 0,5 cm) 
1,5%, кртоли поголеми од горната граница 4%,. 
Кртоли помали од долната граница 6%, Acti-
nomices scabies 20% од вкупниот број кртоли 
(збирот на сите красти на кртола не смее да 
преминува 25% од вкупната површина на кр-
толата), Spongospora subterranea 10% од вкуп-
ниот број кртоли (збирот на сите красти на 
кртола не смее да преминува 25% од вкупната 
површина на крто лата), 'рѓавост на месото 
10%, нетипични кртоли за сортата 6%, некроза 
од други причинители (1/10 на просекот) 10%, 
туѓи примеси и земја 1%, карантински болести 
и штетници 0.0%. 
Збирот на процентите на сите заболувања и 
оштетувања на котолите и примесите не смее 
да преминува 20%. 
Вирусните заболувања утврдени со контрола 
изнесуваат во процент: за елитен материјал 
1%, за оригинален материјал 2%, за I сортна 
репродукција 4%, и за И сортна репродукција 
и производно семе 5%. Како вирусни заболу-
вања се подразбираат: увиеност на листот 
(Solanum virus 14 Smith), Virus Y (Solanum vi-
rus 2 Smith) и Virus A (Solanum virus 3 Smith). 
Најголемата тежина на партијата е 20.000 kg. 
Големината на кртолите: долната граница 28 
mm а горната граница 55 mm; за тркалезни 
форми на кртоли — горната граница 65 mm. 

Член 3 
Во Единствената метода за вршење анализа »а 

земјоделско семе, која е отпечатена кон Правилникот 
за нормите на квалитетот за одделни видови земјо-
делско семе и другите услови за пуштање семе во 
промет и за Единствената метода за вршење анализа 
на земјоделско семе, во главата VII — Испитување 
на здравствената состојба на семето, во ставот 1 се 
додава нова реченица, која гласи: 

„Испитувањето на здравствената состојба на се-
мето на компир се врши со методата испитување со 
Igel-lange тест (метода бр. 5) и со методата испиту-
вање со А6 тест (.метода бр. 6)". 

По текстот на одделот Испитување по пат на од-
гледување билки (метода бр. 4) се додава следниот 
текст: 

„Испитување со Igel-lange тест (метода бр. 5). 
Испитување на здравствената состојба на семе од 

компир во поглед заразеноста со вирусот Solanum 
virus 14 Smith се врши со Igel-lange тест (Resorcin 
тест) или со уочување на симптомите на билките во 
оранжерија. 

За испитување на здравствената состојба на се-
мето на компир според оваа метода се зема репре-
зентативна мостра од најмалку 100 кртоли. 

Испитување со А6 тест (метода бр. 6). 
Испитување на здравствената состојба на семе од 

компир во поглед заразеноста со вирусот Y (Solanum 
virus 2 Smith) и со вирусот А (Solanum virus 3 Smith) 
се врши со А6 тест. 

За испитување на здравствената состојба на се-
мето на компир според оЅаа метода се зема репре-
зентативна мостра од најмалку 100 кртоли.", 

4. Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"* 

Бр. 15-4695/1 
14 април 1970 година 

Белград 
Заметне сојузен секретар 

за стопанство, 
Владо Јпшчмт, е, р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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287. 

Врз основа на членот 42 од Основниот закон за 
семето („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/65) и чле-
нот 59 од Основниот закон за заштитата на расте-
нијата од болести и штетници („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА И ЗДРАВСТВЕНА КОН-
ТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКО СЕМЕ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на вршење стручна 

и здравствена контрола над производството на зем-
јоделско семе („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/66 
и 7/67) во Единствените методи за вршење стручна 
контрола над производството на земјоделско семе, 
кои се напечатени кон тој правилник и се негов 
составен дел, во одделот IV. Методи кај семенските 
посеви на зеленчук, точката 1 се менува и гласи: 

„1. К а ј к о м п и р 
Кај компирот се задолжителни три прегледи. 

Сите три прегледи се вршат во поле. 
Првиот преглед се врши кога билките ќе достиг-

нат височина од 15 до 20 еш, другиот — кога бил-
ките се во полно цутење, а третиот — пред вадење 
на семето-кртолите. 

Просторната изолација на посевот на семенскиот 
компир од другите посеви ја определува стручната 
служба што врши стручна контрола над производ-
ството на тоа ееме. 

Посевот на сортните категории на компир ќе се 
признае како семенски: 

а) ако е производството вршено во висински пре-
дели, или ако е производството вршено во други 
здрави предели под услов да е применета во тоа 
производство соодветна технолошка постапка (на'р-
тување, рано вадење и др.); 

б) ако ги исполнува условите пропишани со 
Нормите за признавање семенски посеви на компир, 
кои се напечатени кон овие Единствени методи како 
прилог бр. З и се негов составен дел; 

в) ако степенот на присуството на туѓи примеси 
и заразеноста со билни болести и штетници, пресме-
тав според Нормите за признавање семенски посеви 
на компир, изнесува: за елита — до 15, за оригинал 
— над 15 до 30, за I сортна репродукција — над 
30 до 50 и за II сортна репродукција — над 50 до 
150." 

Член 2 
Нормите за признавање посеви на компир, што 

како прилог бр. 3 се напечатени кон Единствените 
методи за вршење стручна контрола над производ-
ството на земјоделско семе, се менуваат и гласат: 

„Прилог бр. 3 
Норми за признавање посеви на компир 

1 2 3 4 5 

в) Цртичавост — Solanum vi-
rus 2 Smith 0,25 0,80 2,0 4,00 

г) Кадравост — Solanum 
virus Smith 0,25 0,80 2,0 4,00 

д) Благ мозаик — Solanum 
virus 1 Smith и A virus 5,00 7,00 10,00 15,0 

ѓ) Други вирози (Solanum 
virus 8 Smith, Stolbur и 
др.) 5,00 7,00 10,0 15,0 

е) Rhizoctoma solani Kuhn 3,00 6,00 8,00 15,00 
ж) Spongospora subterranea 

(Walir) Johnson 0,00 2,00 5,00 10,00 
з) Рак кај компирот — Synchy-

trium endobioticum (Schilb) 
Реге 0,00 0,00 0,00 0,00 

s) Компирова пематода — 
Heterodera rostochiensis 
Woll 0,00 0,00 0,00 ООО 

и) Празни места 3,00 5,00 10,0 15,0 

Распоредувањето на посевите за производство 
на семе во определени категории се врши според 
степенот на присуството на одделни туѓи примеси 
и заразеноста со билни болести односно штетници, 
кој се пресметува така што процентот на туѓи при-
меси односно процентот на заразеност со билни бо-
лести односно штетници ќе се помножи, и тоа: 

— за примеси на туѓи сорти, -болести на кр-
толите (под е и ж) и другите вирози (под ѓ) — со 
факторот 1; 

— за благ мозаик и А вирус (под д) — со фак-
торот 2; 

— за болести на избодување (под б, в, г) — со 
факторот 25." 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,„Службен лист ка СФРЈ". 

Бр. 15-4696/1 
14 април 1970 година 

Белград 

288. 

Врз основа на членот 45 став 7 од Основниот 
закон за данокот на промет („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57-65. 52/66, 31/67, 54/67, 
26/68, 30/68, 40/68, 48/68, 11/69 и 56/69) и членот 15 
став 2 од Законот за Тарифата на сојузниот данок 
на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 
4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 1^67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 
55/68, 50/69 и 18/70), во спогодба со сојузниот секре-
тар за стопанство, сојузниот секретар за финансии 
пропишува 

Заменик сојузен секретар 
за стопанство, 

Владо Јурисиќ, е. р. 

а) Примеса на туѓи сорти 
б) Вирусно увивање на листот 

— Solanum virus 14 Smith 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ 
И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌА-

ЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за водење евиденција за про-

метот и за начинот на пресметување и плаќање на 
данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/68,6/69,15/69,21/69,53/69 и 4/70), во членот 9 став 2, 
во образецот; во објаснувањето на ознаката: „Фм", 
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во заграда по зборовите: „и по фактури" се додаваат 
запирка и зборовите: „вклучувајќи ги и фактурите 
за производите продадени на потрошувачки кредит". 

Во ставот 4 на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „вклучувајќи го и данокот пресметан по 
фактурите за производите продадени на потрошу-
вачки кредит". 

Член 2 
Во членот 17 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Продажбата на стоки на граѓани која даноч-

ните обврзници ја вршат на тој начин што од 
Купувачот однапред ќе ја наплатат цената во која 
е содржан и пропишаниот данок на промет на стоки 
на мало, а самата испорака на продадените стоки 
ја вршат по истекот на определено време, се смета 
во смисла на чл. 12 и 45 ст. 1, 2 и 4 од Основниот 
закон за данокот на промет како продажба на стоки 
за готови пари. Даночните обврзници се должни 
така наплатениот данок да го уплатат во рок од 5 
дена по истекот на декадата во која наплатата е 
извршена." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по 
зборовите: „шестина" се додаваат зборовите: „или 
една третина". 

Член 3 
Во членот 25 на крајот се додава нова реченица, 

која гласи: „Даночниот обврзник е должен да ft до-
стави една копија од прегледот на надлежната орга-
низациона единица на Службата на општественото 
книговодство со вирмански налог за уплатување 
аконтација на данокот." 

Член 4 
Во членот 29 ставот 3 се менува и гласи: 
„Банките пресметуваат аконтација на данокот 

на надоместоци за услуги тримесечно или полуго-
дишно, и така пресметаниот данок го уплатуваат во 
рок од 20 дена по истекот на тримесечје™ односно 
полугодие™." 

Член 5 
Во членот 30 став 1 по зборовите: „данокот на 

промет" се додаваат зборовите: „и 'конечната пре-
сметка на данокот на промет". 

Во ставот 2 по зборот: „тримесечната" се дода-
ваат зборовите: „и конечната". 

Член 6 
. Во членот 35 по ставот 4 се додава нов став 5, 

кој гласи: 
„Ако некој производ се продава само во гарни-

тура или во комплет со други производи врз кои се 
применуваат различни стопи на сојузниот данок на 
промет на стоки на мало, на секој таков производ 
посебно се пресметува данок по стопата која важи 
за него. Ако не е можно да се утврди за секој таков 
одделен производ даночната основица, или ако два 
или повеќе од тие производи се неразделив повр-
зани така што да сочинуваат целина, врз продав-
ната цена на комплетот или гарнитурата се при-
менува највисоката даночна стопа која важи за 
кој и да било од тие производи кога посебно би се 
пуштил во промет." 

Член 7 
Во членот 39 по ставот 10 се додава нов став И, 

кој гласи: 
„Како прехранбени производи што служат за 

човечка исхрана се подразбираат прехранбените 
продукти што се употребуваат за човечка исхрана 
или за пиење (освен алкохолните пијачки и освен 
алкохолот), во непреработена или преработена сос-
тојба, како и мирудин и сите други материи што им 
се додаваат на тие продукти заради конзервирање, 
поправање на изгледот, бојосување, вкус или ми-
ризба, збогатување на составот или за постигање на 
некакво друго својство, — на кои се однесуваат 
соодветните одредби од Основниот закон за здрав-
ствениот надзор над прехранбените продукти 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/65) како и другите 
прописи за производството и квалитетот на тие 
производи." 

Член 8 
Во членот 42 став 2 по зборот: „печки" се дода-

ваат зборовите: „и шпорети за етажно греење". 

Член 9 
По членот 42 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 42а 

Организациите на Здружението на ликовните 
уметници на Југославија можат да набавуваат без 
плаќање данок — непосредно од производителот, 
од увоз или од трговска организација на големо, 
исклучително за потребите на своите членови — 
сликарски и вајарски материјали и прибор. На по-
рачката или во посебен писмен прилог, овие орга-
низации се должни да му дадат на продавачот 
изјава во која ќе се повикаат на одредбата од 
точката 2 на членот 8 од Законот за Тарифата на 
сојузниот данок на промет со која тие производи 
под определени услови се изземени од плаќање да-
нок, како и дека тие производи ги набавуваат 
исклучително за потребите на своите членови. 
Писмената изјава мора да им одговара на условите 
пропишани со членот 51 од овој правилник, и мора 
да му биде дадена на продавачот пред испораката 
на купените производи односно пред изоставува-
њето на фактурата за продажбата. За набавката И 
за движењето на тие производи организациите на 
Здружението на ликовните уметници на Југославија 
се должни да водат евиденција. Ако производите 
набавени без плаќање данок се продадат или на друг 
начин отуѓат на други, освен на членовите на здру-
жението, по набавните цени вклучувајќи ги фак-
тичните трошоци на набавката, или се употребат 
за други цели, организациите на Здружението на 
ликовните уметници на Југославија се должни да 
пресметаат и уплатат пропишан данок. Продавачот 
е должен да внесе клаузула во фактурата за про-
дажбата на стоките дека данокот не е пресметан — 
врз основа на писмена изјава на купувачот. 

Просветно-културните установи (училишта, до-
мови на култура, работнички и народни универзи-
тети, младински домови, организации на музичката 
младина и други слични установи и организации) 
можат да набавуваат без плаќање данок — непо-
средно од производителот, од увоз или од трговска 
организација на големо — грамофонски плочи и 
снимени магнетофонски ленти (член 8 точка 2 од 
Законот). Овие установи и организации се должни 
да му поднесат на продавачот пред испораката на 
производите писмена изјава согласно одредбите на 
членот 51 од овој правилник, и за набавката и дви-
жењето на овие производи да водат евиденција. Ако 
овие производи ги продадат на други или на друг 
начин ги отуѓат, должни се да пресметаат и упла-
тат во корист на општествено-политичките заедници 
пропишан износ на данок. Продавачот е должен да 
внесе клаузула во фактурата за продажбата на про-
изводите дека данокот не е пресметан — врз основа 
на писмена изјава на купувачот. 

