
„ С Л У Ж Б Е Н лист вл СФРЈ" изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски словенечки, 
македонски албански и унгарски Ја-
зик - Огласи ' според тарифата -
Жиро-сметка кај Службата на опште-

ственото книговодство 60802 603-1125 

Четврток, 16 август 1973 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 45 ГОД. XXIX 

Цена на овој број е 10 динари. -
Претплатата за 1973 години изнесува 
270 чинари - Редакција Улица Јо-
вана Ристика бр I Пони фах 226 -
Телефони централа 650 155; Урепни-
штво 651-885: Служба га претплата 
651-732: К омери и tn лен сектор 651-671; 

те леи г 11751? 

642. 

Врз основа на член 37 став 1, член 376 и член 
37д став 1 од Законот за прометот на стоки и ус-
луги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 
54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУ-

ЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 58/70, 42/71. 33/72, 53/72, 64/72, 11/73 и 17/73), во 
Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите 
за извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука, 
во колона 3 се вршат следните измени, и тоа: 

Наименување 
на стоките 
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10.01 Пченица и наполица: 
1) Пченица: 

б) друга: 
1) крупник (пир) ЛБ Д 
2) друго ЛБ Д 

2) Наполица ' ЛБ Д 

10.02 'Рж: 
2) Друга ЛБ Д 

10.03 Јачмен: 
1) Пиварски Л В Д 

10.06 Ориз: 
1) Во лушпа или излупен, но 

понатаму неприготвен: 
а) во лушпа: 

2) друг ЛБ Д 
б) излупен ЛБ Д 

2) Друго: 
а) глазиран или полиран ЛВ Д 
б) друго ЛБ Д 

11.01 Брашно од жита: 
1) Од пченица или наполи-

ца: 
а) пченично ЛБ Д 
б) од наполица ЛБ Д 

2) Друго: 
а) од 'рж ЛБ Д 
б) од пченка ЛБ Д 
в) друго: 

1) јачмено ЛБ Д 
2) од други жита ЛБ Д 

11.02 Прекрупа и гриз од жита; 
зрна од жита обработени на 
друг начин (на пример: вала-
ни, во лушпи, полирани, 
перлирани или гмечени, но 
понатаму неприготвени), ос-
вен оризот излупен, глази-
ран, полиран или кршен и 
никулци од жита цели, ва-
лани, во лушпи или мелени: 
1) Прекрупа и гриз од пче-

ница или од наполица: 
а) прекрупа: 

1) пченична 
2) друго 

б) гриз: 
1) пченичен 
2) друг 

2) Прекрупа и гриз (освен 
од пченица и наполица): 
а) прекрупа 
б) гриз: 

1) од пченка 

44.03 Дрво необработено, со сим-
ната кора или не, или само 
искастрено: 
4) Јамско дрво: 

а) од иглолисници 
5) Друго: 

в) друго: 
1) пилоти дабови 
2) пилоти букови 
3) пилоти од иглолис-

ници 
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2. Во колона 4 се, вршат следните измени, и тоа: 
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12.06 Хмељ и брашно од хмељ (лу-
пулин): 
1) Савињски РК ЛБ 
2) Бачки РК ЛБ 
3) Стар (од поранешни го-

дини) РК ЛБ 
4) Концентрат од савињски 

хмељ РК ЛБ 
5) Концентрат од банки 

хмељ РК ЛБ 
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6) Концентрат од друг хмељ РК 
7) Друг хмељ РК 
8) Брашно од хмељ (лупу-

лин) РК 
23.04 Маслени погачи и други ос-

татоци при добивање на рас-
тителни масла, освен тало-
гот: 
1) Погачи: 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

а) од соја РК ЛБ 
б) од маслинки РК ЛВ 
в) од сончоглед РК ЛБ 
г) други: 

1) од репа РК ЛБ 
2) од конопово семе РК ЛБ 
3) од ленено семе РК ЛБ 
4) од рицинус РК ЛБ 
5) од други маслодај-

ни семиња и пло-
дови РК ЛБ 

Друго: 
а) сачми од репа РК ЛБ 
б) сачми од сончоглед РК ЛБ 
в) сачми од конопово се-

ме РК ЛБ 
г) сачми од ленено семе РК ЛБ 
Д) сачми од соја РК ЛБ 
ѓ) сачми од тиквини сем-

ки РК ЛБ 
е) сачми од други масло-

дајни семиња и плодо-
в-и РК ЛБ 

ж; ) рицинусови сачми за 
ѓубрење РК ЛБ 

25.07 Глина (каолин, бентонит 
итн.), освен експедираната 
глина од тар. бр. 68.07, анда-
лузит, цијанид силиманит, 
печен или не, мулит; шамот 
и динас-земја: 
6) Бентонит ГДК Ј1Б 

28.38 Сулфати (вклучувајќи и 
стипси) и персулфати: 
1) Сулфати на: 

г) олово ГДК Ј1Б 

28.42 Карбонати и перкарбонати, 
трговски амониум карбонат 
кој содржи амониум карбо-
нат: 
1) Натриум карбонат неу-

трален (калцинирана со-
да) ГДК 

28.46 Борати и перборати: 
1) Борати на: 
а) натриум ГДК 

29.06 Феноли и виши феноли: 
1) Феноли: 

а) непречистени ГДК 
5) Други ГДК 

29.11 Алдехиди, алдехид-алкохо-
ли, алдехид-етри, алдехид-
феноли и други алдехиди со 
прости или комплексни кис-
лородни функции: 
1) Формалдехид ГДК ЛБ 

29.13 Кетони, кетон-алкохоли, ке-
тон-феноли, - кетон-алдехиди, 
хинони, хинон-алкохоли, хи-

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

нон-феноли, хинон-алдехи-
ди и други кетони и хинони 
со прости или комплексни 
кислородни функции и нив-
ни халогени, сулфо-, нитро-
и нитрозо-деривати: 
1) Монокетони: 

а) ацетон: 
1) непречистен ГДК ЛБ 

3) Камфор: 
б) друго ГДК ЛБ 

29.31 Органски тио-соединенија: 
4) Тиодигликол ГДК ЛБ 
8) Друго: 

а) тиоетри ГДК ЛБ 

32.13 Печатарски бои; мастила и 
тушеви за пишување и цр-
тање и други мастила и ту-
шеви: 
1) Печатарски бои: 

а) црни . ГДК ЛБ 

38.19 Хемиски производи и препа-
рати на хемиската и на 
сродните индустрии (вклу-
чувајќи ги и оние што се 
состојат од мешаници на 
природни производи), неспо-
менати ниту опфатени на 
друго место; отпад очни про-
изводи на хемиската и на 
сродните индустрии, неспо-
менати ниту опфатени на 
друго место: 
1) Производи и препарати, 

освен оние од точка 2 
на овој тарифен број: 
н) друго: 

17) хемиски производи на 
друго место неспоменати ГДК ЛБ 

39.01 Производи на кондензација, 
поликондензација и полиа-
диција, модифицирани или 
немодифицирани, полимери-
зирани или неполимеризира-
ни, линеарни или нелинеар-
ни 'на пр. фенопласти, ами-
нопласти, алкиди, полиалкил-
ни естри и други полиестри 
незаситени, силикони): 
%) Полиестри: , , 

д) за пресување и прска- -
ње ' ГДК ' ЛБ 

6) Епоксидни смоли: 
ѓ) лепила ГДК ЛБ 

Ѕ9.02 Производи на полимеризаци-
ја и ^полимеризација (на 
пр. полиетилен, политетра- ' 
халоетилен, полиизобутилен, 
полистирен, поливинилхло-
рид, поливинилацетат, поли-
винилхлорацетат и други по-
ливииилни, полиакрилни по-
лиметакрилни деривати, ку-
марон-инден смоли итн.): 
I) Поливинилхлорид: 

а) течен во (емулзија и 
раствор) ГДК ЛБ 

4) Полипропилен ГДК ЛБ 
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6) Полистирол: 
ѓ) во други форми (цев-

ки, вештачки црева) ГДК ЛБ 
8) Друго: 

б) во блокови, плочи, 
профили и монофили ГДК ЛБ 

Tt) во фолии, филмови и 
ленти ГДК ЛБ 

д) во други форми (цев-
ки, вештачки црева и 
ДР.) ГДК ЛБ 

49.06 Проекти и нацрти, за индус-
триски, архитектонски, ма-
шински, трговски или слич-
ни цели, во оригинал или во 
репродукција на истите на 
хартија осетлива на светли-
на: ракописи и чукани текс-
тови: 
1) Нацрти, индустриски пла-

нови ГДК ЛБ 

66.01 Чадори и сонцобрани (вклу-
чувајќи ги и бастуните - ча-
дори, чадорите-шатори и 
градинарските и слични ча-
дори): 
1) Чадори и сонцобрани: 

а) од свила: 
1) чадори ЛБ ДЛ 
2) сонцобрани ЛБ ДЛ 

б) од синтетички влакна: 
1) чадори ЛБ ДЛ 
2) сонцобраки ЛБ ДЛ 

в) од вештачки влакна: ' 
1) чадори ЛБ Д Л 
2) сонцобрани ЛБ ДЛ 

г) од друг текстилен ма-
теријал: 
1) чадори ЛБ ДЛ 
2) сонцобрани ЛВ ДЛ 

2) Друго . ЛБ ДЛ 

70.15 Стакла за часовници — саа-
тови и слични стакла (вклу-
чувајќи ги и стаклата што 
се употребуваат за очила за 
сонце, но исклучувајќи го 
стаклото погодно за корек-
ција на видот), свиткани, ис-
кривени. шупливи и слично; 
стаклени кугли и сегменти на 
кугли, што се употребуваат 
за изработка на часовници 
— саатови и слично: 
3) Друго: 

а) заштитно свиткано ста 
кло ГДК ЛБ 

71.02 Бесценети и полубесценети 
камења, необработени, сече-
ни или на друг начин об-
работени, но 'немонтирани, 
неуредени и ненанижани (ос-
вен камења ненаредени по 
големина, привремено нани-
жани заради полесно прене-
сување) : 
2) Други дијаманти ГДК ЛБ 

73.23 Буриња, садови во форма на 
барабан, канти, кутии и сли-
чни контенери, за транспор-

тирање и пакување на стоки, 
од лим или од плочи, од же-
лезо или од челик: 
2) Друго: 

а) амбалажа ГДК ЛБ 
82.02 Пили (немеханички) и лис-

тови за рачни или машин-
ски пили (вклучувајќи и ли-
стови за пили без запци): 
1) Пили за дрво: 

б) други ГДК ЛБ 
3) Друго' 

б) друго: 
2) ножеви и листови 

за пили во дрвната 
индустрија и шу-
марството ГДК ЛБ 

82.04 Рачни алати, вклучувајќи и 
вградени дијаманти за сече-
ње стакло (елмајзи), што не 
спаѓаат во .некој друг тари-
фен број од оваа глава; лам-
би за лемење, наковални, 
стегачки направи (менгели-
ња), освен приборот и дело-
вите за машини-алатки, пол-
ски ковачници, острила мон-
тирани врз постамент (дви-
жени со рака или со педала): 
6) Друго: 

ѓ) рачен алат и друг при-
бор во дрвната индус-
трија и шумарството ГДК ЛБ 

82.05 Изменлив алат за рачни а-
латки, за машини-алатки 
или за рачни алати движени 
механички (на пример, за из-
длабување, штанцување, на-
режување. дупчење, навит-
кување, фрезување, проби-
вање, режење, стружење, 
зашрафување итн.), вклучу-
вајќи ги и матриците за из-
влекување жица, матриците 
за потискување метали и 
бургиите за дупчење карпи: 
1) Од прост метал: 

а) бургии и други алати 
за дупчење: 
2) друго за машини-

-алатки, освен за об-
работка на дрво ГДК ЛБ 

б) навојни бургии, развр-
тувачи, навоен алат за 
завртување, вклучувај-
ќи и носачи на нарез-
ници, чешли за навој и 
друг навоен алат за 
дупки, за развртување 
дупки и за нарежува-
ње навои: 
4) друго: 

а) за машини-алат-
ки, освен за об-
работка на дрво ГДК ЛБ 

в) глодала, игли за пров-
лекување на профили 
(мандрини), модул ни 
одводни глодала и друг 
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алат за глодање, пров-
лекување и изработка 
на запчаници: 
2) друго: 

а) за машини-алат-
ки, освен за об-
работка на дрво 

д) алати за извлекување 
(прачки, цевки и др.), 
подразбирајќи ги и а-
латите (матрици — 
патрици) за потискува-
ње метали на ладно: 
1) матрици за извлеку-

вање жица 
2) друго 

ѓ) алати за дупчење и 
сондажа: 
1) рударски: 

а) за машини-алат-
ки, освен за об-
работка на дрво 

2) други: 
а) за машиии-алат-

ки, освен за об-
работка на дрво 

е) други алати за маши-
ни и рачни алатки: 
1) други алати за ма-

шини-алатки, освен 
за обработка на 
дрво 

2) Од метални карби-
ди: 
а) за дупчење и 

сондажа: 
1) рударски: 

а) за маши-
ни-алатки 

2) други: 
а) за маши-

ни-алатки, 
освен за 
обработка 
на дрво 

б) други алати за 
машини и рачни 
алатки: 
1) други алати 

за машини-а-
латки, освен 
за обработка 
на дрво 

84.03 Газожеии и генератори за 
воден гас, со или без пречи-
стувани, ацетиленски генера-
тори (со влажна постапка) и 
слични генератори за гас, со 
пречистувач или не: 
1) Генератори за производ-

ство на генераторски гас 
2) Генератори на воден гас 
3) Ацетиленски генератори 
4) Други генератори 

84.04 Парни машини — локомоби-
ли (вклучувајќи и подвиж-
ни машини, освен парни 
трактори од тар. бр. 87.01 
или механички движени 
друмски валјаци) со сопстве-
ни котли: 
2) Турбинеки 
3) Други 

84.05 Парни машини на водена и 
друга пара, без вградени ко-
тли: 
1) Клипни: 

а) за бродови 
. б) индустриски 

ГДК ЛБ 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
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дк 
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ЛБ 

ЛБ 

гдк ЛБ 

гдк 
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ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДЌ 
гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

84.09 Механички движени друм-
ски валјаци: 
1) Парни друмски валјаци 
4) Други валјаци 

84.13 Огништа за печки со течни 
горива (атомизери), , за цвр-
сти горива во прав или за 
гасовити; механички огнари 
— жарачи, механички ре-
шетки — скари и механички 
отстранувачи на пепелот и 
слични уреди: 
4) Друго 

84.14 Индустриски и лабораторис-
ки печки, неелектрични: 
4) Друго 

б) пекарски печки: 1 

1) без лента 
2) со лента за леб 
3) со лента, за друго 

печиво 
в) друго: 

4) друго 
84.16 Каландери и слични машини 

за валање (освен за обработ-
ка и валање метали и за ва-
лање стакло), и цилиндри за 
нив: 
1) Каландери 
Z) Валјаци — цилиндри за 

каландери 
3) Друго: 

а) машини за пеглање 
рубелина (со валјаци) 

б) друго 
84.17 Машини, уреди и слична ла-

бораториска опрема, елек-
трично загревани или не, за 
обработка на материјали со 
менување на температурата, 
како што се: греење, готве-
ње, пржење, дестилација, 
пречистување, стерилизаци-
ја, пастеризација, парење, 
сушење, евапоризација, ва-
лоризација, кондензација 
или разладување, освен ма-
шини или уреди за дома-
ќинство; грејачи за вода и 
грејачи за бањи, неелектри-
чни: 
1) Машини и уреди (освен 

оние од точка 2): 
а) за перење и сушење 

текстилни влакна 
ѓ) машини 

дрво: 
1) со 

зраци 
2) друго 

е) автоматски машини за 
дестилација и евапо-
ризација: 
1) дестилатори индус-

триски и лаборато-
риски 

ж) сушилници за прера-
ботка на овошје и зе-
ленчук 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 

дк 
д к 

дк 

ЛБ 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 

д к 
ЛБ 

гдк дк 
за сушење 

инфрацрвени 
гдк 
г д к 

гдк 

гдк 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

д к 
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ѕ) друго 
3) машини за угости-

телството и за ек-
опрес-ресторани (за 
готвење, печење, пр-
жење и сл.) ГДК ДК 

4) вулканизатори за 
гума ГДК ЛБ 

5) котли за'варење ас-
фалт ГДК ЛБ 

84.18 Центрифуги; машини и апа-
рати за филтрирање и пре-
чистување (освен инки за 
филтрирање, цедилки за 
млеко и слично), за течности 
или гасови: 
1) Апарати за симнување 

павлака ГДК ЛБ 
2) Друго: 

а) центрифуги за течно-
сти: 
1) индустриски: 

б) центрифуги за 
фабриките за ше-
ќер ГДК ЛБ 

в) други ГДК ЛБ 
2) лабораториски ГДК ЛБ 

84.19 Машини и апарати за чис-
тење и сушење на шишиња 
и други контенери; машини, 
за полнење, затворање, пе-
чатење, капслирање и ети-
кетирање на шишиња, кан-
ти, кутии, вреќи и други кон-
тенери; други машини за па-
кување и амбалажирање на 
стоки, машини за газирање 
на пијачки; машини за пере-
ње на садови: 
3) Машини за перење, чис-