Член 426 
Како реквизити и опрема за училишно воспи-

тување, за спорт и за рекреација на граѓаните, кои 
со точката 18 на членот 8 од Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет се изземени од пла-
ќање данок на промет, се подразбираат справите, 
опремата; уредите и приборот во следните области 
на физичката култура и спортот: 
АТЛЕТИКА: 

Стартни блокови, препони, пречки за стипл-чез, 
кугли, кладива, дискови и копја од разни тежини, 
заштитна мрежа за фрлање кладива, пултови и 
летвички за скок во височина и за скок со стап, ста-
пови за скокање, спринтерки, други реквизити и 
справи за тренинг и натпреварувања. 
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АВТО-МОТО СПОРТ, МОТОНАУТИКА, МОДЕЛАР-
СТВО, ЕДРИЛИЧАРСТВО, СПОРТСКО ВОЗДУХО-
ПЛОВСТВО и СПОРТСКО ПАДОБРАНСТВО: 

Справи, реквизити и опрема која исклучително 
се употребува во овие спортови, освен автомобилите, 
моторите, едрилиците, авионите и хидроглисерите. 

ВЕЛОСИПЕДИЗАМ: 
Велосипедски спринтерки, тркачки велосипеди. 

БОЌАЊЕ (куглање): 
Кугли (боќи). 

БОКС: 
Боксерски нараквици во разни тежини, шадо-

-нараквици за тренинг, специјални боксерски га-
ќички, боксерски * вреќи и крушки, заштитна гума 

. за заби, комплетен ринг, други реквизити и справи 
за тренинг и натпреварување. 
ДИГАЊЕ: 

Тегови, боќипи (топчиња), постаменту уреди за 
сместување справи. 

ЏУДО И КАРАТЕ: 
Специјални кимова и појаси, специјални стру-

неници. 

ФУДБАЛ: 
Голови, мрежи, топки, плитки и длабоки ко-

пачки. 
ГИМНАСТИКА: 

Разбој, двовисински разбој, училиштен разбој, 
мал разбој, вратило високо, вратило приспособливо, 
вратило ѕидно, кругови високи, кругови приспосо-
бливи, јал;е за качување, стапови'за качување ме-
тални вертикални и коси, стапови за качување 
дрвени, лестви фиксни, лестви подвижни, лестви 
морнарски, квадрант фиксен и подвижен, рипстол 
фиксен и подвижен, коњ со и без рачки, козле, 

. олимписка греда, ниска греда, клупа, отскочна шти-
ца без пружина, отскочна штица со пружина, сан-
дак, сандак мал, маса, еластична маса, струненица, 
струненица во вид на тепих, сТруненица за партерна 
гимнастика, медицинка, јаже за навлекување, ви-
јалка коагка и долга, летна конструкција (вратило, 
кругови, јаже за качување), експандер, палка кратка 
и долга, кегла, 'рбетцица, штица преносна со ку-
качки, количка за пренос на развои, количка за 
пренос на струнекица, посатка за држење магнезиум, 
уред за осигурување вежбани при вежбање на спра-
ви, статичи за стоење на раце, обрач, топки со јамка, 
други реквизити и справи за, тренинг и натпрева-
рувања, 

ХОКЕЈ НА ТРЕВА: 
Голови, мрежи, палки, топки за хокеј на трева, 

копачки. 

ЕДРЕЊЕ: 
Сите класи и видови спортски едрилици и при-

бор за ед пи лици, што служат за тренинг и натпре-
варувања 

ЛИЗГАЊЕ И ХОКЕЈ НА МРАЗ 
Лизгалки, специјални чевли, стапови, пакови, 

голови, мрежи, лична опрема на хокеисти. 
КОЊИЧКИ СПОРТ: 

Специјален ам за сулки, специјални седла, 
препони. 

КОШАРКА: 
Преносна и висечка конструкција за кошеви 

(табли, обрачи и мрежи), топки. 

ТРКАЛАЊЕ И ХОКЕЈ НА РОЛШУИ: 

Ролшуи, специјални чевли, голови, мрежи, ста-
пови, топки за хокеј на ролшуи. 

КУГЛАЊЕ: 
Кугли, кегли, автоматски механизам за поста-

вување на кегли и за враќање на кугли, комплетна 
опрема за разни типови автоматски куглани. 

МЕЧУВАЊЕ; 
Флорет, меч, сабја, резервни сечила, апарат за 

регистрација на згодитоци, менувачки облекла (пла-
строн^. 

ОДБОЈКА: 
Стативи, мрежи, постамента, седишта за судии, 

топки. 

ПЛАНИНАРСТВО: 
Специјални јажиња, лавинска врвка, клинови, 

карабини, стапови, планинарски санки, планинарски 
чамци и носила за спасување, чевли за планинари, 
чевли за алпинисти, спелеолошки лествици. 

ПЛИВАЊЕ, СКОКАЊЕ ВО ВОДА И ВАТЕРПОЛО: 
Уреди за обележување на патеки на пливалишта 

и базени, штици за скокови во вода, голови и мрежи 
за ватерполо. 

РАГБИ: 
Голови, топки, копачки. 

РАКОМЕТ: 
Голови, мрежи, топки. 

БОРЕЊЕ: 
Струненици, кукли, специјални борачки дресови 

и појаси. 

СКИЈАЊЕ: 
Скии, опкови за скии (разни Брзови, рабници 

и делови). 

ПИНГ-ПОНГ: 
Маси, мрежи, рекети, пултови за мрежи, топ-

чиња. 

СТРЕЛИЧАРСТВО: 
Лак, стрела, торбе, нишани. 

СТРЕЛАШТВО: 

Сите видови спортско оружје — пушки и пиш-
толи, муниција, нишани, прибор за нишани, специ-
јални стрелачки дурбини. 

ТЕНИС: 

Стативи и мрежи за тениско игралиште, седиш-
та за судии, рекети, рамки за рекети, тениски 
топки. 

ВЕСЛАЊЕ, КАЈАКАРЕЊЕ И КАНОИСТИКА: 

Сите видови чамци за спортско и училишно 
веслање, за кајакарење и каноистика, со прибор. 

СПОРТСКИ ЛОВ: 

Спортско и ловечко оружје и муниција. 

СПОРТСКИ РИБОЛОВ: 

Стапови, чекрци, мрежи, јадици, камки, блин-
кери. 
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СПОРТСКИ И ПОДВОДЕН РИБОЛОВ: 
Пушки и пиштоли за подводен риболов, маски, 

перки, дишалки, облеки и комплети за кислород за 
подводен риболов. 

РЕКРЕАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ: 
Покрај реквизити^ наброени во одделни спорт-

ски и фискултурни гранки, што се изземени од 
плаќање на сојузен данок на промет, данок не се 
плаќа ниту на: разни видови санки, скии за скијање 
по вода, шатори за потребите на планинари, алпи-
нисти, изведувачи, феријалци и излетници, гумени 
и пластични чамци (без мотор). 

РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА ЗА ФИЗИЧКО ВОСПИ-
ТУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗ-
РАСТ: 

Вртелешки, нишалки, клацкалки, качувалки, 
лестви, тобогани, мали вратила, мали разбои, тро-
тинет^ трицикли, тресини. 

ДРУГИ РЕКВИЗИТИ И ОПРЕМА, ИЗЗЕМЕНИ ОД 
ПЛАЌАЊЕ ДАНОК: 

— Лична опрема: покрај личната опрема изреч-
но спомената кај одделни фискултурни и спортски 
дисциплини, данок не се плаќа ниту на специјални 
заштитни очила, заштитни хауби, кациги и шле-
мови, како ниту на штитници на телото (костобрани, 
лактобрани, членкобрани, суспензори, коленици, 
бутанци, заштитни маски за боксери, стегачи за 
раце, и ел.). 

— Светлосни и звучни уреди за опремање на 
спортски хали и стадиони. 

— Специјални мерни инструменти исклучително 
за контрола на резултатите и времето на тренинзи 
и натпреварувања. 

— Специјални мерни инструменти за контрола 
на физичките и функционалните способности на 
категориите на граѓани од разни возрасти. 

— Специјални реквизити, справи и опрема за 
унапредување на психофизичките способности (си-
ла, брзина, издржливост и подвижност)." 

Член 10 
Во членот 55 став 1 по зборот: „водомери;" се 

додаваат зборовите: „бројачи на протокот на пара 
и гас; мерачи на кал орни; противструјни апарати;". 

Член 11 
Во членот 74 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Денатуриран алкохол производителските сто-

пански организации можат да набавуваат без пла-
ќање данок на промет — за целите и под условите 
од точ. 3 и 5 на забелешката кон тар. број 4 од 
тарифата." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
Во ставот 4 се додава нова реченица, која гла-

си: „Данок според точката 2 на тар. број 4 од Та-
рифата се плаќа на алкохолот содржан во алко-
холизиран сок што ќе преостане по издвојувањето 
на пулпираното овошје." 

По ставот 4 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„На алкохолот што се набавува од страна на 
работни организации за пулпирање (конзервирање) 
на овошје за продажба во земјата, се плаќа данок 
според точката 2 на тар. број 4 од Тарифата. 

Ако алкохолизираниот сок што ќе преостане по 
издвојувањето на пулпираното овошје им се продава 
на купувачите наименувани во тар. број 3 од Тари-
фата, тој производ во поглед на данокот на промет 
се третира како десертна пијачка од одредбата под 
в) на тој тарифен број, ако содржината на природ-
ниот овошен сок во тој производ изнесува 40% или 
повеќе. АКО содржината на природен овошен сок во 
тој производ е помала од 40°/о, тој производ се тре-
тира како ликер од одредбата под г) на тар. број 3 
од Тарифата. Ако овој производ, без оглед на содр-

жината на природниот овошен сок, им се продава 
под условите од чл. 9 и 10 на Законот за Тарифата 
на сојузниот данок на промет на производителот 
стопански организации за понатамошна преработка, 
или ако во смисла на членот 2 став 2 на тој закон 
им се продава на трговски организации за поната-
мошна продажба, данок не се плаќа." 

Член 12 
Во членот 78 став 1 по зборовите: „На пример" 

текстот до крајот на ставот се менува и гласи: „ако 
фактичната даночна основица изнесува 30.500 ди-
нари, данокот, по стопа од 25% која важи за таа 
основица, изнесува 7.625 динари. Тоа значи дека по-
ради разликата во основицата од 500 динари би се 
платило повеќе данок за 4.025, динари. Со примена 
на наведената одредба ќе се пресмета данок од 3.600 
динари, колку што тој изнесува по непосредно по-
ниската стопа од 12% на основицата од 30.000 динари 
и кон тој износ треба да се додаде разликата помеѓу 
даночните основици од 30.000 и 30.500, т. е. износот 
од 500 динари, што вкупно изнесува 4.100 динари. 
На истиот начин треба да се постапи во сите случаи 
кога фактичната даночна основица изнесува од 30 ООО 
до 35.200 динари. Ова поради тоа што кај основицата 
од 35.200 динари се изедначува износот на данокот до-
биен со примена на наведената одредба со износот на 
данокот добиен по повисоката стопа, па на фактич-
ните даночни основици над 35.200 до 40.000 динари 
треба да се примени стопата од 25%. На даночните 
основици над 40.000 динари данок се плаќа во износ 
од 10.000 динари плус 100% на разликата помеѓу 
40.000 динари и фактичната даночна основица." 

Ставот 2 се брише. 
Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст. 2 до 5. 

Член 13 
Членот 83 се менува и гласи: 
„Како други текстилни производи од точката Г 

на тар. број 16а од Тарифата се подразбира готова 
стока од текстил или претежно од текстилни ма-
теријали која се води во Номенклатурата на статис-
тиката на надворешната трговија под следните 
шифри на групите и под групите на тие производи: 
656-10 (вреќи и ќесиња од текстилни материјали), 
656-20 (церади, шатори и др.), 656-61 (ќебиња и пат-
нлчки покривачи), 656-91 (креветска рубелина и 
други предмети за преслекување од текстилни тка-
енини), 657-50 и 657-60 (теписи, ќилими и простирки), 
821-03-10 до 821-03-40 (душеци, мадраци, јоргани и 
перници) и 841 (облека и прибор од текстилни ткае-
нини, облека и прибор плетени или преплетени и 
капи и шапки). 

Како конфекција на облека и ру бе лина за деца 
од точката 2 на тар. број 1ба од Тарифата се под-
разбираат сите видови облека и рубелина за деца 
до бројот 16 односно до соодветниот број според 
југословенските стандарди што се водат во Номен-
клатурата на статистиката на надворешната трговија 
под следните шифри на групите и под групите: 841-11 
и 841-44-30 (горна облека за момчиња и горна облека 
плетена и преплетена), 841-12-20 (детски палта), 
841-12-50 (детски фустани и детски облеки), 841-13 
и 841-43 (рубелина за момчиња и девојчиња, вклучу-
вајќи и рубелина и плетена и преплетена), 841-14-30 
и 841-14-40 (детска рубелина свилена и друга детска 
рубелина), 841-41-30 и 841-42-40 (детски плетени на-
раквици и детски чорапи) и 841-53 (детски капи и 
шапки плетени и преплетени). 

Како вештачки влакна врз база на регенерирана 
целулоза од точката 1 на наименувањето и точката 
1 на забелешката кон тар. број 16а од Тарифата се 
подразбираат сечени влакна и бескрајни влакна 
(цел-влакно, рајон и ацетатна вештачка свила). 

Одредбите на ставот 1 од оваа точка се одне-
суваат и на вештачките влакна и на предива од 
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тие влакна кога се пуштаат во промет како финални 
производи (волница и др.). 