тење и сушење на ши-
шиња ГДК ЛБ 

4) Машини за затворање и 
етикетирање ГДК ЛБ 

5) Апарати за газирање на 
пијачки ГДК ЛВ 

6) Машини за пакување и 
затворање на течности во 
пластични обвивки ГДК ЛБ 

7) Машини и апарати за 
пакување на кекс и слат-
ки ГДК ЛБ 

8) Машини за дозирање и 
пакување ГДК ЛБ 

9) Друго: 
а) машини за полнење 

шишиња ГДК ЛБ 

84.21 Механички апарати (рачни 
или не) за исфрлање, дис-
перзија или распрскување 
течности или прав; апарати 
за гаснење пожар (наполне-
ти или не); аерографски 
пиштоли и слични апарати; 
машини и апарати за ис-
фрлање пара или песок и 
слични машини за исфрла-
ње со млаз: 
3) Други апарати за распрс-

кување течности, со пум-
пи, за разни цели: 
б) уреди за вештачки 

дожд ГДК ДК 
в) друго ГДК ЛБ 

4) Атомизери и слични прс-
калки: 
а) рачни: 

1) 

2) 

лозјарски прскалки, 
грбни гдк ДК 
запрашувани зем-
јоделски (освен лоз-
јарски прскалки) 

б) до 400 1, Самоодни 
в) до 400 1, носени и вле-

чени 
г) над 400 1, до 800 1 Са-

моодни 
ѓ) над 800 1: 

1) Самоодни 
2) други 

е) друго' 
1) земјоделски реак-

тивни замаглувачи 
84.22 Машини и апарати за дига-

ње, за манипулирање, за 
натовар или истовар, еле-
ктрични жичарници и кон-
веери (на пример: лифтови, 
дигалки, чекрци, кранови, 
транспортер-кранови, витли-
-макарници, жичарница 
конвеери со ленти и теле-
ферици), освен машините и 
апаратите од тар. бр. 84.23:, 
5) Друго: 

в) дигалки и витли, со 
опирање: 
2) дигалки железни-

чки 
4) дигалки бродски 

г) дигалки самостојни, 
подвижни: 
2) железнички 
4) бродски 

д) друго: 
1) елеватори за жито 

и слама 
4) друго 

84.23 Машини стабилни или под-
вижни за ископување, ниве-
лирање, набивање, длабење, 
дупчење и вадење земја, ми-
нерали или руди (на пример: 
механички лопати, режани 
на јаглен, екскаватори, скре-
пери, нивелири и булдоже-. 
ри); за побивање типови; 
снежни плугови без сопствен 
погон (вклучувајќи и при-
клучоци за снежни плугови): 
5) Машини за набивање по-

ила, освен друмски валја-
ци' 
а) токмаци за набивање 

патишта 
в) друго 

84.25 Машини, апарати и справи 
за берба и вршидба на земјо-
делски производи; преси за 
слама и за храна за добиток; 
косачки за трева, ветерници 
и слични машини за чисте-
ње семе, зрна и мешунест 
зеленчук; машини за сорти-
рање јајца и други машини 
за сортирање земјоделски 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

ЛБ 
ЛБ 

дк 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

гдк 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 
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1 2 3 4 
производи (освен машини за 
мелничката индустрија од 
тар. бр, 84.29): 
1) Комбајни за жито: 

б) влечени ГДК ЛБ 
3) Други комбајни: 

а) Самоодни: 
1) за вадење компир гдк ЛБ 
2) за вадење репа гдк ЛБ 
з) за берење памук гдк ЛБ 
5) друго гдк ЛБ ' 

б) влечени: 
3) за вадење компир гдк ЛБ 
4) за берење памук гдк ЛБ 
5) други гдк ЛБ 

4) Самоврзачки и жнеалки: 
а) запрежни: 

1) самоврзачки гдк ЛБ 
2) жнеалки гдк ЛБ 

б) тракторски: 
1) самоврзачки гдк ЛБ 
2) жнеалки гдк ЛБ 

в) Самоодни: 1 

1) самоврзачки гдк ЛБ 
2) жнеалки гдк ЛБ 

5) Косачки: 
а) запрежни гдк ЛБ 
б) тракторски гдк ДК 
в) Самоодни гдк ЛБ 

в) Вршалки: 
а) со елеватор ',ТД к ЛБ 
б) без елеватор гдк ЛБ 

7) Ронилки: 
а) рачни гдк ЛБ 
б) моторни - гдк ДК 

8) Гребла и превртувачи за 
сено: 

а) запрежни: 
1) гребла гдк ЛБ 
2) превртувачи гдк ЛБ 

9) Преси за сено и слама гдк ЛБ 

1 , 

10) Машини за вадење ком-
пир и репа: 
а) за вадење компир ГДК ЛБ 

И) Машини за сортирање на: 
а) јајца ГДК ЛБ 
б) овошје ГДК ЛБ 
в) зеленчук ГДК ЛБ 
г) други ГДК ЛБ 

12̂  Друго: 
а) копачки за вадење 

други плодови ГДК ЛБ 
б) машини за берење и 

сушење памук ^ ГДК ЛБ 
в) ветерници ГДК ЛБ 
д) друго ГДК ЛБ 

84.28 Други машини за земјодел-
ството, градинарството, жи-
винарството и пчеларството; 
уреди за никнење, снабдени 
со механичка или термичка 
опрема; инкубатори и полози 
за живинарство: 
.1) инкубатори: 

а) автоматски ГДК ДК 
б) други ГДК ЛБ 

2) Машини за хранење и по-
енче на живина и добиток: 
а) автоматски ГДК ДК 
б) други ГДК ЛБ 

84.29 

3) Друго: 
а) сенки и мелници за до-

биточна храна 
б) друго 

Машини за мелничката ин-
дустрија и други машини 
(освен машини за земјодел-
ските стопанства) за прера-
ботка на жита и на сув ме-
шунест зеленчук: 
1) Мелници чеканарки ѓ 

Други мелници 
Уреди за просевање и 
пречистување 
Уреди за лупење и слич-
но 
Машини и уреди за ваде-
ње семиња и никулци 
Друго 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

84.30 

2) 

8) 

9) 

84.31 

3) 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

Машини што не спаѓаат во 
други тарифни броеви од 
оваа глава, што се употре-
буваат во следните инду-
стрии на храна или пијачки: 
лекарската, слаткарската, за 
изработка на чоколадни про-
изводи, макарони, равиоли 
или слични производи од 
жита за храна, за изработ-
ка на преработки од месо, 
риба, овошје и зеленчук 
(вклучувајќи и машини за 
сечење и режење); за произ-
водство на шеќер и пиво: 
I) Машини за приготвување 

тесто 
Машини за сечење и од-
мерување тесто 
Машини и уреди за изра-
ботка на пиво и шпири-
тус 
Машини и уреди за изра-
ботка на растителни ма-
сла и масти 

10) Машини и уреди за сече-
ње, распрскување и сли-
чна преработка на зрно, 
трска, кртолести делови 
итн. 

II) Друго: 
а) машини за индустри-

јата на квасец 

Машини за изработка или 
довршување на целулозна 
маса, хартија или картон: 
1) Машини и апарати за из-

работка на целулозна ма-
са (хартиена маса) и за 
изработка и довршување 
на хартија: 
а) машини за изработка 

на целулоза 
б) машини за изработка 

на хартија 
2) Машини и апарати за из-

работка и довршување на 
картон и лепенка 
Друго 

гдк 

гдк 

гдк 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ДК 
ДК 

ДК 
ДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ДК 

ДК 

ДК 

I-
л е 

ЛБ 

ЛБ 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

84.32 Книговрзачки машини, вклу-
чувајќи и машини за проши-
вање книги: 
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ГДК 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

1) Машини за бигување, ма-
шини за шиење со жица 
(хефт-машини), моторни, 
освен тул-машини на ко-
нец и на жица ГДК ЛБ 

2) Друго ГДК . ЛБ 

84.33 Машини за сечење хартија 
или картон од сите видови, 
други машини за преработка 
на хартиена маса, на хартија 
или на картон: 
1) Машини за изработка на 

ќесиња од хартија, на 
пликови И на други пред-
мети за пакување, од хар-
тија и од картон 

2) Машини за сечење хар-
тија и картон 

3) Други 

84.34 Машини, апарати и прибори 
за леење и слагање букви; 
машини, освен машини алат-
ки од тар. бр. 84.45, 84.46 или 
84.47, за приготвување и из-
работка на печатарски пло-
чички, плочки, клишиња или 
валјаци; печатарски букви 
од сите видови, матрици со 
отпечатоци и клишиња; пе-
чатарски плочички, П Л О Ч К И -
клишиња, плочички, плоч-
ки, валјаци и литографски 
камења приготвени за печа-
тарски цели (измазнети, изз-
рнети или полирани): 
1) Машини, апарати и при-

бор, за леење и слагање 
букви: 
а) машини, апарати и 

прибор за леење и 
слагање (линотип, мо-
нотип, интертип итн.) 

б) машини, апарати и 
прибор за леење, без 
вградени уреди за сла-
гање 

2) Други машини 

84.35 Други машини за печатење, 
помошни машини за печате-
ње: 
1) Големи ротациони маши-

ни ГДК ЛБ 
2) Графички машини за пе-

чат и цинкографија ГДК ЛБ 
3) Други графички машини ГДК ЛБ 
4) Друго: ГДК ЛБ 

а) машини печатарски, 
помошни ГДК ЛБ 

б) друго ГДК. ЛБ 

84.36 Машини за предење од ма-
са (истискување) вештачки и 
синтетични текстилни влак-
на; машини за приготвување 
на природни или вештачки и 
синтетични текстилни влак-
на; машини за предење и 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

колнење; машини за дубли-
рана, навиткување и превит-
кување (вклучувајќи и ма-
шини за навиткување на 
потка): 
1) Машини за предење од 

маса (потискување) на 
вештачки и синтетични 
текстилни влакна 

2) Машини за приготвување 
влакна од: 
а) памук, коноп и лен 
в) синтетични и вештач-

ки влакна 
г) други влакна 

3) Чистални 5 за памук и ве-
штачки и синтетички вла-
кна 

4) Влачарници (карди) и 
развлачници: 
б) за волна 
г) за други влакна 

5) Машини за дублирање 
чешлање ленти од: 

и 

а) 
б) 
в) 

г) 

памук, коноп и лен 
волна 
вештачки и 
ни влакна 

синтетич-

други влакна 
6) Предилници и претпреди-

лници: 
а) за памук, коноп и лен 
в) за вештачки и синте-

тички влакна 
г) за други влакна 

7) Машини за дублирање и , 
кончење на предиво: 
б) од волна 
г) од други влакна 

9) Други маши.ни 

84.37 Машини за ткаење, за пле-
тење, за изработка на гајта-
ни, на тил, на тантели, на ве-
зови, на позамантерија, ма 
плетеници или на мрежи; 
машини за приготвување 
предиво за употреба на овие 
машини, вклучувајќи и сно-
валки, машини за шлихту-
вање основа: 
4) Разбои за ткаење на ко-

нопни и ленени ткаенини 
5) Други разбои 
6) Машини за плетење чо-

рапи: 
а) рачни 
б) други 

7) Трикотажни машини: 
а) за рамно плетење 
б) за кружно плетење 

9) Машини за шлихтување 
10) Машини за преглед на 

довршени ткаенини 
11) Машини за поправка на 

чорапи 
12) Друго 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
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гдк 
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ЛБ 
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ЛБ 
ЛБ 

ГДК ДК 

дк 
ЛБ 

ЛБ 
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ЛБ 
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ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
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ЛБ 

ЛБ 
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84.38 Помошни машини за маши-
ните од тар. бр. 84.37 (шафт-
машини, жакард-машини, 
автоматски запирани на дви-
жењето и механизам за ме-
нување на правецот на дви-
жењето на совалката); дело-
ви и прибор што исклучиво 
или главно служат за ма-
шините од ОВОЈ тарифен 
број и за оние од тар. бр. 
84.36 или 84.37 (вретена и 
крила за вретена, гарнитури 
за влачарници и карди; ис-
фрлани на ниплови, совал-
к а нитки и дигани за нитки 
и игли итн.); 
1) Помошни машини и апа-

рати за машините од тар. 
бр. 84.37: 
а) шафт-машини ГДК ДК 
б) жакард-машини ГДК ДК 
в) друго . ГДК ЛБ 

84.39 Машини за изработка и до-
вршување клобучина (филц) 
во парчиња или во форми, 
вклучувајќи и машини за 
изработка на шапки и тулци 
за шапки: 
1) Машини за изработка на 

филц ГДК ЛБ 
2) Машини за изработка на 

шапки и тулци ГДК ЛБ 
84.40 Машини за перење, чистење, 

сушење, белење, бојосување, 
апретирање, довршување и 
преслекување на текстилно 
предиво, на ткаенини или на 
изработки од текстилни ма-
теријали (вклучувајќи и ма-
шини за перење, пеглање и 
суво чистење); машини за 
свиткување, намотување, се-
чење на ткаенини; машини 
за превлекување на ткаени-
ни или на други подлоги — 
при изработката на линоле-
ум и други покривки за под; 
машини за печатење на тек-
стил, на кожа, поѕидници, на 
хартија за завиткување, на 
линолеум и на други мате-
ријали, и гравирани или е-
цувани плочи, плочички или 
валјаци за овие машини: 
1) Машини и апарати, освен 

оние од точката 2: 
б) машини за хемиско 

чистење, над 10 kg по-
лнење ГДК ДК 

в) машини за хемиско 
, чистење, над 10 kg 
полнење ГДК ДК 

гХ машини за пеглање на 
конфекција и трикота-
жа гдк ДК 

ѕ) други машини и апа-
рати: 
1) машини за печате-

ње на предиво или 
филц ГДК ЛБ 

2) друго ГДК ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

84.41 Машини за шиење; мебел за ,, 
вградување на машини за 
шиење, игли за машини за 
шиење: 
5) Индустриски машини ,за 

шиење ткаенини, компле-
тни ГДК ЛБ 

6) Глави за машините од то-
чката 5 ГДК ЛБ 

7) Идустриски машини за 
шиење на кожа, пластика 
и слично ГДК ЛБ 

8) Глави за машините од то-
чката 7 ГДК ЛБ 

10) Глави за машините од то-
чката 9 ГДК ЛБ 

13) Друго: 
а) машини чевларски ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

84.42 Машини (освен машините за 
шиење) за приготвување, 
штавење или обработка на 
кожа (вклучувајќи и маши-
ни за обукви): 
3) За изработка и поправка 

на обувки и други изра-
ботки од кожа: 
б) машини за изработка на 

кожени производи (на-
раквици, куфери, ре-
мења и сл.) ГДК 

в) друго ГДК 
4) Делови: 

г) други ГДК 
84.43 Конвертори, лонци за леење, 

калапи за леење и машини 
за леење, за металургијата и 
леарниците на метали: 
2) Машини за центрифугал-

но леење ГДК 
5) Машини за калапење ГДК 

84.44 Валачници и валачнички 
станови и валјаци за нив: 
3) Машини и уреди за ко-

нечна доработка ГДК 
4) Машини за отсекување на 

полуфабрикати и готови 
валачнички производи ГДК 

84.45 Машини-алатки за обработ-
ка л а метали и метални кар-
биди, освен машините од тар. 
бр. 84.49 или 84.50: 
1) Машини за обработка со 

деформација: 
а) воздушни чекани, ко-

вачки машини, машини 
за заковување и авто-
мати за ковање: 
3) машини за заковува-

ње ГДК ЛБ 
4) други машини и у-

реди, за ковање ГДК ДК 
в) други машини 

6) други машини ! ^ 
а) клупи за извле-

кување ГДК ЛВ 
2) Машини за обработка со 

симнување на струганки: 

ЛБ 
ЛБ 

ЛВ 

ЛБ 
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гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

ЛБ 

ЛБ 

дк 

дк 

дк 

ЛБ 

б) дупчалки: 
4) координаитни, спе-

цијални и други: 
в) други ГДК ДК 

в) брусилки: 
5) други: 

г) брусилки, за ци-
линдри ГДК ЛБ 

ѓ) рендиња: 
2) вертикални, специ-

јални и провлеку-
в а л а : 
б) рендиња и ше-

пинг-машини, 
други 

и) машини за изработка 
на озабени елементи 

л) други машини: 
3) за изработка на оски 

работилици 
4) за изработка и оспо-

собување на алати 
5) за изработка на ру-

дести оски 
6) за обработка на жи-

ци (отсекување, пле-
тење ИТН;) 

84.46 Машини-алатки за обработка 
на камен, на керамика, на 
бетон, на азбест-цемент и на 
слични минерални материи, 
или за обработка на стакло 
на ладно, освен машините од 
тар. бр. 84.49: 
3) Машини за вибрирање на 

бетон 
4) Машини и уреди за обра-

ботка на бетон 
84.47 Машини-алатки за обработ-

ка на дрво, на плута, на кот-
ава, на ебонит (тврд каучук), 
на тврди вештачки пластич-
ни материи или други тврди 
материи за резбарија, освен 
машините од тар. бр. 84 49: 
1) Преси за пресување на 

пластични материи: 
а) обични ГДК ЛБ 
б) со револвер-глави ГДК ЛБ 

2) Машини за дупчење ГДК ЛБ 
3) Машини за изработка на 

паркет - ГДК ЛБ 
4) Машини за стружење 

дрво ГДК ЛБ 
5) Машини за високофрек-

вентно лепење на дрво ГДК ЛБ 
6) Машини за глодање на 

дрво ГДК ЛБ 
7) Машини за брусење дрво ГДК ЛБ 
8) Пили за дрво: 

а) моторни ГДК ЛБ 
б) електрични ГДК ЛБ 
в) циркулари за дрво ГДК ЛБ 
г) лентести за трупци ГДК ЛБ д) лентести столарски , ГДК ЛБ 

9) Гатери за дрво ГДК ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

10) Други машини за меха-
ничка преработка на др-
во: 
а) стругови и копир-ма-

шини за дрво ГДК ЛБ 
б) за чепување и ласто-

вичка опашка за дрво ГДК ЛБ 
в) за дрво, кохмбинирани ГДК ЛБ 
г) за индустријата на др-

во, други ГДК ЛБ 
д) за изработка на бочви - ГДК ЛБ 
ѓ) за изработка на коли ГДК ЛБ 
е) за производство на 

фурнир, шпер-плочи 
и панел-плочи ГДК ЛБ 

11) Автоматски линии за пре-
работка на дрво (транс-
фери и сл.) ГДК ЛБ 

12) Други машини: 
а) за заковување и спој-

ници за дрво ГДК ЛБ 
б) за обработка на плута, 

на коски, на ебонит и 
на бакелит ГДК ЛБ 

в) друго ГДК ЛБ 

84.52 Машини за сметање; смет-
ководствени машини за пи-
шување, регистар-каси, ма-
шини за франкирање на по-
штенски пратки, машини за 
издавање билети и слични 
машини што имаат уреди за 
сметање: 
2) Книговодствени машини: 

а) механички гдк ЛБ 
б) електрични гдк ЛБ 

3) Машини за регистрирање 
и за издавање билети гдк ЛБ 

4) Машини за франкирање 
на поштенски пратки гдк ЛБ 

5) Регистар-каси гдк дк 
6) Други гдк „ ЛБ 

84.53 Машини за статистика, со 
систем на дупчени картички 
(на пример, сортирки, смета-
чи и табелирки); сметковод-
ствени машини со систем 
сличен на системот на ду-
пчени картички; помошни 
машини за овие машини (на 
пример, дупчалки и машини 
за испитување: 
1) Машини за приготвување 

дупчење, проверување, 
репродукција, средување 
итн.) 