Содржината на одделни материјали во произво-
дите од тар. број 1ба на Тарифата, во поглед на 
видот, финоста и процентуалното учество на рунска 
или табачка волна или вештачки влакна врз база 
на регенериран целулоза, се утврдува според соо-
дветните југословенски стандарди за тие материјали. 
Учеството на рунска или табачка волна и учеството 
на вештачки влакна врз база на регенерирана це-
лулоза во теписи, душеци, мадраци, јоргани и пер-
ници, се утврдува според флор-основата односно 
според лицето на теписите, јорганите, душеците, ма-
драци^ и навлаките. 

Суровинскиот состав на вигоњ-предивото во 
производите изработени од тоа предиво се утврдува 
според југословенскиот стандард JUS FJB2.021." 

Член 14 
Во членот 83а став 1 по зборовите: „основните 

средства" двете точки се заменуваат со запирка и се 
додаваат зборовите: „без оглед дали орудијата и 
справите се конструирани за моторна или за доби-
точна влеча или комбинирано:". 

Во истиот став по зборовите: „Трактори на 
колца и" зборовите: „со приколка" се заменуваат со 
зборовите: „приколки". 

Член 15 
Во членот 84 ставот 4 се менува и гласи: 
„Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член не се 

однесуваат на стоките што домашна производител-
ска стопанска организација ќе ги увезе како надо-
месток за извезени производи од сопствено произ-
водство (компензациска работа)." 

Член 16 
Во членот 88 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Кога од склад на огревни и градежни мате-

ријали кој има карактер на продавница односно 
друга деловна единица која врши промет на стоки 
на мало, се продаваат стоки не само на граѓани ц 
граѓански правни лица туку и на општествени прав^ 
ни лица, целокупниот промет од таквиот склад се 
третира како промет на стоки на мало. Разликата 
во цената и другите надоместоци остварени во так-
виот промет не подлежи на данок по тар. број 18 
од Тарифата." 

Досегашните ст. 2 до 8 стануваат ст. 3 до 9. 

Член 17 
Во членот 89 став 2 зборовите: „вообичаениот 

н^ттоместок" се заменуваат со зборот: „надоместо-
кот". 

Член 18 
Во членот 90 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Даночната основица по тар. број 17 и 18 од 

Тарифата, покрај надоместоците во пари, ја сочи-
нуваат и примањата во натура односно вредноста 
на противуслугата (член 37 од Основниот закон за 
данокот на промет)." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 19 
Во членот 93 став 1 точка 3 по зборот: „делови" 

се става запирка а зборовите: „на моторните возила" 
се заменуваат со зборовите: „освен гумите за мо-
торни возила". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Височината на провизијата или другите при-

ходи од вршење на работите од ставот 1 под 1 и 2 
на овој член што не подлежат на плаќање на данок 
на промет во смисла на точката 3 од забелешката 
кон тар. број 17 од Тарифата, се докажува: 

1) со посебен договор со кој е утврдена височи-
ната на провизијата или на другите приходи наме-
нети исклучително за покривање на трошоците за 
држење на консигнационен лагер и за вршење на 
сервисни и други технички услуги на производите 
што застапникот ги продава, под услов височината 
на таа провизија односно приход да може да се 
утврди непосредно од книговодството на работната 
организација (застапникот) односно на самостојната 
организација на здружен труд во состав на таа 
работна организација; 

2) со договор за застапување на странски парт-
нер, ако во тој договор посебно е предвидена 
застапничка провизија а посебно провизија односно 
други вид приходи за надоместок на трошоците за 
држење на консигнационен лагер и за вршење на 
сервисни и други технички услуги на производите 
што ги продава; 

3) ако со основниот договор за застапување е 
предвидена само една стопа на провизија за заста-
пување и за држење консигнационен лагер за вр-
шење сервисни и други технички услуги, а не 
постои посебен договор за држење консигнационен 
лагер, делот на провизијата кој се однесува на др-
жењето на консигнациониот лагер и на вршењето на 
сервисни и други технички услуги се утврдува со 
примена на таа стопа врз реализацијата на стоките 
продадени од консишациониот лагер." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Како реализација (продажба) на стоки од кон-

сигнационен лагер се подразбира продажба само на 
такви стоки кои пред склучувањето на договорот за 
продажба биле лагерувани на конеигнациониот ла-
гер. Транзитната продажба на увезените стоки не 
се смета како продажба од консигнационен лагер 
во смисла на овој член." 

Член 20 
Во членот 94 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: х 

„Данокот по тар. број 19 од Тарифата не се 
пресметува посебно на каматата остварена по секој 
кредит, туку се пресметува врз вкупната позитивна 
разлика на каматата по сите кредити во односниот 
пресметковен период." 

Досегашните чл. 4 до 7 стануваат ст. 5 до 8. 

Член 21 
Во членот 95 став 2 точка 1 на крајот се дода-

ваат запирка и зборовите: „вклучувајќи ги и по-
трошувачите кредити дадени на купувачи за купу-
вање на стоки.". 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Данокот по тар. број 19 од Тарифата не се пре-

сметува посебно на камата остварена по секој кре-
дит, туку се пресметува на вкупната позитивна 
разлика на каматата по сите кредити во односниот 
пресметковен период." 

Член 22 
По членот 95 се додава нов член 95а, кој гласи: 
„Купувачот во смисла на членот 14 од Законот 

за Тарифата на сојузниот данок на промет може да 
побара преку продавачот враќање на данокот пла-
тен на купени неисправни производи само ако 
рекламацијата и враќањето на купените стоки го 
извршил во роковите утврдени според општите 
узанси за прометот на стоки." 

Член 23 
Образецот ДП, кој е отпечатен кон Правилникот 

За водење евиденција за прометот и за начинот на 
пресметување и плаќање на данокот на промет, се 
менува и гласи: 



Четвртак, 4 јуни 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 — Страна 669 

РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА Образец ДЦ 
МЕСТО ОПШТИНА 
ШИФРА НА ДЕЈНОСТА 
БРОЈ НА ДЕЛОВНИТЕ ЕДИНИЦИ ВО СОСТАВ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА —^ 

ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ ОД ГОДИНА 

1 I. СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ 
(107) XXX XXX 

2 А. Производи (3+5 + 16+33 + 38 + 68 + 
+70 + 80 + 90) XXX XXX 

3 8 Уплатна сметка 840-21100 (4) XXX XXX 

4 8 Лекови XXX XXX XXX XXX 

5 5 Уплатна сметка 840-21101 (6 до 15) XXX XXX 

6 5 Сите видови цигари што не се про-
изведени според југословенски стан-
дард односно што не спаѓаат во ниед-
на квалитетна група од точката 5 на 
овој тар. број, а чија производител-
о т цена без данокот на промет од-
носно набавна цена франко југосло-
венската граница, заедно со царината 
и царинските давачки изнесува над 
0,70 динари за пакување од 20 пар-
чиња, односно сразмерно на тоа за 
помало или поголемо пакување, како 
и за колекции цигари, екстра цигари 
и режан тутун од сите квалитети, ос-
вен тутунот за луле XXX XXX XXX XXX 

7 5 Сите видови цигари што не се произ-
ведени според југословенски стан-
дард, односно што не спаѓаат во ни-
една квалитетна група од точката 5 
на овој тар. број, а чија производи-
те лека цена односно набавна цена 
франко југословенската граница, за-
едно со царината и царинските да-
вачки изнесува до 0,70 динари за па-
кување од 20 парчиња, односно сраз-
мерно на тоа за помало или поголемо 
пакување XXX XXX XXX XXX 

8 5 Тутун за луле XXX XXX XXX XXX 

9 5 Пури од сите видови, тутун за џва-
кање и бурмут XXX XXX ххз£ XXX 

10 5 Црни цигари XXX XXX XXX XXX 

11 5 Цигари I квалитетна група XXX XXX XXX 

12 5 Цигари II квалитетна група XXX XXX XXX 

13 5 Цигари Ша квалитетна група XXX XXX XXX 

14 5 Цигари Шб квалитетна група XXX XXX XXX 

15 5 Цигари IV квалитетна група XXX XXX XXX 

16 10 Уплатна сметка 840-21102 (17 до 32) ххх ххх 

17 10 Моторен бензин 76 октани XXX XXX XXX 

18 10 Моторен бензин 86 октани XXX XXX XXX 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 10 Моторен бензин 93 до 96 октани XXX XXX XXX 

20 10 Моторен бензин 98 октани XXX XXX XXX 

21 10 Петролеј за осветление и млазно го-
риво XXX XXX XXX 

22 10 Петролеј за мотори XXX XXX XXX 

23 10 Дизел-гориво D-1 XXX XXX XXX 

24 10 Дизел гориво D-2 XXX XXX XXX 

25 10 Дизел-гориво D-3 XXX XXX XXX 

26 10 Масло за горење: лесно (А), средно 
(В), тешко (С) и масло за горење спе-
цијално „марина" JUS В.Н2.430 кое се 
користи за погонски цели на помор-
ското и речното бродарство XXX XXX XXX XXX 

27 10 Масло за горење во градски топлани 
и во топлани за греење на блокови 
станбени згради XXX XXX XXX XXX 

23 10 Масло за горење за енергетски и дру-
ги цели на сите други корисници XXX XXX XXX XXX 

29 10 Масло за горење во домаќинство (екс-
тра-лесно), ако се продава на граѓани 
за горење во печки во домаќинствата, 
како и ако се продава за горење во печ-
ки во училишта, во домови на учени-
ци и студенти, и во социјални, детски 
и здравствени установи XXX XXX XXX XXX 

30 10 Авионски и моторни масла XXX XXX XXX 

31 10 Минерални мазиви масти, хипоидни и 
регенерирани масла и сите други ма-
сла за подмачкување XXX XXX XXX XXX 

32 10 Природен гас, бутан-гас и пропан-гас, 
ако по пат на специјални уреди се 
користат за погон на моторни возила XXX XXX XXX XXX 

33 6 Уплатна сметка 840-21103 (34 до 37) XXX XXX 

34 6 Патнички автомобили до 30.000 динари XXX XXX XXX XXX 

35 6 Патнички автомобили над 30.000 до 
40.000 динари XXX XXX XXX XXX 

36 6 Патнички автомобили над 40.0000 ди-
нари XXX XXX XXX XXX 

37 6 Резервни делови XXX XXX XXX XXX 

38 1,2,4,7, 
9,11, Па, 
12,13,14, 
15,16Д6а, 
16б и16ц 

Уплатна сметка 840-21104 (39 до 67) 

XXX XXX 

39 1 Сите производи што служат за крајна 
потрошувачка, освен оние за кои се 
плаќа данокот според посебен тари-
фен број или за кои е предвидено 
даночно ослободување XXX XXX XXX XXX 

40 2 Сурово кафе XXX XXX XXX XXX 

41 2 Пржено и мелено кафе XXX XXX XXX XXX 

42 2 Екстракт од кафе XXX XXX XXX XXX 

43 4 Алкохол за широка потрошувачка, 
за производство на козметички пре-

XXX XXX XXX XXX 
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44 4 Алкохол за производство на алкохол-
ни пијачки, за употреба во болници и 
во други здравствени установи, науч-
ни установи и лаборатории, за кон-
зервирање препарати и за производ-
ство на есенции и ароми XXX XXX XXX XXX 

45 4 Денатуриран алкохол за гориво XXX XXX XXX XXX 

46 7 Производи од сите видови изработе-
ни во целост или делумно од благо-
родни метали и од скапоцени камења XXX XXX XXX XXX 

47 9 Парфимериски и козметички препа-
рати XXX XXX XXX XXX 

48 11 Кибрит од дрво на стандардно про-
изводство и пакување XXX XXX XXX XXX 

49 11 Други кибрити XXX XXX XXX XXX 

50 Па Запалки за цигари, чија малопродав-
на цена по парче изнесува до 10 ди-
нари XXX XXX XXX XXX 

51 На Запалки за цигари, чија мал опро дав-
на цена по парче изнесува над 10 до 
22 динари XXX XXX XXX XXX 

52 Па Запалки за цигари, чија малопродав-
на цена по парче изнесува над 22 
динари XXX XXX XXX XXX 

53 12 Украсни стоки XXX XXX XXX XXX 

54 12 Производи од сребро изработени од . 
филигран и од валано сребро со фи-
лигран XXX XXX XXX XXX 

55 13 Карти за играње XXX XXX XXX XXX 

56 14 Цигарска хартија во ливчиња XXX XXX XXX XXX 

57 14 Цигарска хартија несечена или сечена XXX XXX XXX XXX 

58 XXX XXX XXX 

59 15 Бетонски челик и валани жици, це-
мент, режана' и делкана граѓа и по-
криена лепенка XXX XXX XXX XXX 

60 15 Сиге видови дрвни плочи (шпер-пло-
чи, панел-плочи, лесонит-плочи, иве-
рици и облагородени плочи), како и 
фуриир-плочи XXX XXX XXX XXX 

61 15 Друг градежен материјал XXX XXX XXX XXX 

62 16 Сол за јадење XXX XXX XXX XXX 

63, 16а Ткаенини и други текстилни произ-
води со учество над 50°/о до 70% рун-
ска или табачка волна квалитет над 
30 микрони, ткаенини и производи од 
вигоњ-предиво, како и ткаенини и 
други текстилни производи (освен 
конфекцијата на облеки и долни облеки 
за деца) со учество од 20°/о до 50% 
вештачки влакна врз база на реге-
нерирана целулоза XXX XXX XXX XXX 

64 16а Конфекција на облеки и долни об-
леки за деца (до бројот 16 заклучно) XXX XXX XXX XXX 