2) Машини за обработка (та-
белира , сметачи и сл.) 

3) Други; 
б) електронски машини за 

автоматизација 
в) електронски машини со 

инфразраци 
' г) друго 

84.54 Други канцелариски машини 
(на пример, машини за умно-
жување хектографски и ша-
блонски, машини за адреси-
рање, машини за сортирање 

гдк 

гдк 

гдк 

ГДК 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
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на метални пари, машини за 
броење и завиткување на ме-
тални пари, апарати за ост-
рење моливи, за перфорира-
ње и соединување): 
3) Апарати и машини за сле-

дење на процесот на про-
изводството ГДК ЛБ 

4) Машини и уреди за при-
готвување податоци за ну-
меричко програмирање ГДК ЛБ 

84.56 Машини за сортирање, про-
севање, сепарација, перење, 
кршење, мелење и мешање 
земја, камен, руди и други 
минерални материи во цвр-
ста состојба (вклучувајќи и 
прав и маса-паста); машини 
за агломеризација, леење и 
обликување на цврсти мине-
рални горива, на керамичка 
маса. на нестврднати цемен-
ти, на гипс и сл. и на други 
минерални производи во прав 
или во форма на маса; ма-
шини за изработка на леар-
ски калапи од песок: 
6) Машини за изработка на 

леарски калапи ГДК ЛБ 

84.57 Машини за изработка и об-
работка на стакло (освен ма-
шини за обработка на стак-
ло на ладно); машини за 
склопување на електрични 
сијалици, на електронски и 
слични ламби и цевки: ' 
3) Машини за склопување 

на електрични, сијалици 
на радиоламби или цевки, 
на цевки за катодни зра-
ци, итн. ГДК ЛБ 

84.59 Машини и механички справи 
(освен оние погодни исклучи-
телно или главно за употреба 
како делови од други машини 
и апарати), што не спаѓаат во 
ниеден тарифен број од оваа 
глава: 

2) Друго: 
а) машини и справи за 

изработка и одржува-
ње на бетонски и ас-
фалтни коловози ГДК ЛБ 

б) машини и справи за 
тутуновата индустрија ГДК ЛБ 

в) специјални справи за 
транспорт и пакување 
на градежни материја-
ли (на ќерамида, тула, 
ќерамида, цемент, вар, 
гипс) ГДК ЛБ 

г) машини и справи за 
градење и одржување 
на железнички пруги ГДК ЛБ 

д) машини и справи за 
изработка на изолира-
ни спроводници ГДК ЛБ 

ѓ) машини за хемиска об-
работка на дрво ГДК ЛБ 

з) кормиларни уреди ГДК ЛБ 

ј) механички справи за 
автоматско отворање и 
затворање на бродско 
грло 

к) друго: 
3) машини за обработ-

ка на гума 
5) машини за изработ-

ка на текстилна ја-
жарија 

7) мешалки за пре-
хранбената индуст-
рија, машини за ва-
лање и миење на 
лој — за приготву-
вање маргарин 

8) преси за индустри-
јата на масло, маст 
и сапун 

12) машини за изработ-
ка на јажарија и 
плетарија 

84.60 Леарски кутии за леарници 
на метали; калапи за леење 
метали (освен калапи од ти-
пот за инготи), за метални 
карбиди, за стакло, за мине-
рални материи (на пример: 
керамичка маса, бетон или 
цемент) или за каучук или 
вештачки пластични мате-
рии: 
1) Калапи за центрифугално 

леење: 
в) за одливки на цемент, 

на бетон и на азбестен 
цемент 

2) друго 
в) за одливки на це-

мент, бетон и азбе-
стен цемент 

85.03 Примарни ќелии и примарни 
батерии: 
2) Друго: 

6) елементи и ќелии за 
електрични примарни 
алкални батерии (жи-
ва-цинк, сребро-цинк) 

г) електрични примарни 
алкални батерии (жи-
ва-цинк, сребро-цинк) 

Д) Друго 
85.13 Електрични апарати за жи-

чна телефонија и телеграфи-
ја (вклучувајќи и апарати за 
телекомуникација по пат на 
преносен фреквентен си-
стем) : 
2) Телефонски апарати: 

а) индукторски SV и сли-
чни 

3) Телеграфски апарати и 
уреди, рачна 

4) Високофреквентни теле-
фонски уреди 

6) Телепринтери и слични 
електрични апарати 

7) Други телеграфски апа-
рати: 
б) други 

8) Високофреквентни уреди 
11) Друго 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

гдк 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 

Д 

ЛБ 

ЛБ 
Д 
ЛБ 
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85.15 Радио-телеграфски и радио-
телефонски преносни и при-
емни апарати; радиоемисио-
ни и телевизиски преносни 
и приемни апарати (вклучу-
вајќи ги и оние со вградени 
грамофони) и телевизиски 
камери; помошни апарати за 
радио-навигацијата, радари и 
радио-контролни апарати за 
далнина: 
3) Друго: 

а) предаватели и прием-
ници, за врска (бродс-
ки, специјални) 

б) авионски радари и ра-
диостаници за врска со 
авиони: 
1) радари 
2) радиостаници 

в) бродски радари 
г) радиогониометриски 

станици и комплетни 
уреди за радиолокација 
во сообраќајот (земски 
радар и сл. VOR-ови, 
маркери) 

ж) друго: 
2) апарати за далечин-

ска навигација и за 
далечинско дириги-
рана 

85.16 Електрична опрема за кон-
трола на сообраќајот на же-
лезниците, друмовите и внат-
решните водни патишта, и 
опрема што се употребува 
за слични цели во пристани-
шните инсталации и на аеро-
дромите: 
1) Сигнални и сигурносни 

уреди: 
в) во пловидбениот со-

обраќај 
г) во воздушниот сообра-

ќај 
2) Електрични електронски 

апарати за контрола на 
сигурноста и командува-
ње во сообраќајот: 
в) во пловидбениот со-

обраќај 
г) во воздушниот сообра-

ќај 
' 3) Друго 

85.17 Електрични апарати за звуч-
на и визуелна сигнализација 
(ѕвона, сирени, покажувачки 
табли, -алармни апарати за 
заштита од кражба и од по-
жар), освен оние од тар. бр. 
85.09 или 85.16: 
1) За звучна сигнализација: 

а) сигнални електрични 
уреди за авиони и бро-
дови 

2) За визуелна сигнализаци-
ја: 
а) сигнални електрични 

уреди, за авиони и бро-
дови 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

ГДК 

гдк 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

гдк 

ЛБ 

ЛБ 

3) За комбинирана,' звучно-
визуелна сигнализација: 
а) сигнални електрични 

уреди за авиони и бро-
дови 

85.20 Електрични сијалици со вла-
кна и електрични сијалици 
со празнење (вклучувајќи и 
инфрацрвени и ултравиолет-
ови сијалици); лачни ламби; 
фотог-рафски флеш-сијалици 
со електрично палење: 
1) Сијалици: 

а) со влакно: 
1) сијалици за моторни 

возила 
2) сијалици од мали 

големини 
3) друго: 

а) сијалици за на-
пон до 20 V 

б) сијалици за на-
пон над 20 V 

г) фото-блиц цевки 
и сијалици 

б) со празнење 
в) со гасно полнење 
г) сијалици за сите проек-

циони апарати и реф-
лекторски сијалици над 
1 kW 

д) ултравиолетови и инф-
рацрвени сијалици 

ѓ) друго: 
1) лачни светилки 
2) други 

3) Грла за сијалици 
4) Подножја 'за сијалици од 

сите видови и за флуо-
ресцентни цевки 

6) Друго: 
б) делови од сијалици (ос-

вен стаклени), други: 
2) други 

в) друго 

85.22 Електрична стока и апарати 
(освен оние погодни за упот-
реба исклучиво или главно 
како делови на други маши-
ни или апарати), кои не спа-
ѓаат во некој друг тарифен 
број на оваа глава: 
1) Забрзувачи (акцелерато-

ри) на честици набиени со 
електрична енергија 

, 2) Друго: 
а) електрични апарати за 

палење Шши во ру-
дарството 

85.25 Изолатори од кој и да било 
материјал: 
2) Од тврд каучук 
3) Од стакло 
4) Од пластични материи 
5) Друго 
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36.01 Парни шински локомотиви и 
тендери: 
1) Парни локомотиви 

б) за тесен колосек ГДК ЛБ 
в) за рудници ГДК ЛБ 

2) Тендери ГДК ЛБ 
86.02 Електрични шински локомо-

тиви, на акумулатори или со 
надворешен извор на елек-
трична енергија: 
1) Акумулаторон електрич-

ни локомотиви: 
б) за тесен колосек ГДК ЛБ 
в) за рудници ГДК ЛБ 

3) Електрични локомотиви со 
напојување од еден сис-
тем: 
б) за тесен колосек ГДК ЛБ 
в) за рудници ГДК ЛБ 

4) Електрични локомотиви со 
напојување од повеќе сис-
теми: 
б) за тесен колосек ГДК ЛБ 
в) за рудници ГДК ЛБ 

5) Други локомотиви и мане-
варки: 
б) за тесен колосек ГДК ЛБ 
в) за рудници ГДК ЛБ 

86.03 Други шински локомотиви: 
4) Локомотиви со други из-

вори на енергија, освен 
пара и компримиран воз-
дух и локомотиви од точ. 
1, 2 и 3: 
б) моторни за тесен коло-

сек ГДК ЛБ 
в) моторни за рудници ГДК ЛБ 

5) Други шински локомоти-
ви: 
б) моторни за тесен коло-

сек - ГДК ЛБ 
в) моторни за рудници ГДК ЛБ 

86.04 Моторни железнички и трам-
вајски вагони патнички, ва-
гони за мебел и товарни ва-
гони, и моторни дресини: 
2) Шинобуси, патнички: 

а) железнички патнички 
коли со дизел-мотор 
(шинобуси) ГДК ЛБ 

б) друго ГДК ЛБ 
5) Моторни товарни вагони ГДК ЛБ 
6) Моторни дресини: 

а) автомобили ГДК ЛБ 
б) камиони ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

7) Друго: 
а) железнички моторни 

коли за одржување и 
поправки ГДК ЛБ 

б) трамвајски коли за по-
правки, електрични (со 
сопствен погон) ГДК ЛБ 

в) друго ГДК ЛБ 
86.05 Железнички и трамвајски 

патнички вагони и ваго-
ни за багаж, санитетски ва-
гони, затворски вагони, ва-

1 2 3 4 

гони за испитување, поштен-
ски вагони и други специјал-
ни железнички вагони: 
1) Железнички вагони: 

а) патнички 
2) за тесен колосек гдк ЛБ 

в) санитетски гдк ЛБ 
г) за испитување гдк ЛБ 
ѓ) за ручање (вагон-ресто-

ран): 
2) за тесен колосек гдк ЛБ 

ж) коли за спиење: 
2) за тесен колосек гдк ЛБ 

2) Трамвајски приколки: 
б) товарни гдк ЛБ 
в) други гдк ЛБ 

3) Друго гдк ЛБ 
86.06 железнички и трамвајски 

вагони, работилници, дигал-
ки и други сервисни возила: 
1) Железнички вагони-рабо-

тилници гдк ЛБ 
2) Железнички вагони-ди-

галки гдк ЛБ 
3) Други железнички серви-

сни возила гдк ЛБ 
4) Дресини без мотор гдк ЛБ 
5) Трамвајски вагони-рабо-

тилници гдк ЛБ 
6) Трамвајски вагони-дигал-

ки гдк ЛБ 
7) Друго гдк ЛБ 

86.07 Железнички и трамвајски 
вагони за превоз на стоки: 
1) Железнички вагони: 

з) вагонетки и јамски ко-
лички 

2) Трамвајски вагони 

87.11 Количка за инвалиди со 
уреди на механички погон 
(со или без мотор) 

87.14 Други возила (вклучувајќи и 
приколки), без механички 
погон и нивни делови: 
5) Други возила: 

в) друмски возила, нес-
поменати (без сопствен 
погон) 

88.02 Авиони, хидроавиони и зме-
јови; ротошути: 
3) Хеликоптери 

90.01 Леќи, призми, огледала и 
други ОПТИЧКИ елементи од 

„ кој и да е материјал, немон-
тирани, освен такви оптички 
необработени елементи од 
стакло; листови или плочи од 
поларизирачки материјали: 
1) Оптичко стакло, обработе-

но за корекција на видот: 
а) стакла за очила, оп-

тички обработени 
б) контактни стакла — 

леќи 
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90.02 Леќи, призми, огледала и 
други оптички елементи, од 
кој и да е материјал, монти-
рани, што се делови или фи-
тинзи на инструменти или а-
парати, освен такви оптички 
необработени елементи од 
стакло: 
1) Објективи за фотоапарати ГДК ЛБ 
2) Оптички упасувани еле-

менти за фото-, кино- и 
проекциони апарати ГДК ЛБ 

90.03 Рамки за очила, за цвикери, 
за лорњони, за очила со 
штит од прав и слично, и 
делови за овие: 
3) Делови: 

а) рамки за очила " ГДК ЛБ 
90.07 Фотографски апарати; фо-

тографски флеш (блиц) апа-
рати: 
3) Специјални фотографски 

апарати, за индустријата 
и медицината ГДК ЛБ 

90.12 Сложени оптички микроско-
пи, па и со уред за фотогра-
фирање или за проектирање 
на слики: 
1) Оптички микроскопи за 

големи зголемувања, за 
индустриска микроскопи-
ја ГДК ЛБ 

3) Микрочитачи и уреди за 
микроснимање ГДК ЛБ 

4) Друго: 
а) микрофото кино- и 

проекциони апарати ГДК ЛБ 
б) микроскопи мерни ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

90.20 Апарати засновани врз ко-
ристење на Х-зраци или ра-
дијација на радиоактивни 
материи (вклучувајќи и апа-
рати за радиографија и ра-
диотерапија); рендгенски ге-
нератори; рендгенски цевки; 
рендгенски екрани: рендген-
ски генератори со висок на-
пон; рендгенски контролни 
табли и маси; рендгенски ма-
си, столови и слично за ис-
питување и лекување: 
5) Друго: 

а) за здравствени цели Л Б ^ ЛБ 

90.21 Инструменти, апарати и мо-
дели наменети исклучиво за 
целите на демонстрирање (на 
пример, при обучувања или 
на изложби), што се непо-
годни за други употреби: 
1) Медицински и ветеринар-

ни учила ГДК ЛБ 
2) Биолошки учила и модели ГДК ЛБ 
3) Физикални, хемиски и те-

хнолошки учила - ГДК ЛБ 
4) Релјефни карти и глобу-

ен, модели на градежи ГДК ЛБ 

5) Друго ГДК 
90.23 Хидрометри и слични инс-

трументи; термометри, пиро-
метри, барометри, хигроме-
три; психометри, со или без 
уреди за регистрација; ком-
бинација на овие инстру-
менти: 
2) Друго: 

а) хидрометри, хигроме-
три и психометри ГДК 

90.25 Инструменти и апарати за 
. физички и хемиски анализи 

(како полариметри, рефрак-
тометри, спектометри, апара-
ти за анализа на гасови); ин-
струменти и апарати за ме-
рење и проверување виско-
зитет, порозност, ширење, 
површински напон и сл. (ка- . 
ко вискозиметри, порозимет-
ри, дилатометри); инструмен-
ти и апарати за мерење и 
проверување количините на 
топлина, светлина или звук 
(како фотометри, вклучувај-
ќи и експозиметри, калори-
метри) микротоми: 
3) Дензитометри ГДК 

90.27 Бројачи на обртите, бројачи 
на производство, таксимет-
ри, бројачи на минатите ки-
лометри, чекори и слично, 
покажувачи на брзината (в-
клучувајќи и магнетни по-
кажувачи на брзината) и та-
хометри (освен предметите 
од тар. бр. 90.14); стробоско-
пи: 
2) Сите бројачи на производ-

ството, обртите и слични, 
со регулација ГДК 

93.04 Друго огнено оружје, вклу-
чувајќи и сигнални пишто-
ли, пиштоли и револвери за 
испалување само маневарска 
муниција, пушки за исфрла-
ње харпуии и слично: 

4 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

1) Пушки: 
а) ловечки 

3. Во Списокот на 
стоките за кои се 
утврдуваат усло-
вите за извоз и 
увоз, кој е соста-
вен дел на Одлу-
ката за определу-
вање на стоките 
чиј извоз и увоз е 
регулиран, се вр-
шат следните из-
мени и дополнени-
ја: 

1) во тарифниот број 02.05 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Свинска сланина и сало 
ослободени од мршаво 

месо, живинско сало (не-
топено и непресувано), 
свежи, разладени, смрз-
нати, солени, во саламу-
ра, сушени или чадени:";" 

ГДК Д 
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ЛБ"; 

2) во тарифниот број 03.02 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Риби, сушени, солени 
или во саламура; риби 

чадени, печени или непе-
чени, пред или во текот 
на чаденото:"; 

3) Називот на главата 4 се 
менува и гласи: 
„Млеко и производи од 
млеко; јајца од птици; 
природен мед; јастиви 
производи од животин-
ско потекло ненаведени 
ниту опфатени во некоја 
друга одредба на оваа 
тарифа"; 

4) Во тарифниот број 04.06 
во точка 1 одредбата под 
а) се брише. 
Досегашните одредби под 
б) и в) стануваат одредби 
под а) и б); 

5) по тарифниот број 04.06 
се додава нов тарифен 
број 04.07, кој гласи: 
„04.07 Производи за ја-

дење од животин-
ско потекло не-
споменати ниту 
опфатени во неко- ЛБ 
ја друга одредба 
од оваа тарифа 

6) во тарифниот број 11.09 
наименувањето се мену-
ва и гласи: 
„Глутен од пченица, ису-
шен или не"; 

7) во тарифниот број 15.01 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Маст, друга маснотија 
од свињи и живинска 
маст, пресувана, топена 
или издвоена со помош 
на растворувачи:"; 

8) во тарифниот број 15.02 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Лој говедски, овчи и 
козји; суров, топен или 
издвоен со помош на 
растворувачи, вклучу-
вајќи го и првиот С О К " : " ; 

9) во тарифниот број 16.02 
во точка 1 одредбата под 
в) се брише. Одредбите 
под г) и д) стануваат од-
дредби под в) и г). Во 
досегашната одредба под 
ѓ) која станува одредба 
под д), по одредбата под 
3 се додава нова одредба 
под 4, која гласи: 
„4) друго ЛБ ГДК"; 

10) тарифниот број 16.03 се 
менува и гласи: 
„16.03 Екстракти и соко-

ви од месо; екс-
тракти од риби: 

1) Екстракти од 
месо 

2) Екстракти од 
риби 

3) Сокови 
11) во тарифниот број 17.01 

се додава нова точка 2, 
која гласи: 
„2) Хемиски чиста саха-

роза 
Досегашната точка 2 ста-
нува точка 3 

12) во тарифниот број 19.02 
во наименувањето во 
уводната реченица по 
зборот: „брашно", се до-
дава зборот: „гриз,"; 

13) во тарифниот број 19.07 
наименувањето се мену-
ва и гласи: 
„Леб, бродски бисквити 
— двопек и други обич-
ни пекарски производи, 
без додаток на шеќер, 
мед, јајца, маснотии, си-
рење или овошје."; 

14) во тарифниот број 21.05 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„21.05 Супи и чорби во 

течна и цврста со-
стојба или во 
прав; хомогенизи-
рани сложени 
прехранбени про-
изводи:"; 

15) во тарифниот број 21.07 
по точка 6 се додаваат 
три нова точки, кои гла-
сат: 
„7) Храна за деца врз 

база на млеко 
8) Матичен млеч 
9) Енцимски препарати 

за смекнување на ме-
со 

Досегашната точка 7 ста-
нува точка 10 

16) во тарифниот број 23.06 
во наименувањето увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Производи од растител-
но потекло што се упо-
требуваат за исхрана на 
животни, ненаведени ни-
ту опфатени во некоја 
друга одредба на оваа 
тарифа:"; 

17) во тарифниот број 25.12 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Силикатно фосилно 
брашно и слични сили-
катни земји (на пр.: ки-
селгур, трипла, диј ато-
мите печени или не, оче-
видна специфична тежи-
на 1 или помалку:"; 

18) во тарифниот број 27.07 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Масла и други произво-
ди добиени со дестила-
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циЈа на катран од камен 
јаглен при висока темпе-
ратура; слични произво-
ди како што е наведено 
во забелешката 2 кон 
оваа глава:"; 

19) во тарифниот број 28.03 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Јаглерод (вклучувајќи 
и јаглени саѓи):"; 

20) во тарифниот број 28.05 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„'Алкални и земно-ал-
кални метали; метали на 
ретки земји; натриум и 
скандиум; нивни меша-
ници или легури; жи-
ва:"; 

21) во тарифниот број 28.06 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Хлороводородна кисе-
лина и хлорсулфурна 
киселина;"; 

22) во тарифниот број 29.11 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Алдехиди, алдехид-ал-
кохоли, алдехид-етри, 
алдехид-феноли и дру-
ги алдехиди со прости 
или сложени кислород-
ни функции, циклични 
полимери алдехиди; па'-
раформалдехид:"; 

23) во главата 29 називот на 
разделот VII се менува 
и гласи: 
„Карбонски киселини и 
нивни анхидриди, хали-
ди, пероксиди и перки-
селини и нивни халоге-
ни, сулфо-, нитро- и 
нитрозо-деривати"; 

24) во тарифниот број 29.14 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Монокарбонски кисели-
ни и нивни анхидриди, 
халиди, пероксиди и 
перкиселини и нивни ха-
логени, сулфо-, нитро-
или нитрозо-деривати:"; 

25) во тарифниот број 29.15 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Поликарбонски кисели-
ни и нивни анхидриди, 
халири, пероксиди и 
перкиселини и нивни 
халогени, сулфо-, нитро-
или нитрозо-деривати:"; 

26) во тарифниот број 29.16 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Карбонски киселини со 
функција на алкохоли, 
феноли, алдехиди или 
кетони и други карбон-

ски киселини со проста 
или сложена кислородна 
функција и нивни ан-
хидриди, халиди, перок-
сиди и перкиселини и 
нивни халогени сулфо-, 
нитро- и нитрозо-дери-
вати:"; 

27) во тарифниот број 29.25 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Соединенија со карбок-
сиамидна функција; сое-
диненија на јаглева ки-
селина со амидна функ-
ција:"; -

28) во тарифниот број 29.26 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Соединенија со карбок-
сиамидна функција 
(вклучувајќи и сулфи-
мид, ортобезоова кисели-
на и негови соли) и сое-
диненија со амино функ-
ција (вклучувајќи и хек-
саметилентетрамин и 
триметилентринитра-
мин):"; 

29) во тарифниот број 29.39 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Хормони, природни или 
добиени со синтеза; нив-
ни деривати што главно 
се користат како хормо-
ни; други стероиди што 
главно се користат како 
хормони:"; 

30) во тарифниот број 29.43 
точката 2 се брише. 
Досегашните точ. 3 и 4 
стануваат точ. 2 и 3; 

31) во тарифниот број 32.03 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Синтетички органски 
материи за штавење, и 
неоргански материи за 
штавење; препарати за 
штавење кои содржат 
или не содржат природ-
ни материи за штавење; 
енцимски препарати за 
претходно штавење (на 
пр. од енцимско, панкре-
есто или бактериско по-
текло):"; 

32) во тарифниот број 32.09 
во наименувањето, во 
уводната реченица по 
зборовите: „фолии за 
печат; бои" се додаваат 
зборовите: „и други ма-
терии за бојосување"; 

33) во тарифниот број 32.12 
во наименувањето, увод-
1 
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ната реченица се ,менува 
и гласи: 
„Стаклорезачки китови; 
китови за калемење, сли-
карски китови; неогно-
отпорни препарати за 
ѕидарство; китови за по-
полнување и печатење и 
слични, вклучувајќи и, 
смоли, китови И цемен-
ти:"; 

34) во главата 34 во називот, 
зборовите: „восоци за 
забари" се заменуваат со 
зборовите: „забарски во-
соци"; 

35) ЕО тарифниот број 34.01 
во наименувањето, увод- . 
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Сапун; органски повр-
шински активни сред-
ства, што се користат ка-
ко сапун, во форма на 
стапчиња, колачиња и 
парчиња формирани или 
леани, комбинирани со 
сапун или не:"; 

36) во тарифниот број 38.19 
во точка 1 под н) одред-
бата под 5) се менува и 
гласи: 
„5) препарати за прех-

ранбената индустрија ЛБ ЛБ"; 
37) во тарифниот број 39.01 

во точка 3 одредбата под 
а) се менува и гласи: 
,,а) во прав, гранули и 
лушпи ЛБ ЛБ" 
Во точка 3 по одредбата 
под з) се додава нова од-
редба под ѕ) која гласи: 
,,ѕ) ленти ЛБ ЛБ" 
Во точка 8) под одред-
бата под е) се додава 
нова одредба под ж), ко-
ја гласи: 
,,ж) полиетри за прлиу-
ретани ЛБ ЛБ"; 

38) во тарифниот број 39.02 
во точка 1 под в) одред-
бата под 6 се брише. 
Досегашната одредба под 
7 станува одредба под 6. 
Во точка 3 одредбата под 
б) се менува и гласи: 
,,б) од низок притисок во 

прав и гранули (гу-
стина над 0,932) ЛБ ЛБ 

Во точка 6 одредбата под 
а) се менува и гласи: 
„а) полистирол и копо-

лимерстирол со над 
50% стирол, во прав, 
гранули и зрнца ЛБ РК" 

Во точка 8 одредбата под 
е) се менува и гласи: 
,,е) во прав, зрнца, гра-

нули и лушпи ЛБ ЛБ" 
Во точка 8 по одредбата 
под е) се додава нова од-

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ" 

редба под ж), која гласи: 
ж) поливинил алкохол ЛБ ЛБ"; 

39) во тарифниот број 44.03 
во точка 5 одредбата под 
б) се менува и гласи: 
,,б) телефонски, теле-

графски и електрич-
ни столбови од дрво 
од сите видови неим-
прегнирани: 
1) од широколисници Д 
2) од иглолисници Д 

в) телефонски, телеграф-
ски и електрични 
столбови од дрво од 
сите видови импрег-
нирани: 
1) од широколисници ЛБ 
2) од иглолисници ЛБ 

Досегашната одредба под 
в) станува одредба под 
г) 

40) Во тарифниот број 44.09 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Дрво за обрачи, притки 
цепени; стапови и колци 
од дрво зашилени, не-
бичени по должина, от-
падоци од дрво, целу-
л о з а дрво во парчиња 
или ситни честички, цеп-
ки од дрво, што се упо-
требуваат за производ-
ство на оцетна киселина 
или за бистрење на теч- , 
ности:"; 

41) во тарифниот број 44.21 -
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Комплетна дрвени сан-
даци за пакување, ку-
тии, гај би, барабани и 
слична амбалажа:"; 

42) во тарифниот број 51.04 
во точка 1 под б) по од-
редбата под 1 се додава 
нова одредба под 2, која 
гласи: 
„2) ткаенини непропуст-

ливи за шатори и 
чадори ЛБ ЛБ" 

Досегашната одредба под 
2 станува одредба под 3 

43) во тарифниот број 57.03 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Јута и други влакна од 
лико што не се наведени 
ниту опфатени во некоја 
друга одредба на оваа 
тарифа, сурова или пре-
работена но невпредена; 
повесма и колчишта од 
овие материјали (вклу-
чувајќи и раскубени кр-
пи или јажиња):"; 

44) во тарифниот број 57.06 
наименувањето се менува 
и гласи; 



„Предиво од јута или од 
други текстилни влакна 
од лико од тар. бр. 57.03"; 

45) во тарифниот број 57.10 
наименувањето се менува 
и гласи: 
„Ткаенини ткаени од ју-
та или од други текстил-
ни влакна од лико од 
тар. бр. 57.03"; 

46) во тарифниот број 58.07 
во наименувањето, увод-
ната реченица по зборот; 
„жанила" се^ додаваат 
зборовите: „(вклучувајќи 
и флокирано жанила-
-предиво),"; " 

47) во тарифниот број 59.03 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Ткаенини од споено пре-
диво и предмети од овие 
ткаенини, импрегнирани, 
Превлечени или не:"; 

48) тарифниот број 59.08 се 
менува и гласи: 
„Текстилни ткаенини 
импрегнирани, обложени 
или покриени или лами-
нирани со препарати на 
целулозни деривати или 
на други синтетички пла-
стични материјали: 
1) Ткаенини за мебел: 

а) врз база на поли-
винил хлђрид 

б) врз база на други 
вештачки и синте-
тички материјали 

2) Други: 
а) ткаенини за про-

изводство на обув-
ки и галантерија: 
1) врз база на по-

ливинил хлорид 
2) врз база на дру-

ги вештачки и 
синтетички ма-
теријали 

б) друго: 
1) врз база на по-

ливинил хлорид 
2) врз база на дру-

ги вештачки и 
синтетички ма-
теријали 

49) во тарифниот број 60.05 
во точ. 1 до 6 по одред-
бата под ѓ) се додава но-
ва одредба под е) која 
гласи: 
,,е) друго 

50) во тарифниот број 61.06, 
по точка 3 се додава но-
ва точка 4, која гласи: 
„4) Од синтетички влак-

на 
Досегашните точ. 4 и 5 
стануваат тон. 5 и 6 

51) во тарифниот број 64.02 

ЛВ ГДК 

ЛВ ДК 

ЛВ ГДК 

ЛБ ДК 

ЛБ ГДК 

ЛВ ДК"; 

ЛБ ЛБ"; 

ЛБ ЛБ". 

во точка 2 по одредбата 
под њ) се додава нова 
одредба под о), која гла-
си: 
,,о) обувки други ЛБ ' ЛБ"; 

52) во тарифниот број 64.04 
во точка 3) зборовите: 
„(пластика, филц, лино-
леум и др.)" се бришат; 

53) во тарифниот број 68.04 
во наименувањето, увод-
ната реченица зборовите: 
„немонтирано на поста-
мент^' се заменуваат со 
зборовите: ,,без поста-
мент"; 

54) во тарифниот број 6^.01 
во наименувањето, увод-
ната, реченица се менува 
и гласи: 
„Тули за топлотна изо-
лација, блокови, ќера-
миди и слични стоки за 
топлотна изолација од 
силикатно фосилно бра-
шно или од слични си-
ликатни земји (на пр.: 
киселгур, приполит или 
дијатомит):"; 

55) во тарифниот број 69.14 
во точка 3 по одредбата 
под б) се додава нова од-
редба под в), која гласи: 
,,в) друго ЛБ ГДК"; 

56) во тарифниот број 70.12 
наименувањето се мену-
ва и гласи: 
„Внатрешни стакла за 
термос-шишиња и други 
изолирани садови"; 

57) во тарифниот број 73.13 
по точка 5 се додава но-
ва точка 6, која гласи: 
„6) Друго ЛБ РК"; 

58) во тарифниот број 73.15 
по точка 26 се додава 
нова точка 27, која гласи: 
„27) Друго ЛВ РК"; 

59) во тарифниот број 73.21 
во наименувањето, во 
уводната реченица збо-
ровите: „комплетни или 

^ не, споени или не," се 
бришат; 

60) во тарифниот број 73.22 
во наименувањето, во 
уводната рече,ница по 
зборовите: „материјали" 
се додаваат зборовите: 
„освен гас под притисок 
или течен гас)"; 

61) во тарифниот број 73.24 
наименувањето се мену-
ва и гласи: 
„Контенери од железо 
или челик за гас под 
притисок или за течен 
гас"; ЛБ ГДК"; 

62) во тарифниот број 73.33 
во наименувањето, во у-
водната реченица по збо-
ровите: „челик," запир-
ката и зборовите: „вклу-
чувајќи и недовршени" 
се бришат; 
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63) во тарифниот број 73.37 
во наименувањето, во 
уводната реченица збо-
рот: „парни" се брише; 

64) во тарифниот број 73.38 
во наименувањето, во у-
водната реченица зборот: 
„градежна" се брише. 

65) во тарифниот број 74.09 
во наименувањето, во у-
водната реченица по збо-
рот. „материјали" се до-
даваат зборовите: „(ос-
вен гас под притисок 
или течен гас)"; 

66) во тарифниот број 74.18 
во наименувањето, во у-
водната реченица збо-
рот: „градежна" се бри-
ше. 