65 166 Чоколада, какао во прав и изработки 
од нив, како и производи од шеќер 
(бонбони, гума за џвакање и др.) XXX XXX XXX XXX 
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66 16ц Производи од кожа и крзно — облека, 
обувки и други производи од кожа на 
рептилии (змки, гуштери, крокодили 
И сл.) и од благородни и фини крзна XXX XXX XXX XXX 

67 16е Детски обувки до бројот 34 заклучно XXX XXX XXX XXX 

68 3 Уплатна сметка 840-21105 (69) XXX XXX 

69 Друг сојузен данок на промет на сто-
ки на мало од граѓани што не се за-
нимаваат редовно со промет на стоки XXX XXX 

70 Уплатна сметка 840-21106 (71 до 79) XXX XXX 

71 3 Пиво XXX XXX XXX 

72 3 Вештачка ракија јачина до 25 vol.% 
алкохол ' XXX XXX XXX 

73 3 Вештачка ракија јачина над 25 vol.% 
алкохол XXX XXX XXX 

74 3 Специјални вина .и десертни пијачки 
чија набавна цена по еден литар из-
несува: 
—до 7 динари XXX XXX XXX 

75 3 — над 7 до 10 динари XXX XXX XXX 

76 3 — над 10 динари XXX XXX XXX 

77 3 Ликери и жестоки алкохолни пијач-
ки, чија набавна цена по еден литар 
изнесува: 
— до 12 динари XXX XXX XXX 

78 3 — над 12 до 17 динари XXX XXX XXX 

79 3 — над 17 динари XXX XXX XXX 

80 3 Уплатна сметка 840-21107 (81 до 89) XXX 

81 3 Пиво XXX XXX XXX 

82 3 Вештачка ракија јачина до 25 vol.% 
алкохол XXX XXX XXX 

83 3 Вештачка ракија над 25 vol.% алкохол XXX XXX XXX 

84 3 Специјални вина и десертни пијачки, 
чија набавна цена по еден литар из-
несува: 
— 7 динари XXX XXX XXX 

85 3 — над 7 до 10 динари XXX XXX XXX 

86 3 — над 10 динари XXX XXX XXX 

87 3 Ликери и жестоки алкохолни пијач-
ки, чија набавна цена по еден литар 
изнесува: 
— до 12 динари XXX XXX XXX 

88 3 — над 12 до 17 динари XXX XXX XXX 

89 3 — над 17 динари XXX XXX XXX 

90 Уплатна сметка 840-21110 (91 до 92) XXX XXX 

91 Производи на кои данокот на промет 
се плаќа при увоз 

д 

92 Производи за потребите на ЈНА 

93 В. Услуги (94+100 + 102 + 105) XXX XXX 

94 17 Уплатна сметка 840-21200 (95 до 99) XXX XXX 
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95 17 Надоместоци од . работи на извоз на 

земјоделски и прехранбени производи 
и од работи на извоз на дрва и дрвни 
сортименти XXX XXX XXX XXX 

96 17 Надоместоци од другите работи на из-
воз и од меѓународни сообраќајно а-
генциски работи XXX XXX XXX XXX 

97 17 Надоместоци од работи на меѓународ-
на шпедиција и од услуги на договор-
на контрола на квалитетот и кванти-
тетот на стоки XXX XXX XXX XXX 

98 17 Надоместоци од работи на увоз на 
стоки и од други надворешнотрговски 
услуги XXX XXX XXX XXX 

99 17 Надоместоци од работи на застап-
ништво XXX XXX XXX XXX 

100 18 Уплатна сметка 840-21201 (101) XXX 

101 18 Надоместоци од вршење промет на 
стоки на големо и услуги во тој про-
мет во Југославија XXX , XXX XXX XXX 

102 19 Уплатна сметка 840-21202 (103 до 104) XXX XXX 

103 19 Надоместоци од вршење кредитни и 
други банкарски работи XXX XXX XXX XXX 

104 19 Надоместок кој како дел на приход 
на банката и припаѓа на работната 
заедница XXX XXX XXX XXX 

105 20 Уплатна сметка 840-21203 (106) XXX XXX 

106 20 На менични заеми XXX XXX XXX XXX XXX 

107 Вкупно А + Б (2 + 93) XXX XXX 

108 Во тоа: 
СР Босна и Херцеговина XXX XXX 

109 СР Црна Гора XXX XXX 

ИО СР Хрватска XXX XXX 

111 СР Македонија XXX XXX 

112 СР Словенија XXX XXX 

113 СР Србија — потесна Србија XXX XXX 

114 САП Војводина XXX XXX 

115 САП Косово XXX XXX 

116 Производи и услуги на кои не се пла-
ќа сојузен данок на промет XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

117 В к у п н о (107 + 116) XXX XXX 
1 

118 II. РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ (119 + 129) XXX XXX 

319 А. Производи (120 + 125) XXX XXX 

120 Уплатна сметка 840-21115 (121 до 124) XXX XXX 

121 Републички данок на промет на стоки 
на мало и републички данок на про-
мет на алкохолни пијачки, освен ре-
публичкиот данок на промет на стоки 
на мало што тримесечно го плаќаат 
граѓани и приватни правни лица кои 
се задолжуваат по распоред и освен 
данокот на промет на алкохолни пи-

• јачки испорачани на угостителски ду- • 
ќани на самостојни угостители и на 
граѓани . ' . ххх ххх х'хх 

122 XXX XXX XXX 
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123 XXX XXX XXX 

124 XXX XXX XXX 

125 Уплатна сметња 840-21118 (126 до 128) XXX XXX 

126 Републички данок на,промет на ал-
кохолни пијачки испорачани на у-
гостителски дуќани и на граѓани XXX XXX XXX 

127 XXX XXX XXX 

128 XXX XXX XXX 

129 В. Услуги (103) XXX XXX 

130 Уплатна сметка 840-21210 (131 до 132) XXX XXX 

131 Републички даЕШк на надоместоци за 
вршење услуги, освен републичкиот 
данок на надоместоци за услуги што 
тримесечно го плаќаат граѓани и при-
ватни правни лица кои се задол-
жуваат по распоред XXX XXX XXX 

132 XXX XXX XXX 

133 Стоки и услуги на кои не се плаќа 
републички данок на промет XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

134 В к у п н о (119 + 129 + 133) XXX XXX 

135 III. ПОКРАИНСКИ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ (136 + 144) XXX XXX 

136 А. Производи (137 + 140) XXX XXX 

137 Уплатна сметка 840-21111 (138 до 139) XXX XXX 

138 Покраински данок на промет на стоки 
на мало, освен покраинскиот данок на 
промет на стоки на мало што триме-
сечно го плаќаат граѓани и приватни 
правни лица кои се задолжуваат по 
распоред XXX XXX XXX 

139 XXX XXX XXX 

140 Уплатна сметка 840-21114 (141 до 142) XXX XXX 

141 Покраински данок на промет на ал-
кохолни пијачки испорачани на уго-
стителски дуќани на самостојни уго-
стители и на граѓани XXX XXX XXX 

142 

143 В. Услуги (144) XXX XXX 

144 Уплатна сметка 840-21213 (145 до 147) XXX XXX 

145 Покраински аднок на надоместоци за 
вршење услуги, освен покраинскиот 
данок на надоместоци за услуги што 
тримесечно го плаќаат граѓани и при-
ватни правни лица кои се задолжу-
ваат по распоред XXX XXX XXX 

146 XXX XXX XXX 

147 XXX XXX XXX 

248 IV. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ (149 + 180) XXX XXX 

-

149 А. Производи (150 + 155 + 160 + 162 + 
+164+169 +171 + 173 +178) XXX XXX 

150 Уплатна сметка 840-21120 (151 до 154) XXX XXX 
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151 Општински данок на промет на стоки 
на мало во трговијата, освен општин-
скиот данок на промет на алкохолни 
пијачки X X X X X X X X X 

152 X X X X X X X X X 

153 X X X X X X X X X 

154 X X X X X X X X X 

155 Уплатна сметка 840-21121 (156 до 159) X X X X X X 

156 Општински данок на промет на ал-
кохолни пијачки во трговијата на 
мало, освен општинскиот данок на 
промет на природно вино X X X X X X X X X 

* 

157 X X X X X X X X X 

158 X X X X X X X X X 

159 X X X X X X X X X 

160 Уплатна сметка 840-21122 (161) X X X X X X 

161 Општински данок на промет на при-
родно вино во трговијата на мало X X X X X X X X X 

162 Уплатна сметка 840-21123 (163) X X X ^ххх 

163 Општински данок на промет на пиво 
во трговијата на мало X X X X X X X X X 

164 Уплатна сметка 840-21124 (165 до 168) X X X X X X 

165 Општински данок на промет на алко-
холни пијачки во угостителството, ос-
вен општинскиот данок на промет на 
природно вино X X X XXX X X X 

166 X X X X X X X X X 

167 X X X X X X X X X 

168 X X X XXX X X X 

169 Уплатна сметка 840-21125 (170) X X X X X X 

170 Општински данок на промет на при-
родно вино во угостителството XXX XXX XXX 

171 Уплатна сметка 840-21126 (172) X X X X X X 

172 Општински данок на промет на пиво 
во угостителството X X X X X X X X X 

173 Уплатна сметка 840-21127 (174 до 177) X X X X X X 

174 Општински данок на промет на стоки 
на мало во стопански и други работни 
организации, освен во трговијата и 
угостителството X X X X X X X X X 

175 XXX X X X XXX 

176 XXX XXX XXX 

177 XXX XXX XXX 

178 Уплатна сметка 840-21129 (179) XXX XXX 

179 Друг општински данок на промет на 
стоки на мало, освен општинскиот да-
нок на промет на стоки на мало што 
тримесечно го плаќаат граѓани и при-
ватни правни лица кои се задолжу-
ваат по распоред X X X X X X XXX 

180 Б. Услуги (181) X X X X X X 
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181 Уплатна сметка 840-21220 (182 до 184) XXX XXX 

182 Општински данок на надоместоци за 
вршење услуги, освен општинскиот 
данок на надоместоци за услуги што 
тримесечно го плаќаат граѓани и при-
ватни правни лица кои се задолжу-
ваат по распоред XXX XXX XXX 

183 XXX XXX XXX 

184 XXX XXX XXX 

185 Стоки и услуги на кои не се плаќа 
општински данок на промет XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

186 В к у п н о (149 + 180 + 185) XXX XXX 

187 Данок на промет кој не влегува во 
вкупниот приход (188 до 190) XXX XXX 

188 а) сојузен XXX XXX 

189 б* републички XXX XXX 

190 в) покраински XXX XXX 

191 г> општински XXX XXX 

На 19 година Раководител . Претседател 
на сметководството, на управниот одбор, Директор, 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4-7154/1 
22 мај 1970 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар 

за финансии, 
Анте Зелиќ, е. p. 

290. 

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот 
закон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/64, 28/66, 
1/67, 54/67, 30/68 и 56/69) и членот 32 став 2 од 
Законот за Службата на општественото книговод-
ство („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67, 54/67, 
15/68, 50/68 и 55/69), сојузниот секретар за финансии 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕ-

СТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 

, 1. Во Наредбата за уплатување на приходите на 
општествено-политичките заедници и општествените 
фондови („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/68. 56/69 и 
4/70), во точката 2 под а) по одредбата под 13 се до-
даваат четири нови одредби, кои гласат: 

,,13а) на сметката бр. 840-11118 — Придонес од 
личниот доход од работен однос на работниците во 
угостителството и придонес за образование од лич-
ниот доход од работен однос; 

136) на сметката бр. 840-11119 — Придонес од 
личниот доход од работен однос на работниците 
во угостителството што се плаќа по посебна стопа 
и придонес за образование од личниот доход од 
работен однос; 

289. 

Врз основа на членот 53 став 2 од Основниот 
закон за виното („Службен лист на СФРЈ", бр. 
27/65), сојузниот секретар за стопанство издава 

Н А Р Е Д В Д 
ЗА ЗАШТИТА НА ПОТЕКЛОТО НА ПРОЧУЕНОТО 

ВИНО „ЖИЛАВКА—МОСТАР" 

1. Под назив: "Жилавка—Мостар" може да се 
пушта во промет само прочуено вино определено 
со решението на Сојузниот секретаријат за стопан-
ство, бр. 15-2536/1 од 18 април 1970 година. 

2. Вината произведени до денот на влегувањето 
во сила на оваа наредба кои носат назив: „Жилав-
ка—Мостар" или слични називи што потрошувачи-
те можат да ги доведат во заблуда дека се работи 
за тоа прочуено вино, а не се тоа прочуено вино, 
можат да се наоѓаат во промет под досегашните 
називи само до 31 мај 1971 година. 

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

Бр. 15-2536/2 
5 мај 1970 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

д-р Боривое Јелиќ е. р. 



х Четврток, 4 јуни 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 — Страна 677 

13в) на сметката бр. 840-11120 — Придонес од 
личниот доход од работен однос на работниците во 
угостителството што се плаќа по посебна стопа на 
примањата од работен однос на уживателите на 
пензија и придонес за образование од личниот доход 
од работен однос; 

13г) на сметката бр. 840-11121 — Придонес од 
личниот доход од работен однос на работниците во 
угостителството што се плаќа по посебна стопа на 
примањата за работа подолга од полното работно 
време и придонес за образование од личниот доход 
од работен однос;". 

На крајот на одредбата под 22 точката се заме-
нува со точка и запирка и по тоа се додаваат две 
нови одредби, кои гласат: 

,',22а) на сметката бр. 840-908 — Проодна сметка 
ка придонесот од личниот доход од работен однос 
на работниците во угостителството - и . придонес за 
образование од личниот доход од работен однос; 

226) на сметката бр. 840-909 — Проодна сметка 
на придонесот од личниот доход од работен однос на 
работниците во угостителството што се плаќа по 
посебна стопа и придонес за образование од личниот 
доход од работен од ное;". 