67) во тарифниот број 76.08 
во наименувањето, во у -
водната реченица зборо-
вите: „комплетни или не, 
споени или не," се бри-
шат 

68) во тарифниот број 76.09 
во наименувањето, увод-
ната реченица по зборо-
вите: „материјали" се до-
даваат зборовите: „(ос-
вен гас под притисок или 
течен гас)"; 

69) во тарифниот број 76.11 
наименувањето се мену-
ва и гласи: 
„Контенери од алумини-
ум за гас под притисок 
или за течен гас"; 

70) во тарифниот број 76.15 
во наименувањето, во у-
водната реченица зборот: 
„градежни" се брише; 

71) во тарифниот број 82.04 
во наименувањето во у-
водната реченица збо-
рот: „вградени" се бри-
ше, а зборовите: „остри-
ла монтирани врз пос-
тамент" се заменуваат со 
зборовите: „острила со 

' постамент"; 
72) во тарифниот број 83.01 

во наименувањето, во 
водната реченица по збо-
рот: „предмети" запир-
ката и зборовите: „довр-
шени или не", се бри-
шат; 

73) во тарифниот број 84.01 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
,,Котли за производство 
на водена и друга пара 
(исклучувајќи ги котли-
те за централно греење 
со топла вода, кои се 
способни да произведу-
ваат пара од низок при-
тисок); котли за прегре-
јување на вода:"; 

74) во тарифниот број 84.02 во 
наименувањето, во увод-
ната реченица зборови-
те: „за парни котли со 
водена или друга пара'4 

ЛБ ГДК" 

се заменуваат со зборо-
вите: „за котлите од тар. 
бр. 84.01"; 

75) во тарифниот број 84.09 
точ. 2 и 3 се менуваат и 
гласат: 
„2) Друмски валјаци со 

дизел-погон: 
а) до 4 t 
б) над 4 до 12 t 
в) над 12 t 

3) Вибро-валјаци: 
а) влечени вибра-

циони валјаци,-
мазни, без ^полне-
ње, до 4 t 

б) влечени вибраци-
они ежови, без 
полнење до 4 t 

в) Самоодни тандем 
вибрациони вал-
јаци, без полнење 
до 10 t 

г) други 
76) во тарифниот број 84.17 

во точка 1 одредбата под 
г) се менува и гласи: 
,,г) за парење и сушење: 

1) за парење на дрво 
2) друго 

Во точка 1 под е) одред-
бата под 2 се менува и 
гласи: ,,2) евапоризатори 
Во точка 1 под ѕ)'одред-
бата под 1 се брише, До-
сегашните одредби под 2 
до 7 стануваат одредби 
под 1 до 6; 

77) во тарифниот број 84.18 
во точка 2 одредбата под 
б) се менува и гласи: 
б) машини: уреди за 

филтрирање и пре-
чистување на течнос-
ти и гасови: 
1) изменливи филте-

ри за флуиди за 
машини, апарати и 
уреди: 
а) до 4 kg 
б) над 4 kg 

2) машини и уреди 
за пречистување, 
смекнување и ре-
генерација: 
а) на воздух и га-

сови недоволно 
чисти или зага-
дени при прера-
ботката, сого-
рувањето и ко-
ристењето 

б) природни и от-
падни води 

в) други течности 
со и без прити-
сок 
г) друго 

78) во тарифниот број 84.21 
во точка 4 одредбата под 
д) се менува и гласи: 
,,д) над 400 1 до 800 1, 
влечени 

79) во тарифниот број 84.22 
точка 4 се менува и 
гласи: 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ДК 
ЛБ 

ДК 

д к 

д к 
ЛБ"; 

ЛБ 
ГДК"; 

ДК"; 

ГДК 
ГДК 

ДК 

ДК 

ДК 
ЛБ" 

ГДК" 
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„ „4) Машини и уреди за 
транспортирање во 
ров: 

. а) греблести тран-
спортери 

б) друго 
Во точка 5 одредбите под 
а) и б) и одредбата под 
д) под 3 се менуваат и 
гласат: 
а) транспортери со гу-

мена или челична 
лента врз база на 
движење на лентата, 
со сопствен погон: 
1) до 400 mm широ-

чина 
2) над 400 до 2000 mm 

широчина 
3) над 2000 mm ши-

рочина 
б) транспотери со гуме-

на или челична лента 
врз база на вибрација 
на лентата, со сопст-
вен погон: 
1) до 400 mm широ-

чина 
2) од 400 до 2000 mm 

широчина 
3) над 2000 mm широ-

чина 
^ д) друго: 

3) јамски натовару-
вачи 

80) во тарифниот број 84.23 
во точка 5 одредбата под 
о)' се менува и гласи: 
,,б) машини: за набивање 

— вибратори 
81) во тарифниот број 84.36 

во точка 4 одредбите под 
а) и в) се менуваат и 
гласат: 
„4) Влачарници (карди) 

и развлачници: 
^а) зз памук, коноп и 

лен: 
1) влачарници 

(карди) 
2) развлачкици 

в) за вештачки и 
синтетички вла-
кна: 
1) влачарници 

(карди) 
2) развлачници 

Во точка 7 одредбите под 
а) и в) се менуваат и 
гласат: 
„7) Машини за дублира-

ње и кончење на 
предиво: 
а) од памук, коноп и 

лен: 
1) машини за ду-

бл ирање: 
а) автоматски 

б) други 
2) машини за 

кончење 
в) од вештачки и 

синтетички влак-
на: 
1) машини за ду-

бл ирање: 
а) автоматски 

б) други 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

Л В 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛВ 
Л В 

ДК 
ЛБ". 

ЛБ 

ДК 

ЛБ 

ЛБ 

ДК 

ЛБ 

ЛБ"; 

ДК"; 

ЛБ 
дк 

ЛБ 
Д И -

Л Е 
ДК 

Л В 

ЛБ 
Д К 

2) машини за кон-
чење ЛБ 

82) во тарифниот број 84.37 
точ. 1, 2 и 3 се менуваат 
и гласат: 
,Д) Разбои за ткаење на 

волнени, памучни и 
свилени ткаенини о-
бични: 
а) за ткаење на сви-

лени ткаенини ' ЛВ 
б) други ЛБ 

2) Разбои за ткаење на 
волнени, памучни и 
свилени ткаенини со 
жакард-машини и со 
слични машини — ав-
томати: 

' а) ќунковни: 
1) за свила ЛВ 
2) други ЛВ 

б) без ќункоЕни Л В 
2) Разбои за тантели и 

позамантерија: 
а) без ќунковни ЛБ 
б) други ЛБ 

Во точка 7 пр одредбата 
под 6) се додава нова од-
редба под в) која гласи: 
в) други ЛБ 
Точка 8 се менува и гла-
си: 
„8. Сновалки: 

а) за волна ЛБ 
б) други ЛБ 

83) во тарифниот број 84.40 
во точка 1 под а) одред-
бата под 2 се менува и 
гласи: 
„2) машини за сушење 

на текстил: 
а) со ситести бара-

бани ЛБ 
б) други ЛБ 

Одредбите под д), ѓ), ж) и 
3) се менуваат и гласат: 
д) машини за белење и 

бојосување на преди-
во: 
1) со електрошок Л В 
2) други ЛБ 

ѓ) машини за белење и 
бојосување на ' ткае-
нини: 
1) жигери ЛБ 
2) друго ЛБ 

ж) машини и уреди за 
апретирање и слични 
машини: 1) машини за валање 
на ткаенини ЛВ 
2) други ЛБ 
3) машини за свитку-
вање, сечење и намо-
тување на ткаенини: 
1) за намотување и 

метрење ЛБ 
2) други ЛБ 

84) Во тарифниот број 84.41 
точка 9 се менува и гла-
си: 
,Д) Други индустриски 

машини за шиење: - . 

ЛБ"; 

ЛБ 
Д К 

ЛБ 
д к 
ЛБ 

ЛБ 
ДК". 

ЛБ". 

дк 
ЛБ"; 

Д К 
ЛБ". 

ЛБ 
"ДК 

дк 
ЛБ 

дк 
ЛБ 

дк 
ЛБ"; 
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2 

6i 

б) 

в) 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ДК 

ДК 

ДК 
ЛБ 

ЛБ 

ДК 

ДК 
ЛБ 

а) за составување 
делови на трико-
тажа со псѓмош на 
колци — сишдире-
ње, до финост 
16/2,57 cm ЛБ ДК 

б) друго ЛБ ЛБ"; 
85) во тарифниот број 84.42 

тон. 1, 2 и 3 се менуваат 
и гласат: 
„1) За приготвување и 

штавење: 
а) машини за при-

готвување на ко-
жи и крзна: 
1) за симнување 

на месо и мас-
нотии ЛБ 

2) за цедење на 
кожи, проодни ЛБ 

3) за цедење на 
кожи од ка-
ландерски тип ЛБ 

4) друго ЛБ 
машини за шта-
вење на кожи ЛБ 

2) За обработка: 
а) машини за пегла-

ње и шагринирање 
на кожи ЛБ 
машини за брусе-
ње и стружење на 
кожи и крзна 
1.800 mm ЛБ 
друго ЛБ 

3) За изработка и по-
правка на обувки и 
на други изработки од 
кожа: 
а) машини за изра-

ботка на обувки 
(освен шивачки ма-
шини) : 
1) машини за изра-

ботка на горни 
делови на обув-
ки 

2) машини за мон-
тажа на кожени 
обувки (освен 
машини за цен-
кање) 

3) друго 
86) во тарифниот број 84.45 

во точка 1 под а) одред-
бата под 1 се менува и 
гласи: 
„1) Чекани на пружина, 

парни и воздушни: 
а) чекани на пружи-

на ЛБ ДК 
б) чекани воздушни ЛБ ' ДК 
в) чекани парни ЛБ ЛБ". 

Во точка 1 под б) одред-
бата под 1в се брише. 
Во точка 2 под ѓ) одред-
бата под 16 се менува и 
гласи: 
„1) Краткоодни и долго-

одни: 
б) рендалки и ше-

пинг-машинИ, дру-
ги 
1) краткоодни хо-

ризонтални ЛБ ДК 
2) други ЛБ ЛБ"; 

ДК 

ДК 
ЛБ"; 

87) во тарифниот број 84.49 
во точка 3 одредбата под 
а) се менува и гласи: 
,,а) алати рачни, на мо-

торен погон: 
1) за дрво 
2) други 

88) во тарифниот број 84.50 
во точка 4 одредбата под 
б) се менува и гласи: 
,,б) за сечење: 

1) на слабови и ин-
готи 

2) други 
89) во тарифниот број 84.52 

во точка 1 по одредбата 
под б) се додава нова од-
редба под в), која гласи: 
,,в) електронски 

90) во тарифниот број 84.53 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Машини за автоматска 
обработка на податоци и 
нивни единици: магнет-
ни и оптички читачи, 
машини што податоците 
ги ставаат на подлога во 
форма на шифра и ма-
шини за обработка на 
такви податоци, што не 
се наведени ниту опфа-
тени во некоја друга од-
редба на оваа тарифа:"; 
Во точка 3 одредбата под 
а) се менува и гласи: 
„а) електронски сметач-

ки машини, освен од 
тар. бр. 84.52 

91) во тарифниот број 84.56 
точка 2 се менува и гла-
си: 
„2) уреди и опрема за 

приготвување и вгра-
дување на бетон: 
а) подвижни бето-

нирки. капацитет 
до 15 m:7h бетон 
со ротациона или 
присилна мешал-
ка 

б) стабилни бетонир-
ки, капацитет до 
50 m3/h бетон, со 
присилна мешалка 

в) друго " 
Во точка 5 одредбата под 
а) се менува и гласи: 
„а) дробилки и мешалки 
Точка 7 се менува и гла-
си: 
„7) Друго: 

а) асфалтни бази, ка-
пацитет до 40 то-
ни/h 

б) друго 
92) во тарифниот број 84.59 

во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Машини и механички 
уреди што имаат росеб-

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ГДК"; 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ГДК"; 

ДК"; 

ЛБ ЛБ"; 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ДК 

ДК 
ЛБ". 

ДК". 

ДК 
ЛБ"; 
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ни функции, кои не спа-
ѓаат во ниеден тарифен 
број на оваа глава:"; 

93) во тарифниот број 85.01 
во точка 1 под б) по од-
редбата под 1 се додава 
нова одредба под 2, која 
гласи: 
„2) статички ЛБ 

94) во тарифниот број 85.08 
во наименувањето во 
уводната реченица збо-
ровите: ,.динама и пре-
кинувачи што се употре-

1 буваат" се заменуваат со 
зборовите: „генератори 
(динама и алтернатори) 
и прекинувачи што се 
користат заедно"; 

95) во тарифниот број 85.15 
во наименувањето, во 
уводната реченица ^ збо-
ровите: „(вклучувајќи ги 
и оние со вградени гра-
мофони)" се заменуваат 
со зборовите: „(вклучувај-
ќи ги и приемниците што 
имаат вградени магнето-
фони или апарати за ре-
продукција на звук)"; 

96) во тарифниот број 85.19 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Електрични апарати за 
спојување и прекинува-
ње на електрични кола, 
за заштита на електрич-
ни кола на споеви во 
електрични кола (на при-
мер: прекинувачи, релеи, 
осигурувачи, громобрани, 
придушЈгвачи на прена-
пон, штекери, подножја 
за цевки, составни ку-
тии) ; отпорници фиксни 
или променливи (вклучу-
вајќи и потенциометри), 
освен загревни отпорни-
ци; печатени кола, к о -
мандни табли (освен те-
лефонски командни таб-
ли) и контролни табли:"; 

97) во тарифниот број 85.21 
во наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Електронски цевки, цев-
ки со ладна катода и со 
фотокатода, вакуумски 
цевки (вклучувајќи и цев-
ки полнети со живина па-
ра или со гас, катодни 
цевки, цевки за ТВ-каме-
ри, исправувачки со жи-
вин лак); фото-ќелии, 
монтирани пиезо —елек-
трични кристали, диоди, 
транзистори и слични 

ГДК" 

. полупроводиички елемен-
ти; електронски микро-
-кола:"; 

98) во тарифниот број 86.08 
ЕО наименувањето, увод-
ната реченица се менува 
и гласи: 
„Контенери специјално 
конструирани и опреме-
ни за превоз со едно или 
со повеќе видови превоз-
ни средства:"; 

99) во тарифниот број 87.03 
во наименувањето, во 
уводната реченица по 
зборовите: „противпо-
жарни КОЛИ" се додаваат 
зборовите: „возила за 
чистење на патишта,"; 

100) во тарифниот број 87.07 
во наименувањето, уво-
дната реченица се ме-
нува и гласи: 
„Возила со механички 
погон, што се користат 
во фабрики, складови, 
докови или воздухо-
пловни пристаништа, за 
превоз на кратки ра-
стојанија или за мани-
пулација со стоки (на 
пример: возила со пла,т-
форма, виљушкари и 
возила со фаќалки за 
подигање и пренесува" -
ње на товар на кратки 
растојанија); трактори 
што се користат на же-
лезнички станици; де-
лови за наведените во-
зила:"; 

101) во тарифниот број 89.02 
во наименувањето, увод-
ната реченица се мену-
ва и гласи: 
„Бродови специјално из-
градени за влеча или за 
туркање на други пло-
вила:"; 

102) во тарифниот број 90.07 
точка 7 се менува и гла-
си: 
„7) Делови: 

а) за замена во гра-
фичката индуст-
рија ЛБ 

б) други ЛБ 
103) во тарифниот број 90.08 

точка 3 се менува и 
гласи: 
,,З) Кино-проектори: 

а) кино-проектори 
од 8 mm. со касе-
та во составот на 
колецот, за на-
ставни цели ЛБ 

б) други ЛБ 
104) во тарифниот број 90.10 

во наименувањето, увод-
ната реченица се мену-
ва и гласи: 
„Апарати и опрема што 
се користат во фото-
графски или кинемато-

ЛБ 
ГДК"; 

ЛБ 
ГДК"; 
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графски лаборатории, 
што не спаѓаат, во ние-
ден тар. број на оваа 
глава; апарати за фото-
копирање, со или без 
оптички или контактен 
систем, и апарати за ко-
пирање со топлотна по-
стапка, екрани за проек- ' 
тори:"; 

105) во тарифниот број 90.12 
точка 2 се менува и гла-
си: 
„2) Други оптички ми-

кроскопи: 
а) флуоресцентни 

микроскопи 
б) други . 

106) во тарифниот број 90.19 
во наименувањето, увод-
ната реченица се мену-
ва и гласи: 
„Ортопедски справи, хи-
руршки појаси, затеги и 
слично, копчиња и дру-
ги помагала за прело-
ми; вештачки екстреми-
тети, очи, заби и други 
вештачки делови на те-
лото; помагала за глуви 
и други апарати што се 
носат или вградуваат во 
телото, што го надомес-
туваат недостатокот или 
инвалидноста:"; 

107) во тарифниот број 91.09 
во наименувањето, во 
уводната реченица по 
зборот: „делови" запир-
ката се заменува со две 
точки, а текстот до кра-
јот се брише; 

108) во тарифниот број 92.12 
точ. 2 и 3 се менуваат и 
гласат: 
„2) Магнетофонски лен-

ти и сл: 
а) магнетофонски 

ленти 
б) друго 

3) Друго: 
а) магнетни картич-

ки, - дискови и 
валјаци и сл. 