Во одредбата под 22, во ставот 2 бројот: „22" се 
заменува со бројот: „22а", а во ставот 3 Се заменуваат 
броевите: „17, 19 и 21" со броевите: „17, 19, 21 и 226". 

На крајот на одредбата под 25 точката се за-
менува со точка и запирка и се додаваат две нови 
одредби, кои гласат: 

,,25а) на сметката бр. 840^11122 — Заедничка 
смети* на придонесот од личниот доход од работен 
однос на работниците во угостителството и придо-
нес за образование од личниот доход од работен 
однос; 

256) на сметката бр. 840-11123 — Заедничка сме-
тка на придонесот од личниот доход од работен 
однос на работниците во угостителството што се 
плаќа по посебна стопа и придонес за образование 
од личниот доход од работен однос;". 

Во одредбата под 25, во ставот 2 зборовите: „23 
до 25" се заменуваат со зборовите: „23 до 256". 

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

Бр. 5-5980/1 
15 мај 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 
за финансии, 
Јанко Смоле, е р. 

291. 

Врз основа на членот 72 од Законот за печатот 
и за другите видови информации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ 
НА СПИСАНИЕТО „LIFE", БРОЈ 10 ОД 25 V 1970 

ГОДИНА 

Се забранува да се внесува во Југославија и 
растура списанието „Life", број 10 од 25 V 1970 го-
дина. 

Б -3 бр. 650-4-1/7 
25 мај 1970 година 

Белград 

292. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТО-
ПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА АЕРОДРОМСКА ОПРЕМА 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните царински броеви на Царинската тарифа — 
специфична аеродромска опрема, наместо царински-
те стопи предвидени во Царинската тарифа односно 
во Решението за определување пониски царински 
стопи за стоките за кои е предвиден царински кон-
тингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70 и 22/70), 
ќе се применуваат следните царински стопи: 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царинска 
број стопа 
1 2 3 

84.11/2 

84.12/3 

84.21/3 

85.01/1а-2 

87.02/26 

Компресори 
Ех. 
Компресори на воздух под прити-
сок за напојување — палење ави-
они со млазни мотори - 12 
Уреди за климатизација, автомат-
ски над ЗОО m8 

Ex. 
Специјални клима-уреди за загре-
вање на авио-кабини, конструкцио-
но приспособени кон техничките 
карактеристики на трупот на воз-
духопловот, капацитет над ЗОО m8 12 
Други апарати за распрснување 
течност, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Уред за одмрзнување авиони, кој 
работи на принципот на распрсну-
вање на течност 

87.03/5 

87.03/11 

Заменик сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Момчило Драговиќ, е. р. 

Други генератори и мотори 
Ех. 
Електрични генератори за палење 
авионски мотори, без сопствен по-
гон — што се влечат 
Други автобуси 
Ех. 
Специјални автобуси наменети и 
конструкционо приспособени ис-
клучително за превоз на патници 
по аеродромската платформа 
Противпожарни коли 
Ех. 
Специјални противпожарни возила 
со капацитет на исфрлање од над 
3 600 талони хемиска супстанција 
(пена) во минута 
Други моторни возила за специ-
јални цели 
Ех. 
— Специјални возила — компре-

сори на воздух под притисок за 
напојување — палење на авиони 
со млазни мотори 

— Специјални возила — електрич-
ни генератори за палење на 
авионски мотори 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
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— Специјални возила — подвижни 
хидраулични платформи за ра-
бота на авиони и со вградени 
специјални уреди за одмрзнува-
ње авиони, кои работат на прин-
ципот на распрснување на теч-
ност 

— Специјални возила за влечење 
авиони 

— Специјални возила за чистење 
на аеродромските маневарски 
површини од нечистотија 

— Специјални возила со вградена 
хидраулична лифт-платформа 
со променлив агол приспособен 
кон формата на трупот и кон 
отворот на авионот за натовар 
и истовар на товар 

— Самоодни скали за влегување на 
патниците во авионот и за изле-
гување од авионот 

— Специјални возила со вградена 
хидраулика и со елеватор со 
лента, приспособени кон потре-
бите за натовар на товар во а-
вионот и" за истовар од авионот 

Други возила 
Ех. 
Скали за укрцување на патници во 
авионот монтирани на 4 тркала, со 
прачка за теглење, со механизам 
за управување и со хидрауличен 
уред за дотерување на височината 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
В7.14/5 

12 

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

Бр. 3-6767/1 
5 мај 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

293. 
Врз основа на точката 3 од Решението за опре-

делување царински контингенти („Службен лист на 
•СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69 и 
31/69), во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решна трговија, сојузниот секретар за финансии 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТО-
ПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИТЕ 
НА БАКАР И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТОДЕН 

БАКАР 

1. На увозот на производите од подолу наве-
дените тарифни броеви на Царинската тарифа — 
специфична опрема за рудниците на бакар и за 
производство на катоден бакар, наместо царинските 
стопи предвидени во Царинската тарифа односно во 
Решението за определување пониски царински 
стопи за стоките за кои е предвиден царински кон-
тингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70 и 22/70) 
ќе се применуваат следните царински стопи: 

40.11/1е Други надворешни гуми 
Ех. 
Надворешни гуми за кипери со но-
сивост над 45 тона. 

40.11/2е Други внатрешни гуми 
Ех. 
Внатрешни гуми за кипери со но-
сивост над 45 тона 

73.18/36 Други рабни цевки 
Ех. 
Специјални рабни цевоводи за 
транспорт на топилнички гасови и 
прав во топилнмци 

84.02/4 Други помошни уреди за парни 
котли 
Ех. 
Котли-утилизатори за ладење га-
сови од пламени печки и конвер-
тори 

84.10/3 Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Центрифугални пумпи за одвод 

на вода од јами во рудници 
— Центрифугални пумпи во уре-

дите за флотација на руда, от-
порни на абразија и корозија 

— Центрифугални пумпи со хидро-
динамичко затирање на вратило, 
за транспорт на електролит во 
електролиза 

84.11/16 Вакуум-пумпи 
Ех. 
Вакуум-пумпи за филтери во уре-
ди за флотација на руда 

84.11/2 Компресори 
Ех. 
Стационарни компресори со капа-
цитет над 10.000 Nms/h воздух 

84.11/4 Вентилатори 
Ех. 
— Вентилатори од низок притисок 

за проветрување на јами во руд-
ниците 

— Вентилатори специјално при-
способени кон работните услови 
во топилници 

Печки за топилници 
Други машини и уреди 
Ех. 
Полиблок-изменувачи на топлина 
од импрегниран графит за загре-
вање на електролитот во електро-
лиза 
Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Одвојувачи на прав, капацитет 

над 400 т 3 во минута 
— Уреди за филтрирање на рудов 

концентрат 
— Електрофилтери за издвојување 

на честици метал од гасовите на 
топилници 

84 20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Ваги за мерење тежина и за регу-
лирање на брзината на протокот на 
материјалите за транспортерите, со 
ленти што имаат носивост над 100 
тона материјали на час или широ-
чина на лентата од 1.000 mm и по-
веќе , 

84.14/3 
84.17/ 1ѕ 

84.18/26 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 



Четврток, 4 јуни 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 24 — Страна 679, 

84.22/1 а Товарни лифтови 
Ех. 
Скип-уреди за извлекување руди 
од јами 12 

84.22/36 Кранбви над 50 до 500 тона носи-
вост 
Ех, 
Кранови за манипулација со печки 
и со конвертори во топилници 12 

84.22/4 Машини и уреди за транспортира-
ње во ров 12 

84.22/5а Транспортери со гумена или че-
лична лента врз база на движење 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
— Транспортери со лента, носивост 

над 100 тона материјал на час 12 
— Транспортери со лента, широчи-

на на лентата од 1.000 mm и по-
веќе 12 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар 
Ех 
— Јамски натоварувачи на елек-

тричен, дизел и пневматички 
погон 

— Хидраулични уреди за подигање 
тапанести мелници за мелење 
руда 

— Обртни вагонски кИпери 
— Полупортални гребачи — дода-

вачи (риклајмери) 
— Уреди за транспорт на бакарен 

прав од електрофилтери, утили-
затори и гасоводи до топилнич-
ки печки 

84.23/46 Булдожери, багери, англдозери и 
слични машини, со мотор над 
200 КЅ 
Ех. 
— Багери електрични со зафатнина 

на лажицата над 6 т ѕ 

— Булдожери со мотор над 270 КЅ 
— Турно-трактори со мотор над 

250 КЅ 
Машини за длабински дупчења 
Ех. 
Машини за длабински рударски 
истражувачки дупчења 
Машини за откоп во рударството 
Други машини стабилни или под-
вижни за ископување ити. 
Ех. 
Дупчалки ротационо-перкусиони. 
самоодни со пречник на дупчењето 
над 9 цола и со можност на дупче-
ње под агол од 30° во однос на вер-
тикалната линија 12 

84.43/11 Други конвертори, лонци за леење 
и ДР. 
Ех. 
— Конвертори за преработка на 

бакренец 12 
— Карусел-машини за леење на 

аноди бакар' 12 
84.56/3 Уреди за сортирање, флотирање и 

брикетирање 
Ех. 
Уреди за флотирање руда 12 

84.23/7 

84.23/9 
84.23/12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 
12 

12 

12 

84.56/7 Други машини за сортирање и ел. 
Ех. 
— Дробилични постројки за руда, 

капацитет над 400 тона на час 12 
— Дробилични постројки за секун-

дарно дробење на руда, капаци-
тет над 40 тона руда на час 12 

— Дробилки за дробење на кон- «. 
верторска шлака ^ 12 

— Тапанести мелници за мелење 
руда, со маса за уфрлање прач-
ки и кугли во мелниците 12 

— Уреди за хидраулично сортира-
ње на руда — хидроциклони 12 

— Машини за флотациска концен-
трација — кондиционери 12 

— Уреди за одвојување концентрат 
на руда' од флотациска течност 
— згуснувачи 12 

84.59/1 л Други машини и механички справи 
Ех. 
— Уреди за изработка на појдовни 

листови за катода (Starting 
Scheet machine-Vennberas) 12 

— Машини за перење на катоди 
бакар 12 

85.01/26-4 Други трансформатори над 1.000 kg 
по парче 
Ех. 
Трансформатори за јамска развод-
на мрежа во рудници 12 

85.01/3 Исправувани и исправувач^ апа-
рати 
Ех. 
Силициумски исправувачи над 
10.000 ампера 12 

85.15/Зж Други телевизиски преносни и 
приемни апарати и др. 
Ех. 
Уреди за водење, следење и кон-
трола на процесот на производство-
то — дробењето на руда во дро-
билки, по телевизиски пат 12 

85.19/5 Разводни уреди со вградени апа-
рати 
Ех. 
Командни и разводни уреди за 
управување со топилнички печки и 
конвертори 12 

85.19/4,5 и 6 Расклопил апарати, разводни и 
заштитни уреди 
Ех. 
Јамски електроразводни постројки 12 

86.02/1 Акумулаторон електрични локо-
мотиви 
Ех. 
Локомотиви за јамски транспорт 
на руда 12 

87.02/Зв-1 Кипери над 30 тона носивост 
Ех. 
Кипери над 45 тона носивост 12 

90.20/3 Контролни табли и екрани 
Ех. 
Уреди за управување и контрола 
на процесот на флотирањето на ру-
да — „TKSREI" 12 

90.24 Инструменти и апарати за мерење 
и др. 
Ех. 
Мерни и регулациони инструменти 
и апарати на топилнички печки и 
конвертори 12 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-4101/1 
17 март 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с. р. 

ЗА 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царинска 
број стопа 

1 2 3 

84.14/4а 
84.14/4B 

84.17/ls 

84.18/26 

Печки за печење цемент 12 
Други индустриски печки 
Ex. 
Печки за сушење материјали со 
жешки гасови ' 12 
Други машини и уреда за сушење 
Ех. 
Ротациони сушилници за сушење 
суровини 12 
Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Вреќа-филтери (отпрашувачи) 

за отплатување на воздух и га-
сови "12 

— Мокри отпрашувачи за о п р а -
шување на воздух и гасови 12 

— Електросгатички филтери за от-
прашување на воздух и гасови 12 

— Циклони и мултициклони за от-
прашување на воздух и гасови 12 

Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 
Ваги за мерење и дозирање на су-
ровини, клинкер и цемент, со елек-
тромеханичка и електронска регу-
лација ^ 12 
Транспортери со гумена или че-
лична лента врз база Eia движење 
на лентата, со сопствен погон 
Ех. 
— Транспортери со лента, носивост 

над 100 тона материјал на час 12 

84.20/1 

84.22/5а 

8 4 . 2 2 / 5 Д 

294. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 

СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЦЕМЕНТ 

1. На увозот на производите од подолу наведените 
тарифни броеви на Царинската тарифа — специфич-
на опрема за производство на цемент, наместо та-
рифните стопи предвидени во Царинската тарифа 
односно во Решението за определување пониски ца-
рински стопи за стоките за кои е предвиден царин-
ски контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/70 
и 22^70), ќе се применуваат следните царински стопи: 

84.23/46 

84.23/12 

— Транспортери со лента, широ-
чина^ на лентата од 1000 mm и 
повеќе 12 

Други машини и апарати за дига-
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и ел. 
Ех. 
— Доделувани, додаеачи и ел., пло-

ч е с т , чиниести, ротациони, пол-
ани, вибрациони и ел., за дози-
рање на суровини, клинкер и 
цемент 12 

— Специјални справи и уреди за 
товарење цемент во бродови, 
шлепови, вагони, и камиони 12 

— Воздушни транспортери (возду-
шни корита — „air slide", воз-
душни ,,Fuller"-nyMnn и пнев-
матички елеватори) за транспорт 
на суровини и цемент 12 

— Уреди: (повлечни' синџири — 
Schleppkette) од огноотпорен че-
лик за транспорт на клинкер од 
постројките за ладење на клин-
кер 12 

Булдожери и багери со мотор над 
200 КЅ 
Ех. 
— Булдожери со мотор над 250 КЅ 12 
— Багери електрични со зафатни-

на на лажицата од 3 или повеќе 
кубни метра, за експлоатација 
на лапор во каменоломи 12 

Други машини, стабилни или под-
вижни 
Ех. 
Дупчалки ротациони — перкусио-
ни, самоодни или влечени, со преч-
ник на дупчењето над 80 mm, за 
експлоатација на лапор во каме-
ноломи 12 
Машини и уреди за производство 
на градежен материјал 
Ех. 
— Мелници за подготвување (ме-

лење) на суровини за производ-
ство на цемент, со или без сепа-
ратор 12 

— Мелници за мелење на цемен-
тен клитжер, со или без сепа-
ратор 12 

— Дробилки за дробење на суро-
вини во индустрр1јата на цемент, 
капацитет на дробењето над 60 
тона материјал на час 12 

— Уреди за мокро подготвување на 
суровини (разгмечувачи) 12. 