б) друго 
109) во тарифниот број 92.13 

во наименувањето, увод-
ната реченица се мену-
ва и гласи: 
„Други делови и прибор 
за апаратите што спа-
ѓаат во тар, број 92.11:"; 

110) во тарифниот број 93.06 
во наименувањето увод-
ната реченица се мену-
ва и гласи: 
„Делови на оружје, 
вклучувајќи и необра-
ботени цевки за огнено 
оружје, освен делови за 
оружјето од тар. бр. 
93.01:"; 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ГДК"; 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ; 

ЛБ 
ЛБ"; 

ЛБ ГДК". 

ЛБ ЛБ"; 

111) во тарифниот број 97.06 
во точка 8 одредбата 
под е) се менува и гла-
си: 
,,е) скии и прибор од 
друг материјал 
По одредбата под е) се 
додава нова одредба под 
ж), која гласи: 
„ж) друго 

112) во тарифниот број 98.07 
во наименувањето, увод-
ната реченица се мену-
ва и гласи: 
„Жигови за датум, за 
печатење или за става-
ње броеви и слично 
(вклучувајќи и направи 
за печатење или втис-
нување на етикети), кон-
струирани за работа со 
рака; датумари или пе-
чатарски комплети со 
кои се ракува рачно:". 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува на работите што ќе се 
склучат и ќе и се пријават на банката од тој ден. 

Р. п. бр. 239 
8 август 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

643. 

Врз основа на член 37 став 1 и член 376 од За-
конот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен 
лист4 на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67. 15/71, 29/71 
и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА 
ПРИБАВУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА 

ОДДЕЛНИ СТОКИ 

1. Во Одлуката за обврската за прибавување 
согласност за увоз на одделни стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 25/68, 54/68, 15/69, 57/70, 24/71, 57/71, 
28/72 и 18/73) во точка 1 став 1 редниот број 68, 
се брише. 

2. Оваа одлука се однесува на работите на 
увозот на стоки што ќе се склучат и ќе и се при-
јават на банката од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 240 
8 август 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р. 
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644. 

Врз основна на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 
КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРО-

ШУВАЧКА ВО 1973 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување и распределба на 
глобалната девизна квота за увоз на стоки за лич-
на потрошувачка во 1973 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 33/73), во точка 1 бројот: „1.353,200.000" 
се заменува со бројот: „1.673,200.000". 

2. Во точка 2 во одредбата под 1) бројот: 
„326,400.000" се заменува со бројот: „646,400.000". 

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

Р. п. бр. 241 
8 август 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р. 

645. 

Врз основа на член 37д став 2 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛ-
НИТЕЛНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 
КВОТА ЗА 1973 ГОДИНА НА РАБОТНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕМОНТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ, ТРАКТОРИ И ОПРЕ-

МА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД УВОЗ 

1. На работните организации за одржување и 
ремонт на земјоделски машини, трактори и опрема 
за 1973 година, покрај износот на глобалната де-
визна квота што им припаѓа врз основа на Одлу-
ката за утврдување и распределба на глобалната 
девизна квота за плаќање на увозот на суровини 
и други репродукциони материјали за 1973 година 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 58/72), им се утвр-
дува и дополнителен износ на глобалната девизна 
квота во височина од 32,000.000 динари во девизите 
што се од значење за одржувањето на ликвидноста 
во меѓународните плаќања за увоз на резервни де-
лови што служат за одржување и ремонт на земјо-
делски машини, трактори и земјоделска опрема. 

2. Распределбата на дополнителниот износ на 
глобалната девизна квота од точка 1 на оваа од-
лука, се врши според одредбите на Одлуката за 
утврдување и распределба на глобалната девизна 
квота за плаќање на увозот на суровини и други 
'репродукциони материјали1 за 1973 година. 

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

Р. п. бр. 242 
8 август 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р. 

646. 

Врз основа на член 75 став 2 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните по-
краини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), на 
предлог на Советот на гувернерите, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ПРИХОДИТЕ 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, ШТО 
СЕ ИЗДВОЈУВА ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ИЗРАБОТ-
КАТА НА БАНКНОТИ И КОВАНИ ПАРИ ВО 

1973 ГОДИНА 

1. Делот на приходите на Народната банка на 
Југославија што, согласно со член 75 став 2 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на авто-
номните покраини, се издвојува за трошоците на 
изработката на банкноти и ковани пари во 1973 
година, изнесува 98,337.000 динари. 

2. Износот од точка 1 на оваа одлука се обез-
бедува од средствата што. во смисла на член 74 
од Законот за Народната банка на Југославија и 
за единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини, Народната банка на Југо-
главија се здобива за вршењето на својата дејност. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

Р. п. бр. 244 
8 август 1973 година 

Белград 

- Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р. 

647. 

Врз оонова на член 54 став 6 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/62 и „Службен лист на 
СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТОКИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ УВЕЗУВААТ 
САМО ВО СОГЛАСНОСТ СО СКЛУЧЕНИТЕ ОП-

ШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ 

1. Производите од овој став можат да се увезу-
ваат само во границите одредени со општествените 
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договори што, во смисла на член 54 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство, ќе ги 
склучат организациите на здружениот труд во рам-
ките на Стопанската комора на Југославија, и тоа: 

1) маслени погачи од соја; 
2) маслени погачи од маслинки; 
3) маслени погачи од сончоглед; 
4) маслени погачи од репа; 
5) маслени погачи од конопово семе; 
6) маслени погачи од ленено семе; 
7) маслени погачи од други маслени семиња и 

плодови (освен рицинус); 
8) маслени сачми од репка; 
9) маслени сачми од сончоглед; 
10) маслени сачми од конопово семе; 
11) маслени сачми од ленено семе; 
12) маслени сачми од соја; 
13) маслени сачми од тиквини семки; 
14) маслени сачми од други маслени семиња и 

плодови (освен рицинус); 
15) какао во зрно; 
16) какаови пасти; 
17) какаов путер; 
18) какао во прав. 

Со општествените договори од став 1 на оваа 
точка мора да се обезбеди организирано настапува-
ње на странски пазари и регионално насочување на 
увозот на маслени сачми и погачи. 

2. Ако општествените договори од точка 1 на 
оваа одлука не се склучат до 31 октомври^ 1973 го-
дина, увозот на производите од таа точка ќе се вр-
ши под условите што ќе ги пропише Сојузниот из-
вршен совет. 

До влегувањето во сила на прописите на Сојуз-
ниот извршен совет, увозот на производите од точка 
1 на оваа одлука ќе се врши по важечките прописи. 

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

Р. п. бр. 245 
8 август 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

648. 

Врз основа на член 20 став 3 и член 25 став 2 
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, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 
71/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ 

ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Царинските стапки пропишани со Царинската 
тарифа, која е составен дел на Законот за Царин-
ската тарифа, се зголемуваат за 50% за производите 
наведени во следните тар. броеви, и тоа: 

25.07/6 Бентонит 
32.07/5 Пигменти врз база на титан диоксид 
39.01/6 Епоксидни смоли 
2. Овластувањето на Сојузниот извршен совет 

за одредување на царинските контингенти и на по-
ниските царински стапки односно за ослободување 

од плаќањето на царината од член 20 став 2 од За-
конот за Царинската тарифа, се применува и врз 
стапките од точка 1 на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 247 
8 август 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

649. 

Врз основа на член 28 од Законот за кредитните 
работи со странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
36/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПОЛАГАЊЕ НА ДЕПО-
ЗИТИ ПРИ УВОЗОТ НА ОПРЕМА ОД СТРАН-
СТВО НА КРЕДИТ ЗА ПРИОРИТЕТНИТЕ ГРАНКИ 
И ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

1. Депозитите на странските кредити и депози-
тите по гаранциите и супергаранциите по таквите 
кредити не се полагаат ако кредитите во странство 
се користат за увоз на опрема за потребите на при-
оритетните гранки и дејности од областа на стопан-
ството, под услов кредитите да се склучени со рок 
за враќање подолг од 5 години. 

Како приоритетни гранки и дејности од областа 
на стопанството, во смисла на оваа одлука, се сме-
таат гранките и дејностите наведени во глава III 
оддел 6 став 13 на Општествен,иот план на Југосла-
вија за период од 1971 до 1975 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/72). 

2. Депозитите по странските кредити од точка 1 
на оваа одлука, што во смисла на Одлуката за ви-
сочината на депозитот при увозот на опрема од 
странство на кредит („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/72) и Одлуката за височината на депозитот по 
гаранциите и супергаранциите на овластените банки 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 22/72), положени пред 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука, им се 
враќаат на депонентите. 

3. Ослободувањето од полагање на депозити 
според оваа одлука го одобрува Народната банка на 
Југославија врз основа на потврда од Службата на 
општественото книговодство дека организацијата на 
здружениот труд, за чии потреби се врши увозот на 
опремата од странство на кредит, е распоредена во 
некоја од гранките или дејностите наведени во гла-
ва III оддел 6 став 13 на Општествениот план на Ју-
гославија за период од 1971 до 1975 година. 

Потврдата од став 1 на оваа точка и се подне-
сува на Народната банка на Југославија заедно со 
известувањето за намерата за склучување на рабо-
тата за увоз на опрема од странство на кредит. 

4. Технички упатства за примена на оваа одлу-
ка дава Народната банка на Југославија. 

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

Р. п. бр. 248 
8 август 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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650. 

Врз основа на член 20 став 2 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, 
51/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 

КОРИСТИ ВО ИНДУСТРИЈАТА НА ШЕЌЕР 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви одичосно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи во ин-
дустријата на шеќер, наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73), ќе се применуваат следните 
царински стапки: 

Тарифен Царинска 
број Наименување стапка 

1 2 3 

84.10/2 

84.10/3 

84.13/3 

84.14/4в 

84.17/16 

84.17/1в 

84.17/1г 

84.17/ls 

Ротациони пумпи 
Ех. 
Ротациони пумпи за транспорт на 
меласа, густ сок и шеќеровина 5 
Центрифугални пумпи 
Ех. 
— Центрифугални пумпи со про-

менлив број на вртења 
— Центрифугални пумпи за тран-

спорт на мешаница на репа и 
вода, капацитет над 400 тона на 
час 5 

Автоматски огнари на котли со 
течно гориво 
Ех. 
Горилници на мазут 5 
Други печки 
Ех. 
Печки за непрекинато печење на 
вар со постојано одржување на 
јаглендиоксидот на најмалку 32%, 
корисна зафатнина над 100 кубни 
метри 5 
Машини и уреди за пречистување 
Ех. 
Уреди за пречистување на шеќе-
рен СОК со варно млеко и со јаг-
лендиоксид 5 
Машини и уреди за стерилизација 
и пастеризација 
Ех 
Уреди за стерилизација на вода од 
преси за пумпа 5 
Машини и уреди за парење и су-
шење 
Ех. 
Уреди за сушење на шеќер во 
КОЦКИ 5 

Други машини и уреди 
Ех. , 
— Катализатори на дефузиони 

уреди за екстракција на сок од 
изрежана шеќерна репа — по-
гонски дел 5 

— Спирални изменувачи на топ-
лина за загревање на шеќерен 
СОК 5 

84.18/2а Центрифуги за течност 
Ех. 
Центрифуги за издвојување на 
шеќер во кристал од матичен си-
руп 5 

84.18/26 Машини и уреди за филтрирање 
или пречистување на течности и 
гасови 
Ех. 
— Уреди за згуснување на тиња 

со филтрирање ^ 5 
— Уреди за смекнување на ше-

ќерни СОКОВИ 5 
84.19/8 Машини за дозирање и пакување 

Ех. 
Машини за дозирање и пакување 
на шеќер 5 

84.20/1 Ваги и апарати за мерење и кон-
трола во производствово 
Ех. 
— Уреди за дозирање на варно 

млеко и уреди за пречистување 
на шеќерен сок 5 

— Ваги за мерење резанки на ше-
ќерна репа на транспортери 5 

— Електронски ваги за мерење на 
бруто и нето тежина на мостри 
на шеќерна репа 5 

— Електронски ваги за дозирање 
на мостри на шеќерна репа 5 

Други атомизери и слични прс-
калки 
Ех. 
Уреди за истовар на репа со воден 
млаз 5. 

84.21/4е 

84.22/5д Други машини и апарати за дига- " 
ње, манипулација, натовар или ис-
товар и сл. 
Ех. 

— Уреди за пневматски транспорт 
на суви резанки на шеќерна 
репа 5 

— Автоматски уреди за земање мо-
стри на шеќерна репа од ками-
они 5 

84.25/10 Машини за вадење компир и репа 
Ех. 
Машини за вадење репа 5 

84.25/12 Други машини, апарати и справи 
Ех. 
Преси за палетизирање на суви 
резанки на шеќерна репа 5 

84.30/7 Машини и уреди за изработка на 
шеќер 
Ех. 
— Вибрациони сита за миење на 

шеќерна репа 5 
— Уреди за отстранување на ка-

мење од мешаница на репа и 
вода — фаќани на камење 5 

— Машини за режење на шеќерна 
репа 5 

— Погонски дел и сита за дифузни 
уреди за екстракција на сок од 
изрежана шеќерна репа 5 
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— Преси за пулпа, содржин.а на 
сува материја над 18% ' 5 

— Уреди за изработка на шеќер 
в о КОЦКИ 5 

— Машини за миење на мостри на 
шеќерна репа 5 

— Маси за сортирање на шеќерна 
репа 5 

— Пилести режала за режење на 
мостри на шеќерна репа 5 

— Машини за екстракција и фил-
трација на ретина каша од мо-
стри на шеќерна репа 

84.33/1 х Машини за изработка на хартиени 
ќесиња, ПЛИКОВИ и други предмети 
за пакување од хартија и картон 
Ех. 
Машини за изработка на кутии за 
пакување на шеќер во КОЦКИ 5 

84.45/16-1 Преси со механички погон 
Ех. 
Преси за исправување на ножеви 
на, машини за режење на шеќерна 
репа 5 

84.45/2в-2 Брусилки за рамно брусење 
Ех. 
Уреди за рамнење на ножеви на 
машини за режење на шеќерна 
репа 5 

84.45/'2д-3 Глодалки копирни, специјални и 
други 
Ех. 
Специјални глодалки за острење 
на ножеви на машини за режење 
на шеќерна репа 5 

84.59/2к Други машини и механички уреди 
Ех. 
Уреди за класирање на шеќер во 
кристал со вибрациона постапка 5 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, 
контрола и автоматска контрола 
на протокот, длабочината, прити-
сокот и сл. 
Ех. 
— Уреди за контрола на протокот 

на шеќерен сок 5 
— Уреди за регулирање на густи-

ната на шеќерен сок 5 
90.25 Инструменти и апарати за физички 

и хемиски анализи 
Ех. 
Апарати за одредување на јачи-
ната на шеќерниот раствор — са-
хариметри 5 

90.28 Електрични и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, про-
верување, анализа и автоматска 
контрола 
Ех. 
Апарати за утврдување на содр-
жината на шеќер во мостри на 
шеќерна репа — полариметри 5 

2. Ова решение ќе се применува и на произво-
дите увезени од 1 јануари до 1 февруари 1973 го-
дина, ако во тој период царината за тие производи 

не е платена според Решението за одредување на 
пониски царински стапки за специфичната опрема 
што се користи во индустријата на шеќер („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр, 67/72). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од Денот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ", 
а ќе се применува од 2 февруари 1973 година до 
31 декември 1975 година. 

Р. п. бр. 243 
8 август 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

651. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗ 

НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73) во точка 1 тар. 
број 28.25 се брише. 

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

Р. п. бр. 246 
8 август 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

'Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

652. 

Врз основа на член 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 до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Quick" број 30 од 19 јули 
1973 година, кој излегува на германски јазик во 
Хамбург, СР Германија. 

Бр. 650-1-22/102 
9 август 1973 година 

Белград 

По властување на сојузниот 
секретар за внатрешни работи 

потсекретар, 
Силво Горенц, с. р. 
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653. 

Врз основа на член 349 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 22/73), по претходно 
прибавеното мислење на Заедницата на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони, директорот на 
Сојузната управа за царини пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО ПОШТЕНСКИ-
ТЕ ПРАТКИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПОШТЕНСКИ 

СООБРАЌАЈ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со ова упатство се пропишува царинската по-
стапка со поштенските пратки што содржат стоки 
подложни на царински надзор, што од царинското 
подрачје на Југославија се извезуваат, во царинско-
то подрачје на Југославија се увезуваат или преку 
царинското подрачје на Југославија се провозуваат. 

Обврски на поштата во царинската постапка 
2. Во царинската постапка со поштенските прат-

ки, поштата врши пренос на поштенски пратки по-
меѓу царинарниците и корисниците на поштенските 
услуги, како ,и други работи во врска со царинската 
постапка со поштенските пратки, според одредбите 
на Царинскиот закон и прописите донесени врз ос-
нова на тој закон. 

Како поштенски пратки се подразбираат: 
1) писмоносни пратки што се извезуваат (испра-

ќаат), се увезуваат (пристигаат) или се провозуЕаат 
во затворени писмоносни вреќи или во писмоносни 
обвивки (пакети); 

2) пакети што се извезуваат (се испраќаат), се 
увезуваат (пристигаат) или се провозуваат во затво-
рени вреќи, кошници ИЛИ како самостојни пакети; 

3) писма и кутии со означена вредност, кои се 
извезуваат (се испраќаат), се увезуваат (пристигаат) 
или се превезуваат во вреќи или како самостојни 
пратки. 

Поштата е должна сите пакети, писма и кутии 
со означена вредност, што се извезуваат (се испра-
ќаат) или се увезуваат (пристигаат), да и ги прија-
ви и поднесе на надлежната царинарница заради 
царински преглед.. Оваа обврска важи за сите пис-
моносни прачки што се увезуваат или се извезуваат, 
а кои содржат стоки подложни на царински надзор 
или по обемот односно тежината на пратката може да 
се претпостави дека содржат такви стоки, 

Од царински преглед се изземаат поштенските 
пакети што се провозуваат во затворени вреќи, 
кошници и вагони или како самостојни пакети. 

Пријавување на поштенските пратки 
3. Пакетските изменични пошти и ,помошните 

изменични пошти се должни да ќ ги пријават на 
надлежната царинарница односно на надлежната 
царинска испостава сите пакети, писма и кутии со 
означена вредност, што од царинското подрачје на 
Југославија се извезуваат, во царинското подрачје 
на Југославија се увезуваат или преку царинското 
подрачје на Југославија се провозуваат. Пријавува-
њето се врши врз основа на копија или препис од 
списокот за размена на странска пошта што го за-
верува царинарницата односно царинската испо-
става. 

Пакетските изменични пошти и помошните из-
м е н е т и пошти се должни на влезната царинарни-
ца да и предадат една копија или препис од пакет-
скиот список за размена на странска пошта. 

Вреќи што содржат, писмоносни пратки не ќ се 
пријавуваат на царинарницата. 

Писмоносните изменични пошти што се во кар-
товна врска со поштите во странство се должни 
сите писмоносни пратки пристигнати од странство, 
за кои претпоставуваат дека содржат предмети од-

носно стоки подложни на царински преглед, да ги ис-
пратат до надлежните пошти на. царинењето со по-
себни писмоносни заклучоци. Поштата на царинење-
то овие пратки и ги пријавува на царинарницата од-
носно на царинската испостава врз основа на пош-
тенско-царинската пријава. 

Царинските органи можат да присуствуваат при 
одвојувањето на пратките во изменетите пошти. 

Поштите на царинењето се должни да им ги 
пријават на царинските испостави сите пакети од 
странство што ќе им пристигнат. Пријавувањето се 
врши со предавање на заверен дупликат од пакет-
скиот список за размена на пакетска изменична по-
шта, кој ти придружува тие пратки и со поднесување 
на поштенско-царинска пријава. 

Увозни и извозни ограничувања 
4. Поштата е должна на испраќачот на пратката 

да му ги даде потребните известувања во врска со 
поштенско-царинската постапка. ; 

Известувања за ограничувањата односно за -за-
брана., на извозот на одделни видови стоки од Југо-
славија, како и за условите на увозот во земјата, во 
која се упатува пратката, поштата му дава на ис-
праќачот ако 'располага со податоци за тоа. 

Ако е потребно посебно одобрение за извоз од-
носно увоз на некои стоки, поштата ќе го упати 
испраќачот односно примателот на пратката да ги 
прибави готребните исправи или да побара потреб-
ни известувања од надлежната царинарница. 

Писмоносни пратки ослободени од давачки и такси 
5. Освен пратките од' член 338 на Царинскиот 

закон, не се упатуваат на царински преглед ниту 
пратките: 

1) што содржат филмови кои се праќаат заради 
развивање: 

2) за кои Сојузната управа за царини, согласно 
со важечките прописи, ќе одлучи да не се упату-
ваат на царински преглед. 

Пратките од став 1 на оваа точка непосредно им 
се испраќаат на одредиппште пошти. -

II. ИЗВОЗ 

Постапка кај поштата на царинењето 
6. Поштенските пратки што во странство ги ис-

праќаат физички лица, а кои содржат стоки под-
ложни на царински преглед, ги презема поштата на 
царинењето според прописите за вршење на вна-
трешната поштенска служба и проверува дали се-
која пратка е придружена со царинска декларација 
Ц2/ЦП-3 во соодветен број примероци и со други 
потребни прилози. Поштата на царинењето е долж-
на сите пратки да ги поднесе на царински преглед 
уште истиот ден, а најдоцна наредниот ден, водејќи 
сметка за првенството за поднесување на преглед 
и царинење во смисла на член 340 од Царинскиот 
закон. 

Царинската испостава ја заведува декларација-
та во својата книга на евиденцијата и става евиден-
тен број, врши преглед, ги пресметува и ги напла-
тува пропишаните такси и податоците за тоа ги за-
шишува на првата половина од предната страна на 
декларацијата. 

За пратките предадени на поштата на царине-
њето на царински преглед од страна на правни ли-
ца, подносителот на пратката е должен да пополни 
извозна царинска декларација. 

Писмоносната пратка што ја предава физичко 
лице, работникот на поштата внимателно ја отвора 
и нејзината содржина, освен писменото соопштува-
ње, му ја става на увид на работникот на царината 
кој врши преглед. По извршениот царински преглед 
и по внесувањето забелешка на образецот на ца-
ринската декларација Ц2/ЦП-3, работникот на ца-
рината го задржува уникатот на декларацијата за 
потребите на царинарницата, а другите примероци, 
со потребните прилози, му ги враќа на работникот 
на поштата па царинењето. 
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По извршениот царински преглед работникот на 
поштата ја пакува и затвора пратката така што до 
содржината на пратката да не може да се дојде без 
видна повреда на обвивката. Од пратката ја симну-
ва етикетата „Подлежи на царина" (Образец ПЦ-4), 
а на нејзиното место става етикета „Оцаринето" (Об-
разец ПЦ-1). Писмоносна пратка која содржи стоки 
подложни на царински надзор не смее да се испра-
ќа во странство без етикетата Ц1. 

Пакетите за странство се поднесуваат на царин-
ски преглед на истиот начин како и писмоносните 
пратки. Откако е извршен царинскиот преглед, ра-
ботникот на поштата го затвора пакетот во истата 
обвивка во која пристигнал пакетот. Од обвивката 
на пакетот и од спроводницата ја симнува етикета-
та „Подлежи на царина" (Образец ПЦ-4) и на неј-
зиното место ја става етикетата „Оцаринето" (Обра-
зец ПЦ-2) или „Слободно од царина" (Образец 
ПЦ-З). 

Пакетите што ги испраќаат југословенски тр-
говски организации на здружениот труд во стран-
ство можат да се изземат од отворање под услов 
нивната содржина да може да се утврди од факту-
рата или од други исправи што го придружуваат 
пакетот, 

Ако при царинскиот преглед се утврди дека 
испраќачот е должен дополнително да уплати уште 
некои царински давачки што не ги уплатил, одно-
сно да поднесе други исправи, работникот на ца-
рината испоставува посебна уплатница на соодветен 
износ давачки односно констатира кои исправи не-
достигаат и сето тоа и го предава на поштата на 
царинењето. Примената уплатница, со допис со по-
требното објаснение, во службено препорачано пи-
смо поштата на царинењето и ја испраќа на прием-
ната пошта, која веднаш по приемот го повикува 
испраќачот да го уплати износот означен на уплат-
ницата односно да ги поднесе бараните исправи. 

Пакетите за кои е барано дополнително да се 
уплатат давачки или поднесат одредени исправи, 
по завршувањето на царинскиот преглед, се задр-
жуваат и се чуваат кај поштата на царинењето до 
пристигањето на уплатата односно на бараните ис-
прави, а најдолго 10 дена. Пакети со лесно расипли-
ва стока не се задржуваат кај поштата на царине-
њето туку веднаш по извршениот преглед и се вра-
ќаат на приемната пошта. 

По извршената уплата односно по приемот на 
бараните исправи, приемната пошта е должна приз-
наницата за извршената уплата односно поднесе-
ните исправи уште истиот ден во препорачано пис-
мо да и ги испрати на поштата на царинењето. Це-
ната за препорачано писмо од прва стапка на тежи-
на се наплатува од испраќачот. Ако испраќачот од-
бие да го уплати бараниот износ на давачките од-
носно да ги поднесе бараните исправи, приемната 
пошта и ја враќа уплатницата со иотребениот изве-
штај на поштата на царинењето. Кога ќе го прими 
извештајот дека испраќачот одбил да ги плати ца-
ринските давачки односно да ги поднесе бараните 
исправи, поштата на царинењето ја раздолжува 
пратката и и ја враќа на приемната пошта. 

Испраќање на поштенски пратки по царинскиот 
преглед 

7. По завршениот царински преглед поштата на 
царинењето им ги испраќа писмоносните пратки 
според картсвните врски на писмоносната ^менич-
на пошта. 

Пакети се распоредуваат и им се испраќаат на 
измешаните пошти кои составуваат пакетски за-
клучоци за односните земји. Пакетите им се упату-
ваат на измешаните пошти заедно со пакетски спи-
сок за размена, кој го составува поштата на цари-
нењето а го заверува царинската испостава. Ори-
гиналот на тој список го задржува царинската ис-
постава, а дупликатот го заверува и ќ го предава 
на поштата на царинењето заради приклучување 
кон картата. Ако за испраќање на пакети се упо-
требуваат пакетски вреќи, на називниците на вре-

ќите со итни пакети се става етикетата „Express". 
Издвоените пакети секогаш се испраќаат отворено. 

Ако пакетите не им се испраќаат на одделни 
изменични пошти секојдневно, во картата на заклу-
чокот се внесува редниот број на испраќањето. Ред-
ниот број на испраќањето се води континуирано за 
една цела година. Измешаните пошти се должни 
да водат евиденција за точното пристигање на овие 
заклучоци. Ако редниот број на заклучокот не се 
сложува, измешаните пошти се должни утврдена-
та неисправност да и ја соопштат на односната по-
шта на царинењето. 

Постапка на изменичните пошти при извозот 

8. Пристигнатите пакети изменичните пошти ги 
преземаат од поштата на царинењето врз основа 
на картата на заклучокот и дупликатот на пакет-
скиот список за размена. По уредното преземање 
на пакетскиот заклучок, изменичната пошта го по-
тврдува дупликатот на пакетскиот список на раз-
мената и и го предава на царинарницата. 

Измешаната пошта не смее да испраќа во стран-
ство ниту еден пакет на кој нема царински обележ-
ја (царински пломби, етикети ,.Оцаринето" или ети-
кети „Слободно од царина", а на спроводницата на 
заверката за извршениот царински преглед, со пот-
писот на работникот на царината и со отпечатокот 
на печатот на царинарницата). Ако на изменичната 
пошта и пристигне пакет од поштата на царинење-
то или од некоја друга пошта (во место со царинска 
испостава) без царински обележја, измешаната по-
шта и го враќа пакетот на надлежната пошта на 
царинењето заради дополнителен преглед. На так-
вата пратка изменичната пошта става етикета „Под-
лежи на царина" (Образец ПЦ-4). 

III. УВОЗ 
Преземање на заклучоци на границата 

9. Преземањето на заклучоците со поштенските 
пратки од странство се врши под надзор на работ-
никот на царината. 

Писмоносните вреќи се преземаат од странските 
пошти и со редовните картовни врски им се испра-
ќаат на надлежните писмоносни изменични пошти. 
АКО писоносните вреќи се провозиш, тие им се ис-
праќаат на одредени излезни изменични пошти, 

Писмоносните вреќи и се пријавуваат на цари-
нарницата односно на царинската испостава усно, а 
им се испраќаат на писмоносни изменични пошти 
односно излезни изменични пошти, со список за 
размена. 

Помошните изменични пошти ги пријавуваат 
пакетите и пакетските вреќи на тој начин што на 
царинарницата односно на царинската испостава и 
предаваат копија или препис од списокот за разме-
на на странската пошта на вкупниот број на презе-
мените пакетски пратки. Пред упатувањето на па-
кетите и пакетските вреќи до надлежната изменич-
на пошта, работникот на царината ја споредува 
бројната состојба на увезените пакетски пратки со 
копијата односно со списокот за размена на стран-
ската пошта, и тоа го заверува на копијата односно 
на преписот на пакетскиот список за размена на 
странската пошта што и го предава на помошната 
изменична пошта, а еден примерок од копијата од-
носно преписот на списокот за размена задржува 
за себе. Помошната изменична пошта ги испраќа 
сите преземени пакетски пратки, заедно со пакет-
скиот список за размена, составен во трипликат врз 
основа на списокот за размена на странската изме-
нична пошта, до надлежните изменични пошти. 
Овие списоци ги заверува работникот на царината 
и во нив мораат да бидат запишани сите пакетски 
пратки преземени од странската изменична пошта. 
Еден примерок на пакетскиот список за размена 
работникот на царината задржува за себе, а други-
те два примерока и ги предава на помошната изме-
нична пошта. 
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По завршеното распоредување на пакетите, па-
кеаската изменична пошта составува заклучок за 
секоја пошта на царинењето за кои пристигнале 
пакетски пратки, односно за секоја излезна изме-
шана пошта. Кон картата се прилагаат спроводни-
ците на пакетите, царинските декларации Ц2/ЦП-3 
и пакетскиот список за размена заверен од страна 
на царинарницата односно од царинската испостава. 
Во списокот за размена за патувачката пошта, која 
ќе ги превезува пакетските пратки, се внесува 
вкупниот број на вредносните пакети и на пакет-
ските вреќи за односната пошта на царинењето и 
за излезната изменична пошта. Сите обични паке-
ти од странство се сметаат како вредносни пакети 
во поглед на картирањето. Ако означената вредност 
им преминува 200 златни франци, таквите пакети 
се картираат поединечно. На називницата на пакет-
ската вреќа се испишува називот на поштата на 
царинењето односно називот на излезната изменич-
на пошта на која и се испраќа заклучокот и ред-
ниот број на испраќањето, а под тоа, во облик на 
доопка, се испишува како броител редниот број на 
вреќата (ако заклучокот се состои од повеќе вреќи), 
а како именител бројот на пакетите што ги содржи 
вреќата. По тоа за секоја пошта на царинење на ко-
ја и се испраќаат пакети, односно за секоја излезна 
изменична пошта ако се во прашање провозил 
(транзитни) пакети, изменичната пошта составува 
список за размена во трипликат во кој ги запишува 
сите пошти на царинењето и излезните изменични 
пошти, како и бројот на пакетите односно на пакет-
ските вреќи, што се испраќаат за секоја од тие по-
шти. Работникот на царината го спроведува бројот 
на пријавените пакети односно на пакетските вре-
ќи, што е означен во списокот за размена, со бројот 
на пакетите односно на пакетските вреќи, што е оз-
начен во копијата или во преписот на пакетскиот 
список за размена на странската пошта. Уникатот 
на списокот за размена го задржува царинарницата, 
а дупликатот и трипликатот ги заверува и и ги враќа 
на изменичната пошта. Изменичната пошта ги ис-
праќа пакетските пратки, со картата и со завере-
ниот дупликат на пакетскиот список за размена, до 
надлежната пошта на царинењето односно до над-
лежната изменична пошта, а трипликатот на пакет-
скиот список за размена го задржува за себе. На 
вреќната називница на пакетската вреќа, која и се 
испраќа на поштата на царинењето, а во која има 
авионски мошне итни или итни пакети, изменична-
та пошта става соодветна етикета (на пример, „PAR 
AVION"', „URGENT", „EXPRESS"). 

Ако за испраќање на пакетски заклучок се упо-
требат еден или повеќе вагони, во списокот за раз-
мена се запишува и вкупниот број на вагоните. По 
извршениот натовар на пакетските пратки во ваго-
нот, картата и списокот за размена, заедно со спро-
водниците на пакетите, се ставаат во вагонот така 
што врзопот со тие исправи се приврзува за една 
од пакетските пратки која се наоѓа близу до врата-
та, за да може лесно да се пронајде по отворањето 
на вагонот. Вагонот се затвора од двете страни, по 
правило, со катанци, а царинарницата става царин-
ска пломба. На за тоа одреденото место на вагонот 
поштата става етикета „Подлежи на царина" (Обра-
зец ПЦ-4), со отпечаток на поштенскиот жиг, на кој 
со крупни букви е испишан наизвот на поштата 
што го испраќа заклучокот и називот на поштата 
на која гласи заклучокот. Со тие вагони понатаму 
во се се постапува на истиот начин како и со ваго-
ните што содржат пакети во внатрашениот сообра-
ќај. Царинарницата во седиштето на изменичната 
пошта односно на поштата на царинењето со враќа-
њето на дупликатот од списокот за размена и по-
тврдува на влезната царинарница дека пакетските 
пратки исправно пристигнале и дека се пријавени. 

Постапка на изменичните пошти со неисправните 
пакети 

10. Ако на помошната изменична пошта односно 
на измешаната пошта која непосредно врши разме-

на со странската пошта и стигне неисправен пакет 
или основано се посомнева во исправноста на па-
кетот, работникот на поштата, откако ќе постапи 
според прописите на Аранжманот за поштенските 
пратки, составува одјавен лист (Образец ЦП-13) за 
односната странска изменична пошта, како и запис-
ник во три примероци што го потпишуваат работ-
никот на поштата и работникот на царината (Обра-
зец ЦП-14). Уникатот на записникот се испраќа со 
пакетската пратка, дупликатот го задржува гра-
ничната царинарница, а трипликатот го задржува 
изменичната пошта. 

Поимот на неисправен пакет е одреден со од-
редбите на Аранжманот за поштенските пратки. 