— Уреди за месење — груба хомо-
генизација на крупна суровина 12 

— Уреди за месење — фина хомо-
генизација на суровини и це-
мент во силоси 12 

Специјални справи за транспорт и 
пакување на цемент 12 
Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, прове-
рување, анализа и автоматска кон-
трола 
Ех. 
Уреди за мерење, проверување, 
анализа, автоматска контрола и ре-
гулација на производството во ин-
дустријата на цемент 12 

8 4 . 5 6 '5 
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84.59/2В 

90.28 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", 

Бр. 3-4016/1 
22 април 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

Тарифен Н а и м е н у в а њ е Царинска 
број стопа 

1 2 3 
84.14/4В 

i 
84.17/ls 

84.18/26 

84.19/8 

84.56/7 

Други индустриски и лаборатори-
ски печки; ^електрични 
Ех. 
Ротациони печки за континуелпа 
калцинација на титан-хидроксид 12 
Други машини и уреди за обработ-
ка на материјали со менување на 
температурата 
Ех. 
— Евапоратори за концентрација 

на раствор на титанил-сулфат 12 
— Уреди за сушење паста на повр-

шински обработен титан-диоксид 12 
Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности 
и гасови 
Ех. 
— Уреди за редукција и бистрење 

на раствор на титанил-сулфат 
— Уреди за издвојување на феро-

-сулфат од раствор на титанил-
-сулфат 12 

— Уреди за издвојување и пречи-
стување на титан-хидроксид од 
исталожеп хидролизат 12 

— Уреди за неутрализација на 
отпадните кисели води во произ-
водството на титан-диоксид 12 

Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Машини за дозирање и пакување 
на титан-диоксид во прав 12 
Други машини за сортирање, пре-
совање, сепарација, перење, крше-
ње итн. 
Ех. 
— Уреди за мелење и сушење на 

илменит — титанова руда 12 

84.59/2К 

295. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ТИТАН-ДИОКСИД 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема за производство на титан-
-диоксид, наместо царинските стопи предвидени во 
Царинската тарифа односно во Решението за опре-
делување пониски царински стопи за стоките за кои 
е предвиден царински контингент („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 13/76 и 22/70), ќе се применуваат след-
ните царински стопи: 

— Уреди за мелење и сепарација 
по гранулација на калцшшран 
титан-диоксид 12 

— Уреди за мелење на титан-диок-
сид во паста 12 

— Уреди за мелење (микрениза-
ција) на површински обработен 
титан-диоксид 12 

Други машини и механички спра-
ви, кои не спаѓаат во ниеден та-
рифен број од главата 84 
Ех. 
Уреди за хемиско разлагање на 
илменит — титанова руда 12 
— Уреди за таложење на титан-

хидроксид со хидролиза 12 
— Уреди за хемиско подготвување 

на титан-хидроксид (т. нар. пиг-
ментација) за калцинирање 12 

— Уреди за подготвување и за до-
давање хемиски агенси во про-
изводството на титан-диоксид 
и титан-хидроксид - \2 

— Уреди за површинска заштита 
— стабилизација на пигментни-
те особини на титан-диокси-
дот * 12 

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

- Бр. 3-6768/1 
5 мај 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, с р, 

296. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИ-
ЈА И ИНДУСТРИЈАТА НА ЦЕЛУЛОЗА И ХАР-

ТИЈА 

1. На увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема за потребите на шумарството, дрв-
ната индустрија и индустријата на целулоза и хар-
тија, наместо царинските стопи предвидени во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за опреде-
лување пониски царински стопи за стоките за кои 
е предвиден царински контингент („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат след-
ните царински стопи: 

Тарифен 
број 

Н а и м е н у в а њ е Царинска 
стопа 

84.01 /4 Други котли за производство на во-
дена и друга пара 
Ех. 
— Специјални парни котли за па-

лење со стругаш«! и со дрвни 
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84.92/1 

8492/2 

84 02/4 

84.09/3 

t4 09/4 

84 10/3 

84 10/7 

84.12/2 

отпадоци за потребите на инду-
стријата за преработка на дрво 12 

— Базни котли за регенерација на 
отпадни сулфитил и сулфатне 
баз«, за потребите на индустри-
јата на целулоза 12 

Економ** зери 
Ех. 
Екштомизери за специјални парки 
котли за палеше со струганки и со 
доени отпадоци за потребите на ин-
дустријата за преработка на дрво и 
економизери за базни котли за ре-
генерација на отпадни сулфитни и 
сулфати^ бази, за потребите на ин-
дустријата на целулоза 12 
Изгрева чи 
Ех, 
П р е г р е е ш за специјални парни 
котли за палење со стругапки и 
дрвни отпадоци, за потребите на 
индустријата за преработка на др-
во и прегревани за базни котли 
за регенерација на отпадни сул-
ф а т и и сулфатни бази, за пот-
ребиту на индустријата иа целу-
лулоза 12 
Други помошни уреди за парни 
котли 
Ех. 
Други помошни уреди за специјал-
ни парни котли за палење со стру-
г а н а и со дрвни отпадоци, за по-
требите на индустријата за прера-
ботка на дрво, како и за базни 
котли за регенерација на отпадни 
сулфитни и сулфатни бази, за по-
требите на индустријата на целу-
лоза 12 
Вибро-валци 
Ех. 
Специјални вибро-валци за изград-
ба на шумски комуникации, прис-
пособени за работа во брдски и 
планински предели, за потребите на 
шумарството 12 
Други валци 
Ех. 
Други специјални валци за изград-
ба на шумски комуникации, при-
способени за работа во брдски и 
планински предели, за потребите 
на шумарството 12 
Центрифугалин пумпи 
Ех. 
Центрифугални пумпи за црна и 
бела база за потребите па индус-
тријата ма целулоза 12 
Други пумпи 
Ех. 
— Пумпи за целулозна и хартиена 

маса во дисперзија, за потреби-
те на индустријата на целулоза 12 

— Пумпи за транспорт иа дефиб-
рнран целулозен материјал, за 
потребите на индустријата на 
целулоза 12 

Уреди за климатизација, автомат-
ски до ЗОО т 3 

Ех. 
Уреди за климатизација (стабили-
зација) на дрвни плочи, за потре-
бите на индустријата за прера-
ботка на дрво 12 

84.12/3 Уреди за климатизација, авто-
матски над ЗОО т% 

Ех. 
Уреди за климатизација (стаби-
лизација) па дрвни плочи, за пот-
ребите на индустријата за прера-
ботка иа дрво 12 

84.16/1 Каландери 
Ех. 
Кал андори за производство и 
доработка на хартија, картон зи 
лепенка 12 

84.16/2 Валци-цилиндри за каландерк 
Ех. 
Валци-цшшндри за каландери, за 
производство и доработка па хар-
тија, картон и лепенка 12 

84.16/3 Други машини за валање 
Ех. 
Други машини за валање (произ-
водство и доработка) на хартија, 
картон и лепенка 12 

84.17 '16 Машини и уреди за пречистување 
Ех. 
Машини и уреди за пречистување 
на целулозна маса 

84.17/1г Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
Машини и уреди за парење и су-
шење ма дрво и лесонит-плочи 
(дрвни плочи) 

84.17/1Д Машини и уреди за разладување 
на материјали 
Ех. 
Машини и уреди за разладување 
на хартија, картон и дрвни плочи 

84.17/1Ѓ Машини за сушење на дрво: 
1) со инфрацрвени зраци 
2) друго 

84.17/1е Автоматски машини за дестилаци-
ја и евапоризација 
Ех. 
Машини за сува дестилација на 
дрво, за потребите на индустријата 
за преработка на дрво 

84.17/Is Други машини и уреди 
Ех. 
Каналски (тунелски) сушилки за 
сушење на бојосани и лакирани 
предмети од дрво и дрвни плочи, 
за потребите на индустријата за 
преработка на дрво 

84,18/2а-1 Индустриски центрифуги 
Ех. 
Центрифуге! за дрвна и целулозна 
маса, за потребите на индустријата 
на целулоза 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
Машини и уреди за филтрирање 
на отпадни води, за потребите на 

** индустријата за преработка на др-
во, целулоза и хартија 12 

34.19/2 Машини за пакување и завитку-
вање на стоки 
Ех. 
Машини за пакување на целулоза 
во бали и на хартија во колаци, за 
потребите на индустријата на це-
лулоза и хартија 12 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производството 
Ех. 

12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 
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Ваги и апарати за мерење, конт-
рола и дозирање на материјали во 
проток, за потребите на индустри-
јата на целулоза и шЈДустријата 
за преработка на дрво (иверици, 
лесонит, целулоза и хартија) 12 

84.21/2 Апарати за гаснење на пожар 
Ех. 
Апарати за гаснење на шумски 
пожари, за потребите на шумар-
ство 12 

84.21/3 Други апарати за распрснување 
течности, со пумпи, за разни цели 
Ех. 
Апарати за распрснување течности 
со пумпи за сузбивање болести и 
штетници во шумарството, за по-
требите на шумарството 12 

84.22/5В Дигалки и витли со опирање 
Ех. 
Дигалки и витли со- опирање за 
извлекување на дрво од шума и за 
натовар, истовар и манипулација 
на дрвни сортимент во дејноста 
ка експлоатацијата на шумите 12 

8 4 . 2 2 / 5 Г Дигалки, самостојни, подвижни 
Ех. 
Дигалки самостојни и подвижни за 
извлекување на дрва од шума и за 
натовар, истовар и манипулација 
иа дрвни сортимента во дејноста 
на експлоатацијата на шуми 12 

84.22/5д Други машини и апарати за дига-
ње и др. 
Ех. -
Автоматски дигалки — сортирнпци 
за сортирање на режана граѓа, за 
потребите на индустријата за пре-
работка на држ) 12 

84.23/11 Гр ед ери 
Ех. 
Гредери специјално конструирани 
за одржување на шумски комуни-
кации, за потребите на шумарството 12 

84.23/12 Други машини 
Ех. 
Машини — сврдли за правење 
дупки за пошумување — садење 
дрвја, за потребите на шумарството 12 

84.31 Машини за изработка и довршу-
вање на целулозна маса (хартијиа 
маса) и за изработка и довршува-
ње на хартија: 
1) машини и апарати за изработка 

на целулозна маса (хартиена ма-
са) и за изработка и довршување 
на хартија 12 

2) машини и апарати за изработка 
и довршување на картон и ле-
пенка 12 

3) друго 
84.33 Машини за сечење хартија и кар-

тон од сите видови; други машини 
за преработка на хартијна маса, 
хартија или картон: 
1) машини за изработка на хар-

тијни ќесиња, пликови и други 
предмети за пакување од хар-
тија и карго«, за потребите на 
индустријата на хартија 12 

2) машини за сечење хартија и 
картон, за потребите на инду-
стријата на хартија 12 

3) други машини за потребите на 
индустријата на хартија 12 

84.40/1ѕ Други машини и апарати 
Вх. 
Машини за континуирано печате-

ње на дрвни плочи и фурнир, за 
потребите на индустријата за пре-
работка на дрво 12 

8 4 . 4 5 / 2 В - 2 Вруеилки за рамно брусење 
Ех. 
Машини за рамно брусење на мат-
рици на дрвни плочи, за потреби-
те па индустријата за преработка 
на дрво 12 

84.45/2в-4 Специјални бруеилки 
Ех. 
Специјални брусилки за брусење 
на каландери, за потребите на ин-
дустријата на хартија 12 

84.45/2г Оетрилки 
Ех. 
Автоматски и полуавтоматски ос-
трилки на различни елементи за 
обработка на дрво, за потребите нач 
индустријата за преработка на др-
во (гатерски листови, кружни и 
лентести пили и ножови за обра-
ботка на дрво) 12 

84.47/2 Машини за дупење 
Ех. 
Машини за дупење дрво, за потре-
бите на индустријата за преработ-
ка на дрво 12 

84.47/3 Машини за изработка на паркет, 
за потребите на индустријата за 
преработка на дрво 12 

84.47/4 Машини за стружење дрво, за по-
требите на индустријата за прера-
ботка на дрво 12 

84.47/5 Машини за високофреквеитно ле-
пење на дрво 12 

84.47/6 Машини за глодање на дрво, за по-
требите на индустријата за пре-
работка на дрво 12 

84.47/7 Машини за брусење на Дрво, за 
потребите на индустријата за пре-
работка на дрво 12 

84.47/8 Пили за дрво, за потребите на ин-
дустријата за преработка на дрво 12 

84.47/9 Га тери за дрво, за потребите на 
индустријата за преработка на др-
во 12 

84.47/10 Други машини за механичка пре-
работка на дрво, за потребите на 
индустријата за преработка на дрво 12 

84.47/11 Автоматски линин за преработка 
на дрво (трансфери и ел.) 12 

84.47/12 Други машини 
Ех. 
Други машини за преработка па 
дрво, за потребите на индустријата 
за преработка на дрво 12 

8 4 . 4 9 / 3 Друг алат за рачна употреба 
Ех. 
Машини за дупење карпи со сопс-
твен пневматички погон (портабл 
дупчалки — кобра), за потребите 
на шумарството 12 

84.59/2Ѓ Машини за хемиска обработка на 
дрво 32 

84,59/23 Трансфер-линии за бојосување 
Ех. 
Трансфер-линии за бојасување на 
дрво и дрвни плочи, за потребите 
на индустријата за преработка на 
дрво 12 

84.59/2К Друго 
Ех, 
— Специјални преси за агломери-

рање на дрвни влакна и дрвни 
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85.11/2 

85.11/3 

отпадоци за потребите на индус-
тријата за преработка на дрво 12 

— Преси за стврднување на дрво 
за потребите на индустријата за 
преработка ,на дрво 12 

— Машини за импрегнација на 
дрво и дрвни плочи под при-
тисок, за потребите на индустри-
јата за преработка на дрво 12 

— Машини за макање чкорчиња 12 
— Машини за облагородување на 

дрво и дрвни плочи, за потре-
бите на индустријата за прера-
ботка на дрво 12 

Индукциона и диелектрична греј-
на опрема 
Ех. 
Специјални апарати за калење на 
запци на пили за дрво, за потре-
бите на индустријата за преработ-
ка на дрво 12 
Електрични машини и апарати за 
заварување, летување и соедину-
вање 
Ех, 
Специјални апарати за заварување 
на лентести пили, за потребите на 
индустријата за преработка на 
дрво 12 

87:(ЦДб Други трактори — на тркала 
"Ех. 
Специјални трактори — на трка-
ла, флексибилна јачина над 60 КЅ, 
за потребите на шумарството 12 

87.14/4 Приколки за превоз на товар над 
15 тона со хидраулични или други 
Уреди 
Ех. 
Приколки за превоз на дрво за 

. потребите на шумарството, носи-
вост над 15 тона 12 

87.14/5 Други возила 
Ех. 
Приколки за превоз на дрво за 
потребите на шумарството, носи-
вост над 8 тона 12 

9032/3 Други машини и апарати за меха-
ничко испитување на тврдоста и 
ДР. 
Ех. 
Машини и апарати за механичко 
испитување на тврдоста, јачината, 
збиеноста, еластицитетот и слични-
те својства на дрвото, дрвните 
плочи (облагородени или ^ о б л а -
городени), хартијата и картонот, 
за потребите на индустријата за 
преработка на дрво и индустријата 
на целулоза и хартија 12 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола итн. 
Ех. 
Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола во 
производството на дрвни плочи и 
фурнир, целулоза и хартија, за по-
требите на индустријата за прера-
ботка на дрво и на индустријата на 
целулоза и хартија 12 
2. Ова решение влегува во сила наред-

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

Бр. 3-6760/1 
6 мај 1970 година 

Белград Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е, р, 

297. 
Врз основа на точката 3 од Решението за опре-

делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54'67, б'68, 13/69 и 31/69), 
во спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ИНДУ-

СТРИЈАТА НА ТУТУН 
1. На увозот на производите од подолу наведе-

ните тарифни броеви на Царинската тарифа — спе-
цифична опрема за индустријата на тутун, наместо 
царинските стопи предвидени во Царинската та-
рифа односно во Решението за определување по-
ниски царински стопи за стоките за кои е предвиден 
царински контингент („Службен лист на СФРЈ ( \ 
бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царин-
ски стопи: 

Тарифен 
број 

Н а и м е н у в а њ е Царинска 
стопа 

84.17/1г Машини и уреди за перење и су-
шење 
Ех. 
Машини и уреди за перење и су-
шење за индустријата на тутун 12 
Машини и уреди за разладување 
материјали 
Ех. 
Машини и уреди за разладување 
материјали за индустријата на 
тутун 12 
Машини за дозирање и пакување 
Ех. 
Машини за дозирање и пакување 
за индустријата на тутун 12 
Машини и справи за индустријата 
на тутун 12 

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

Бр. 3-6769/1 
5 мај 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

84.17/ 1д 

84.19/8 

84.59/2б 

298. 

Врз основа на членот 133 став 2 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈЛ, бр. 24/59 и 13/63 
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 15/67 и 30/68), 
директорот на Сојузната управа за царини пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНАТА ПОСТАПКА НА ЦАРИНЕЊЕТО 
НА СТОКИТЕ ШТО ДОМАШНИТЕ ПАТНИЦИ ГИ 

НОСАТ СО СЕБЕСИ 
Член 1 

Домашен патник при одење во странство е дол-
жен усно да му ги пријави на царинскиот работник 
а на негово барање и да ги покаже личниот багаж 
и сите други стоки што ги носи со себеси, 

Член 2 
Како домашен патник, во смисла на овој пра-

вилник, се смета југословенски државјанин и стран-
ски државјанин што има живеалиште во Југосла-
вија. 

Член 3 
Како личен багаж, во смисла на овој правилник, 

се сметаат предметите што служат на личните по-
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треби на патникот додека се наоѓа на пат (облека, 
обувки, предмети за одржување на личната хиги-
ена, храна, пијачки, цигари и ел.), и тоа во коли-
чината што му е потребна на патникот со оглед на 
околностите на патувањето (цел и траење на пату-
вањето и годишно време). 

Член 4 
Ако домашен патник при одење во странство 

изнесува и предмети кои ќе му служат за време 
на патувањето, а не претставуваат личен багаж 
во смисла на членот 3 од овој правилник, на пример, 
фотографски апарат, кино-камера, дурбин, носив 
музичќи инструмент, грамофон, магнетофон, радио 
или транзисторски приемник, масив ТВ-приемник, 
пишувачка машина, детска количка, опрема за 
логорување, спортски реквизити и спортска опрема, 
скапоцено крзно и накит, должен е да ги запише 
тие предмети во Списокот па предметите што пат-
никот привремено ги изнесува (образец бр. 1), кој 
го заверува царинарницата. 

Кога домашен патник при враќањето од стран-
ство ќе внесе во Југославија предмети од ставот 1 
на овој член, тие не се сметаат како стоки што се 
увезуваат и не подлежат на плаќање царина и дру-
ги давачки. 

Член 5 
Списокот на предметите што патникот привре-

мено ги изнесува содржи податоци за патникот 
(презиме и име и број на патната исправа) и пода-
тоци за предметите врз основа на кои може да се 
утврди нивната идентичност при враќањето на пат-
никот (трговски назив на стоките, со назначување 
на марката, типот, фабричкиот број и ел.). Овој 
список го пополнува патникот. 

Член 6 
Домашен патник што доаѓа од странство е 

должен усно да му ги пријави на царинскиот ра-
ботник а на негово барање и да му ги покаже сите 
предмета што ги носи со себеси. 

Член 7 
Царинење на стоките што домашен патник ги 

внесува од странство врши влезната царинарница 
по скратена царинска постапка или по редовна ца-
ринска постапка. 

По скратена царинска постапка се царинат сто-
ките во вкупна вредност до 1.000 динари што пат-
никот ги внесува за потребите на своето домаќин-
ство. 

По редовна царинска постапка се царинат сто-
ките кои очигледно не се наменети за потребите на 
домаќинството, инсталациони и градежни матери-
јали и други стоки чија вредност е поголема од 
1.000 динари (чл. 45 до 68 и член 127а став 2 од 
Царинскиот закон). 

Член 8 
Царинењето на стоките што патникот ги носи 

со себеси се врши со примена на единствена царин-
ска стопа од 30% (член 12 од Законот за Царинската 
тарифа — „Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 
5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52'69 и ' 
22/70), на стопа од 1% посебна давачка за царинско 
евидентирање (член 256 од Законот за Царинската 
тарифа), на стопа од 3% посебна давачка за из-
рамнување на даночното оптоварување на стоките 
(точка 1 од Одлуката за определување на стоките 
за кои се плаќа посебна давачка за израмнување 
на даночното оптоварување на стоките — „Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 23/68) и на соодветна 
стопа на сојузен данок на промет. • 

При царинењето на земјоделски прехранбени 
производи за кои е пропишана посебна давачка, се 
наплатува и посебна давачка за земјоделските и 
прехранбените производи (Наредба за височината 
на посебната давачка при увозот на одделни земјо-
делски и прехранбени .производи — „Службен лист 
ка СФРЈ" бр. 18/68). 

Стоките што во смисла на членот 12 став 3 од 
Законот за Царинската тарифа се изземени од при-

мената на единствена царинска стопа се царинат 
по стапите предвидени во Царинската тарифа, со 
тоа што другите давачки се наплатуваат во висо-
чината определена во ставот 1 на овој член. 

Член 9 
Царинењето на стоките по скратена царинска по-

стапка се врши по Пресметката на увозните давачки 
за стоките што патниците ги носат со себеси (во 
понатамошниот текст: Пресметката) — (образец 
бр. 2). 

Член 10 
Образецот на Пресметката се печати во блокови 

од 160 примероци, со тоа што во секој блок четири 
последователни примероци се означени со ист реден 
број. 

Првиот примерок е отпечатен во зелена боја и 
останува во блокот. Вториот и третиот примерок 
се отпечатени во црвена боја, при врвот се перфо-
рирани и му се предават на сметководството на 
царинарницата. Првите три примероци на грбот се 
карбонизирани. Четвртиот примерок е отпечатен во 
црна боја, при врвот е перфориран и му се предава 
на патникот. Кон четвртиот примерок е отпечатена 
и општа уплатница, која со перфорација е одвоена 
од Пресметката. Уплатницата има ист реден број 
како и Пресметката кон која се наоѓа. 

Член И 
Пресметката ја пополнува царинскиот работник 

врз основа на наодот утврден со прегледот на при-
јавените стоки. 

Во пресметката се запишуваат: презиме и име 
на патникот, место на живеење и адреса, број на 
патната исправа и од кого е издадена, податоци за 
пријавените стоки, царинска основица и вкупен из-
нос на давачките што патникот е должен да ги 
плати. 

Рубриката на Пресметката „Стоки што се цари-
нат" царинскиот работник ја пополнува на следниот 
начин: 

1) под називот: „Разни стоки44, „Разни текстилни 
стоки44 или „Разни технички стоки44 ги запишува 
сите предмети чија поединечна вредност не е по* 
голема од 500. динари, освен предметите што се 
изземени од примената на единствена царинска стопа 
и на стопа на данок на промет од тар. број 1 од 
Тарифата на сојузниот данок на промет, како и 
предметите што подлежат на задолжително приј ап-
нување на други органи или установи (радио-при-
емници, ловечко и друго огнено оружје и ДР-); 

2) предметите чија поединечна вредност е по-
голема од 500 динари и предметите што се изземени 
од точката 1 на овој став посебно ги запишува во 
Пресметката со полн трговски. назив и со поблиски 
ознаки, како што се марка, тип, фабрички број и 
слично. г 

Царинската основица се утврдува во смисла на чле-
нот 8 од Законот за Царинската тарифа, врз основа на 
Листата на царинските основици за стоките што ју-
гословенски и странски државјани ги внесуваат, уве-
зуваат или примаат од. странство. („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 23/67 и 15/68) односно .според Упат-
ството за начинот на утврдувањето на. царинската 
основица за стоките што југословенски и странски 
државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од 
странство, а кои не се опфатени со Листата на 
царинските основици („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/69). 

Износот на давачките што патникот е должен 
да ги плати на пријавените стоки се пресметува по 
стопа која сочинува збир на царинските стопи и 
на посебните давачки и пресметаната стопа на -со-
јузниот данок на промет. Збирната стопа се запит 
шува во соодветната рубрика на Пресметката. По-
себната давачка за земјоделски и- .прехранбени 
производи посебно се пресметува и ; запишу ва во 
Пресметката. 

Член 12 
Домашен патник е должен да се изјасни дали се 

согласува со наодот на царинскиот работник во 
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поглед на количината, видот и квалитетот на стоки-
те и царинските основици, како и во поглед на 
вкупиот износ на увозните давачки за стоките оца-
ринети според Пресметката. 

Ако патникот се согласи со наодот на царин-
скиот работник, должен е да се потпише на Пре-
сметката со обврска дека во рок од 8 дена ќе ги 
плати пресметаните увозни давачки. 

По потпишувањето на Пресметката царинскиот 
работник му го предава на патникот четвотиот при-
мерок на Пресметката заедно со уплатницата и му 
ги остава стоките на располагање кои од тој момент 
престануваат да бидат под царински надзор. 

Член 13 
Ако патникот не се согласи со наода-* на ца-

ринскиот работник во смисла на членот 12 став 1 
на овој правилник, должен е да ќ ги пријави стоки-
те на царинарницата за редовно царинење, со ца-
ринска пријава за увоз и провоз на стоки (чл. 45 
до 68 од Царинскиот закон). 

Член 14 
По извршената уплата на пресметаниот износ 

на увозните давачки, наплатениот износ се книжи 
во приходната книга и на примерокот кој му служи 
на сметководството како сметковен документ се става 
број на книжењето од приходната книга. 

Член 15 
Ако патникот не ги уплати увозните давачки во 

рокот од членот 12 став 2 на овој правилник, цари-
нарницата поведува постапка за присилна наплата 
во смисла на чл. 70а и 706 од Царинскиот закон. 

Член 16 
Југословенските граѓани што се наоѓаат во 

странство на работа, школување, специјализација и 
СЛРТЧНО, кога'доаѓаат на привремен престој во Ју-
гославија, можат привремено да внесат предмети за 
лична употреба, и тоа: личен накит, фотографски 
апарат, кино-камера, дурбин, носив музички ин-
струмент, грамофон, магнетофон, носив радио или 
транзисторски приемник, насие ТВ-приемник, п а т у -
вачка машина, детска количка, опрема за логору-
вање, спортски реквизити и спортска опрема. 

Член 17 
Царинарницата утврдува дека домашниот пат-

ник може да се користи со погодностите предвг-е-
ни во членот 16 од овој правилник врз основа на 
забелешката во патната исправа за пријавата на 
престојот во странство или други докази за него-
вото запослување во странство (договор за рабо-
та и ел.). 

Член 18 
Предметите од членот 16 на овој правилник пат-

никот е должен да ги запише во Списокот на пред-
хметите што патникот привремено ги внесува (об-
разец бр. 3) — (во понатамошниот текст: („Спи-
сокот). 

Списокот содржи податоци за патникот (пре-
зиме и име, број на патната исправа) и податоци 
за предметите. 

Член 19 
Патникот го поплнува Списокот во два при-

мероци, од кои првиот на грбот е карбонизира^ со 
тоа што е должен да ги запише поединечно сите 
предмети што привремено ги внесува според видот 
и количината, со назначување на сите карактерис-
тични ознаки врз основа на кои може да се утврди 
нивната идентичност при враќањето во странство 
(марка, тип, фабрички број и др.). 

Царинскиот работник ги споредува податоците 
од Списокот со фактичната состојба на стоките и 
правшшо пополнетиот Список го заверува со печат 
и потпис, па вториот примерок му го предава на 
патникот а првиот го задржува за потребите на 
царинарницата. 

Примероците на Списокот што и остануваат на 
царинарницата се одлагаат според датумите и се 
чуваат најмалку шест месеци. 

Во патната исправа на патникот, на страната 
64, царинскиот работник ја става забелешката: „При-
времено ги внесол стоките" (скртено: „ПВС"). 

Член 20 
Кога патникот од членот 16 на овој правилник 

заминува од Југославија и ги изнесува предметите 
што привремено ги внесол по Списокот, должен е 
да и го предаде Списокот на излезната царинарница. 
Откако ќе ја утврди идентичноста на стоките, ца-
ринарницата ја поништува забелешката „ПВС" во 
патната исправа и тоа го заверува со својот печат. 

Ако патникот за време на престојот во Југо-
славија изврши дефинитивно царинење на стоките 
внесени по Списокот, царинарницата што извршила 
царинење ќе ја поништи забелешката „ПВС" во 
патната исправа на патникот на начинот предвиден 
во ставот 1 на овој член и ќе го задржи Списокот, 
со тоа што ќе го приложи кон царинската пријава 
за увоз и провоз на стоки. 

Ако патникот изврши дефинитивно царинење 
само на дел од стоките привремено внесени по Спи-
сокот, царинарницата што извршила царинење става 
забелешка на Списокот за бројот и датумот на де-
кларацијата, а Списокот му го враќа на патникот, 
со тоа што не ја поништува забелешката „ПВС" во 
патната исправа. 

Член 21 
Обрасците бр. 1, 2 и 3 наведени во овој правил-

ник се отпечатени кон овој правилник и се негов 
составен дел. 

Тие обрасци се печатат на јазиците на народите 
на Југославија, и тоа: српскохрватски (кирилица) 
односно хрватскосрпски (латиница), македонски и 
словенечки. 

На грбот на обрасците што му се предаваат на 
патникот во смисла на одредбите од овој правилник, 
е отпечатено кратко известување на патникот за 
начинот на пополнувањето на образецот и за не-
говите права и обврски. 

Член 22 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат 

на патниците во пограничниот промет, ако со меѓу-
народни спогодби не е определено поинаку. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Упатството за царин-
ската постапка со стоките што домашни патници 
ги носат со себеси („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/67). 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 06-6710/1 
12 мај 1970 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, 

Милован Гокановиќ, е. р. 

Образец бр. 
(Големина на образецот 14,5X21 cm 
Боја на хартијата: отворенозелена) 

С П И С О К 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ 

ПРИВРЕМЕНО ГИ ИЗНЕСУВА 
Презиме и име на патникот 
Број на патната исправа 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ 
ГИ ИЗНЕСУВА: 

1) 
2) — 
3) = 
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Горе наведените предмети, заклучно со редниот 
број , патникот ги пријави при изле-
гувањето од Југославија. 
Датум 
Место 

Заверува: 
Царински работник, 

(м. п.) 
(На грбот пишува:) 

Известување на патникот за пополнување на об-
< разецот: 
— Образецот го пополнува патникот со мастило или 

со хемиски молив. 
Во рубриката „Податоци за предметите што пат-
никот ги изнесува" се запишуваат поединечно 
сите предмети што му служат на патникот за 
време на патувањето, а не претставуваат личен 
багаж, како на пример: фото-апарат, кино-камера, 
дурбин, носив музички инструмент, грамофон, 
магнетофон, радио или транзисторски приемник, 
носив ТВ-приемник, пишувачка машина, детска 
количка, опрема за логорување, спортски рекви-
зити и опрема, скапоцено крзно, накит и др. 

— Споменатите предмети се запишуваат така што, 
покрај трговскиот назив, се внесуваат и поблиски 
податоци врз основа на кои може да се утврди 
нивната идентичност при враќањето (марка, тип, 
фабрички број и ел.), на пример: фото-апарат 
марка: „Кодак", број на објективот број ла 
камерата ; хармоника марка: „Dalape", 120 
басови, „дугметара". 

— Правилно исполнетиот список го заверува цари-
нарницата и врз основа на така заверен список 
патникот ги внесува запишаните предмети без 
плаќање царина и други давачки. 

Образец бр. 2 
(Големина на образецот 14,5X21 cm 

No 

П Р Е С М Е Т К А 
НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ШТО 

ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕБЕСИ 

Презиме и име 
Место на живеење и адреса —: 

Број на патната исправа 
Издадена од 

ВРЕДНОСТ 
НА ЦАРИНСКАТА 

ОСНОВИЦА 

СТОКИ ШТО СЕ ЦАРИНАТ 

Вкупна вредност 
Стопа % 
Такса (Т. бр. 27 и 28) 
Образец 
Вкупна давачка 

и со букви: • 

Се согласувам со наодот на царинарницата и се 
обврзувам дека во рок од 8 дена ќе ги уплатам пре-
сметаните давачки на тековната сметка на Цари-
нарницата —— 
број 
Датум 
Место — —— 

Царински обврзник, 

Царински работник, 

(М. П.) ? 

(На грбот пишува:) 
Известување на патникот 
— Образецот го пополнува царинскиот работник. 
— Под називот: „Разни стоки", „Разни текстилни 

стоки" или „Разни технички стоки" се запишуваат 
само предметите чија поединечна вредност не е 
поголема од 500 динари, освен предметите што не 
се царинат по единствена царинска стопа и кои 
подлежат на обврската за пријавување на дру-
гите органи или установи (радио-приемници, ог-
нено оружје и др.). Овие предмети, како и пред-
метите чија поединечна вредност е поголема од 
500 динари, посебно се запишуваат во Пресметката 
со полн трговски назив и со поблиски ознаки 
(марка, тип, фабрички број и ел.). 

— Стопата по која е извршено пресметување на 
увозните давачки ја опфаќаат царинската стопа, 
посебната давачка за царинското евидентирање, 
посебната давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на стоките и стопата на данокот на 
промет. 

— Патникот е должен да се изјасни дали се. сог-
ласува со наодот на царинскиот работник во по-
глед на количината, видот, квалитетот и вред-
носта, како и во поглед на вкупниот износ на 
пресметаните давачки. 

— Ако патникот не се согласува со наодот на ца-
ринскиот работник должен е да & ги предаде 
стоките на царинарницата на редовно царинење. 

— По потпишувањето на Пресметката и по презе-
мањето на стоките, патникот нема право на при-
говор во поглед на квалитетот, количината, видот 
и вредноста на стоките оцаринети под називот: 
„Разни стоки", „Разни текстилни стоки" и „Разни 
технички стоки". 

— Ако патникот не ги уплати пресметаните давачки 
во рок од 8 дена, наплатата ќе се изврши по 
присилен пат, со тоа што царинарницата исто-
времено ќе поведе постапка за одземање на 
патната исправа од патникот во смисла на чле-
нот 40 став 1 точка 4 од Законот за патните ис-
прави на југословенските државјани. 

Образец бр. 3 
(Големина на образецот 14,5X21 cm 

Боја на хартијата: отвореноцрвена) 

С П И С О К 
НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ ПРИВРЕМЕ-

НО ГИ ВНЕСУВА 

Презиме и име — — 
Број на патната исправа и од кого е издадена 
Живеалиште (место, улица и број на станот) 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ПАТНИКОТ 
ГИ ВНЕСУВА: 
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5) . 
6) 
7) • 
8) — — 
9) — 

ХО) • 

Се обврзува дека горе назначените предмети ќе 
ги вратам во странство во рок од дена или во 
тој рок ќе & ги пријавам на царинарницата за цари-
нење. 
Датум 
Место 

Патник, 

Заверува царински работник, 
(М. П.) 

(На грбот пишува:) 
Известување на патникот за пополнување на об-

разецот: 
— Образецот во два примерока го пополнуваат само 

југословенски граѓани што се наоѓаат во стран-
ство на работа, школување, специјализација и 
слично, кога доаѓаат на привремен престој во 
Југославија. 

— Споменатите лица можат привремено да ги внесат 
само следните предмети за лична употреба: личен 
накит, фото-апарат, кино-камера, дурбин, носив 
музички инструмент, грамофон, магнетофон, но-
сне радио или транзисторски приемник, носии 
ТВ-приемник, пишувачка машина, детска ко-
личка, опрема за логорување, спортски рекви-
зити и спортска опрема. 

— Предметите се запишуваат така што, покрај тр-
говскиот назив, се внесуваат и поблиски податоци 
врз основа на кои може да се утврди нивната 
идентичност при враќање (марка, тип, фабрички 
број и ел.). На пример: фото-апарат марка „Ко-
дак", број на објективот број на ка-
мерата ; хармоника марка: „Dalape", 
120 басови, „дугметара". 

— Сите други предмети што патникот ги внесува 
мора или дефинитивно да ги оцарини или да при-
бави одобрение од царинарницата, за привремен 
увоз, со задолжителна уплата на износот на пре-
сметаната царина и на другите давачки на име 
обезбедување. 

— Патникот е должен да 6 го предаде овој список 
на излезната царинарница при заминувањето од 
Југославија. 

299. 

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословен-
скиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во југословенскиот стандард Класификација 
и услови на квалититот на цементите произведени 
од портланд—цемент клинкер JUS В.С1.011, кој е 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 27/67), точката 4.13 се менува и гласи: 
„Портланд—цемент са додацима пуцолана и пуцо-
лански цемент. За ове цементе марке 250 и 350 не 
прописује се савојна и притисна чврстоћа после 7 
дана према тачки 4.111 овог стандарда, али се 

најмања саво јна и притисна чврстоћа коју цемента 
имају после 7 дана мора означити на врећама и та 
чврстоћа је услов квалитета." 

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

Бр. 18-2735/1 
20 мај 4970 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Славољуб Виторовић с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

284. Решение за определување на постојани 
гранични премини за меѓународен соо-
браќај — — — — — — 657 

285. Правилник за програмата и начинот на 
полагањето на возачкиот испит — — — 657 

286. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за нормите на квалитетот за 
одделни видови земјоделско семе и дру-
гите услови за пуштање во промет и за 
Единствената метода за вршење анализа 
на земјоделско семе — — — — — — 663 

287. Правилник за измени на Правилникот за 
начинот на вршење стручна и здравствена 
контрола над производството на земјо-
делско семе — — — — — — — — 664 

288. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за водење евиденција за 
прометот и за начинот на пресметување и 
плаќање на данокот на промет — — — 664 

289. Наредба за заштита на потеклото на 
прочуеното вино „Жилавка-Мостар" — 676 

290. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за уплатување на приходите на 
општественб-политичките заедници и оп-
штествените фондови — — — — — 676 

291. Решение за забрана на внесување и рас-
турање на списанието „Life", број 10 од 
25 V 1970 година — — — — — — — 677 

292. Решение за определување пониски ца-
рински стопи за специфична аеродром-
ска опрема — — — — — — — — 677 

293. Решение за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за 
рудниците на бакар и за производство на 
катоден бакар — — — — — — — 678 

294. Решение за определување пониски царин-
ски стопи за специфична опрема за про-
изводство на цемент — — — — — — 680 

295. Решение за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за 
производство на титан-диоксид — — — 681 

296. Решение за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за 
потребите на шумарството, дрвната индус-
трија и индустријата на целулоза и хар-
тија — — — — — — — — — — 681 

297. Решение за определување пониски ца-
рински стопи за специфична опрема за 
индустријата на тутун — — — — — 684 

298. Правилник за посебната постапка на ца-
ринењето на стоките што домашните пат-
ници ги носат со себеси — — — — — 684 

299. Решение За измена на југословенскиот 
стандард од областа на градежништвото 688 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ", Белград, Јована Ристи&а 1. Попгг. фах 226 
— Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух, Улица Јована Ристика бр. 1. ~ 

Печати Београдски графички завод Белград, Булевар војводе Мишима бр. 17 