На пакетите што не носат приемни броеви на 
поштите кај кои се примени (на пример, на пакети-
те од Соединетите Американски Држави или од 
други земји), изменичните пошти се должни да ста-
ват свои пакетски етикети (Образец ПЦ-6). На ист 
начин постапуваат и измешаните пошти што пре-
земаат авионски пакетски пратки. 

Ако од странство пристигне пакет без спровод-
н и к , изменичната пошта составува спроводница за 
пакетот (Образец ЦП-2), на која испишува ознака: 
„Дополнителна". Дополнителната спроводница се 
пополнува со латиница. 

Постапка на писмоносните изменични пошти со 
писмоносните заклучоци 

11. По отворањето на заклучоците писмоносните 
изменични пошти ти издвојуваат пратките што со-
држат или за кои се претпоставува дека содржат 
стоки подложни на царински надзор и ги испраќаат 
тие пратки до надлежните пошти на царинењето. 

Ако писмоносната изменична пошта утврди де-
ка пратката, која подлежи на царински преглед, е 
оштетена или основано се посомнева во исправноста 
на пратката, ќе состави I дел и II дел на записни-
кот за неисправноста на пратката (Образец П-85). 
Освен тоа, за утврдената неисправност ќе состави 
одјавен лист (Образец Ц-14) и ќе и го испрати на 
поштата од која е примен ,заклучокот. Ако при 
составувањето на записникот се утврди дека прат-
ката содржи динари или други вредности, поштата 
постапува според прописите за девизната контрола 
на поштенските пратки. 

При испраќањето на писмоносните пратки од 
став 1 на оваа точка до поштите на царинењето, 
писмоносната изменична пошта е должна на вреќ-
ните називници на вреќите во кои се наоѓаат итни 
пратки да стави етикета „Express". 

Преземање на писмоносните заклучоци во поштите 
на царинењето и пополнување на поштенско-царин-

ските пријави 

12. Преземањето и отворањето на писмоносните 
заклучоци во поштата на царинењето го врши, по 
правило, комисија составена од еден работник на 
царината кого ќе го одреди надлежната царинар-
ница односно царинска испостава и од еден работ-
ник на поштата кого ќе го одреди управникот на 
поштата. По исклучок, отворање на овие заклучоци 
може да врши и комисија составена од двајца ра-
ботници на поштата, но само по претходно одобре-
ние од надлежната царинарница односно царинска 
испостава. 

Прво се отвораат писмоносните вреќи што но-
сат етикета „Express", По отворањето на писмонос-
н и ^ вреќи, работникот на поштата ги споредува 
најпрво пратките со уписот извршен во картата на 
писмоносниот заклучок. Оние пратки што не подле-
жат на царински преглед, работникот на царината 
ги одвојува и и ги враќа на поштата таа на нив да 
стави етикета „Не подлежи на царина" (Образец 
ПЦ-5) и да ги испрати понатаму. Обичните писмо-
носни пратки, кои не подлежат на царински пре-
глед, поштата на царинењето им ги испраќа на од-
редишните пошти, а со оние што подлежат на ца-
рински преглед постапува според внатрешните по-
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штенски прописи и ги запишува во поштенско-ца-
ринската пријава (ПЦ-10). Се издвојуваат и не се 
воведуваат во поштенско-царинската пријава и 
оние писмоносни пратки што според територијална-
та надлежност и припаѓаат на некоја друга пошта 
на царинење. Писмоносните пратки што и се прија-
вуваат на царинарницата претходно се измеруваат 
и тежината се означува на самата пратка. Таквите 
пратки поштата на царинењето ги внесува во по-
штенско-царинската пријава. Поштенско-царинска-
та пријава се составува во дзчшикат. На одреденото 
место во заглавјето се запишува редниот број на 
пријавата кој се води континуирано во текот на це-
лата година. 

Запишување на пратките во поштенско-царин-
ската пријава се врши по нивното пристигање, така 
што под последната пратка од еден заклучок запи-
шана во пријавата се повлекува подебела линија и 
на тој начин во пријавата пратките се групираат 
според пристигањето на одделните заклучоци. 

Зависно од организацијата на работата и од вре-
мето на пристигањето на писмоносните и пакетски-
те заклучоци, пратките запишани во поштенско-ца-
ринската пријава се поднесуваат на преглед еднаш 
или повеќе пати дневно, за што одлучува управни-
кот на поштата, во спогодба со управникот на ца-
ринарницата односно со шефот на царинската испо-
става. Во секој случај поштенско-царинската при-
јава се заклучува по извршениот упис на пратките 
од последниот заклучок пристигнат истиот работен 
ден и и се предава, заедно со пратките, на царина 
ската испостава со потврда на копијата на поштен-
ско-царинската пријава. 

Преземање на пакетски заклучоци и пополнување 
на поштенско-царинските пријави кај поштата на 

царинењето 
13. Пристигнатите пакети ги презема поштата 

на царинењето според прописите што важат за вр-
шење на пакетската служба, и тоа во присуство на 
работникот, на царината, со тоа што поединечните 
пакети и пакетите во пакетски вреќи или во плом-
бирани вагони ги споредува со уписот во дупли-
катот на пакетскиот список за размена и со други-
те поштенски исправи. По исклучок, преземање и 
отворање на пакетски заклучоци без присуство на 
работникот на царината може да врши и комисија 
составена од двајца работници на поштата, ако тоа 
го одобри надлежната царинарница односно над-
лежната царинска испостава. 

По отворањето на шкотскиот заклучок работ-
никот на царината го зема дупликатот на пакет-
скиот список за размена, го потврдува и 6 го враќа 
непосредно на царинарницата од која произлегува. 

За пакетите или пакетските вреќи што присти-
гаат од пакетска изменична пошта без заверен дуп-
ликат на пакетскиот список за размена од страна 
на влезната царинарница, поштата на царинењето 
составува наоден список за размена, кон кој прила-
га препис од списокот за размена во кој се задол-
жени пакетите односно пакетските вреќи. Царин-
ската испостава ги споредува податоците од наод-

"ниот список за размена со податоците од списокот 
за размена во кој се задолжени пакетите односно 
пакетските вреќи, па ако и по 24 часа не стигне 
заверен дупликат на пакетскиот список за размена 
од влезната изменична пошта односно од влезната 
царинарница, доставува заверен примерок од наод-
ниот список за размена до влезната царинарница 
со потребното објаснение. 

На истиот начин постапува изменичната пошта 
со пратките во провоз. 

Ако на поштата на царинењето и пристигнат по-
голем односно помал број пакетски вреќи или па-
кети од оној што е заведен во дупликатот на пакет-
скиот список за размена и во картата на заклучо-
кот, покрај постапката предвидена во прописите за 
вршење на внатрешната пакетова служба, за најде-
ната состојба ќе се состави и записник во три при-
мероци, кој го потпишуваат работниците јна царина-

та и на поштата. Уникатен и дупликатот на запис-
никот му се предаваат на работникот на царината 
кој уникатот и го доставува на царинарницата што 
го заверила дупликатот на пакетсккот список за 
размена, дупликатот се задржува, а трипликатот ќ 
се доставува на поштата на царинењето. 

Ако на поштата на царинењето и пристигне па-
кет кој според територијалната надлежност и при-
паѓа на некоја друга пошта на царинење, таквиот 
пакет не се запишува^ во поштенско-царинската 
пријава туку и се испраќа ,на надлежната пошта на 
царинењето. Во ваков случај поштата на царине-
њето на која погрешно и пристигнал пакетот сос-
тавува пакетски список за размена за погрешно 
пристигнатиот пакет на начин пропишан во точка 
9 став 4 на ова упатство. 

Пристигнатите пакети поштата на царинењето 
ги премерува и утврдената тежина ја споредува со 
тежината означена на пакетот односно на спровод-
ницата. 

По приемот на пакетскиот заклучок, поштата на 
царинењето веднаш ги поднесува на царински прег-
лед авионските, мошне итните и итните пакети. Ако 
не е можно да се царинат сите пристигнати пакети 
од ист пакетски заклучок, или ако истовремено 
пристигнат поголем број пакетски вреќи односно па-
кети, поштата на царинењето ги издвојува само 
оние пакетски вреќи на чии називници постојат 
етикети „PAR AVION", „URGENT", „EXPRESS". 

Овие вреќи мораат веднаш да се отворат, а па-
кетите да се запишат во поштенско-царинската 
пријава заради царински преглед. Во списокот за 
размена на односниот заклучок работникот на ца-
рината го означува бројот на пакетите издвоени за 
итна постапка, а конечно раздолжување врши дури 
по извршеното запишување на сите пакети од еден 
заклучок во поштенско-царинската пријава. 

Пакетите што се поднесуваат на царински npe^ 
глед се запишуваат во подггенско-царинската при-
јава според текстот на образецот. Кон поштенско-
-царинската пријава треба да се приклучат и испра-
вите што ги придружуваат поштенските пакети 
(спроводни листови со други прилози). Ако посебно 
се водат поштенско-царинските пријави за пакети 
а посебно поштенско-царинските пријави за писмо-
носни пратки, па при запишувањето, по ^полнета-
та пријава, останат незапишани мал број пратки за 
кои би требало да се земат нови обрасци на пош-
тенско-царинската пријава, можат да се запишат во 
еден образец на поштенско-царинската пријава пре-
останатите пакети и писмоносни пратки. Во овој 
случај во заглавјето на таква заедничка поштен-
ско-царинска пријава треба да се испише: „Пакети 
и писмоносни пратки". 

Поштенско-царинската пријава се заклучува по 
запишувањето на пакетите од последниот' заклучок 
пристигнат истиот работен ден, а по извршеното 
царинење му се предава на работникот на царина-
та, со потврда на копијата на поштенско-царинска-
та пријава. На одреденото место во заглавјето на 
пријавата се запишува редниот број на пријавата 
кој се води за една година. 

За пратките од странство, упатени до др-
жавен орган, до организација на здружениот труд 
или до друга организација, поштата на царинењето 
му праќа на примателот известување за пристига-
њето на пратката во препорачано писмо, кон кое ја 
прилага пристигнатата поштенско-царинска декла-
рација. Во ова известување на примателот му се 
соопштува да ги поднесе потребните исправи и да 
ја преземе пратката во рок од 10 дена од денот на 
приемот на известувањето. Ако примателот не ја 
подигна пратката во рок од 30 дена од денот на 

- Царинските давачки за пратките упатени до 
правни лица ги наплатува царинската испостава во 
поштата на царинењето, а за доказ дека царинските 
давачки се наплатени, покрај ознаката „Оцаринето", 
царинската испостава става ознака „Наплатени ца-
ринските давачки". Овие ознаки се ставаат за па-
кети на спроводниот лист, а за писмоносни пратки 
— на доставницата. 
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Ако примателот на пратката подложна на ца-
ри-нење е државен орган, организација на здруже-
ниот труд или друга организација, таквиот прима-
тел може да бара од поштата на царинењето прис-
тигнатите пратки пред царинењето во негово при-
суство комисиски да се отворат за да се запознае со 
содржината на пратката заради поднесување на 
исправите за царинење на пратката. Писменото ба-
рање за отворање на пратката државниот орган, ор-
ганизацијата на здружениот труд или друга органи-
зација или претпријатие и го поднесува на поштата 
на царинењето. Покрај примателот при отворањето 
на пратката присуствуваат одредени работници на 
поштата и царината. По извршениот преглед прат-
ката се затвора и се пакува така што без повреда на 
обвивката да не може да се стигне до содржината 
на пратката. 

Постапка при царинскиот преглед 
14. Поштата на царинењето е должна за секоја 

пратка упатена до физичко лице, што ја поднесува 
на царински преглед, да го пополни заглавјето на 
увозната царинска декларација. 

Царински преглед и царинење на поштенските 
пратки царинарницата врши веднаш по поднесува-
њето на поштенско-царинската пријава, и тоа по 
редот за првенство означен во член 340 на Царин-
скиот закон. 

Работникот на поштата му ја поднесува цратка-
та на работникот на царината и ја отвора во негово 
присуство. При царинскиот преглед може да при-
суствува примателот на пратката односно негов 
полномошник, ако тоа го бара од поштата на цари-
нењето или од царинарницата. 

Ако тоа го бара царинскиот орган, пратката 
пред отворањето мора повторно да се премери и 
утврдената тежина да се спореди со тежината оз-
начена во поштенско-царинската пријава. По тоа 
работникот на поштата внимател,но ја отвора прат-
ката, ги вади одделни делови на содржината, а ра-
ботникот на царината врши попис и класификација 
на стоките и за секој вид стоки ја утврдува коли-
чината односно тежината. При тоа работникот на 
царината ги запишува во декларацијата подотоците 
што ги утврдил со прегледот и врши пресметување 
на царината и на други давачки. Откако работникот 
на царината ќе ги земе потребните податоци, работ-
никот на поштата ја враќа содржината на пратката 
во нејзината обвивка и ја пакува и обезбедува прат-
ката така што без видна повреда на обвивката да 
не може да се дојде до содржината на пратката, а 
по тоа на пратката става етикета „Оцаринето" или 
„Слободно од царина". Ако е во прашање пакет, 
етикетата се става и на спроводницата. За затворање 
на пратката се користи материјалот во кој пратката 
била запекувана. За пакување на пратката, ако тоа 
е потребно, мора да се употреби нова обвивна хар-
тија. По извршениот царински преглед и затвора-
њето на пратката, пратката мора да се премери па 
ако новоутврдената тежина отстапува од првобитно 
означената тежина, означената тежина на пратката 
се прецртува со молив во боја но така што да оста-
не читлива. Новоутврдената тежина се испишува 
над или под порано означената тежина. Ако е во 
прашање пакет, исправката на означената тежина 
се врши на истоиот начин и на спроводницата. 

Сите декларации царинската испостава ги заве-
дува во контролникот на увозните декларации, а за 
секоја пратка ги исполнува сите делови на уплат-
ницата што се однесуваат на давачките и таксите со 
кои пратката според декларацијата е оптоварена, 
испишувајќи ги сите потребни податоци на уплат-
ницата. Дупликатот на царинската декларација, со 
уплатницата, царинската испостава и го предава на 
поштата на царинењето. Поштата на царинењето го 
потврдува приемот на декларацијата на тој начин 
што во колоната „Забелешка" на поштенско-царин-
ската пријава, во рубриката во која е запишана 
последната царински прегледана пратка, го внесува 

почетниот и завршниот реден број од царинската 
пријава и вкупниот број на преземен,ите деклараг 
ции. Преземањето на декларациите работникот на 
поштата го потврдува со свој потпис. 

Дупликатот од увозната царинска декларација со 
уплатницата поштата го прицврстува за писмонос-
ната пратка. За пакетите дупликатот од деклараци-
јата со уплатницата се прицврстува за спроводни-
цата. Потоа пратката и се испраќа на одредишната 
пошта односно му се предава на доставниот оддел. 

Ако при царинскиот преглед се утврди дека со-
држината на пратката е наполно расипана, искрше-
на или оштетена, или дека на некој друг начин ста-
нала наполно неупотреблива, се составува записник 
за неисправноста на пратката во три примероци. За-
писникот го потпишуваат работникот на царината и 
работникот на поштата. За писмоносни пратки за-
писникот се составува на Образецот П-85, а за па-
кети - на Образецот ЦП-14. Уиикатот од записни-
кот со образложение и се доставува на Заедницата 
на југословенските пошти, телеграфи и телефони, 
дупликатот и се предава на царинската испостава а 
трипликатот останува во поштата на царинењето. 
Во колоната „Забелешка" на поштанско-царинска-
та пријава, за односната пратка се внесува соодвет-
на забелешка (на пример: „Содржината наполно 
уништена - записник составен"). За пакети е по-
требно кон записникот со образложение задолжи-
телно да и се достават на Заедницата на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони и спроводниот 
лист на односниот пакет и царинската декларација 
Ц2/ЦП-3. 

Ако при царинскиот преглед се утврди дека со-
држината на пратката е делум распипана, искршена 
односно оштетена, поштата на царинењето составува 
записник за неисправноста на пратката на начинот 
опитен во став 8 на оваа точка. Уникатот од запис-
никот се испраќа со пратката со придружните ис-
прави, дупликатот и се предава на царинската ис-
постава, а трипликатот и останува на поштата на 
царинењето. Во колоната „Забелешка" на поштен-
ско-царинската пријава, во рубриката во која е 
запишана односната пратка се внесува забелешка 
„Составен записник". 

Постапка со стоките што подлежат на хемиско ис-
питување, жигосување или стручна експертиза 

15. Ако при царинскиот преглед се утврди дека 
пратката содржи предмети изработени од злато, 
сребро, платина односно од нивни легури, без оглед 
дали со некој жиг порано биле жигосани, пратката 
ќе се оцарини дури по извршеното жигосување. 
Ваквата пратка или дел од пратката чија содржина 
во целост или делум подлежи на жигосување, пош-
тата на царинењето непосредно или преку за тоа од-
редената пошта на царинењето му ги поднесува на 
надлежниот орган за контрола на мерките и скапо-
цените метали заради жигосување. Заедницата на 
југословенските пошти, телеграфи и телефони, во 
спогодба со надлежниот орган за контрола на мер-
ките и скапоцените метали, одредува на кој орган 
за контрола на мерките и скапоцените метали и во 
кое место поштите на царинењето ќе му ги упату-
ваат пратките заради жигосување. Во спогодба со 
надлежниот орган за контрола на мерките и скапо-
цените метали, поштата на царинењето ги^ одредува 

, деновите во кои содржината на пратката ќе се под-
несува на жигосување. Пратката односно деловите 
од содржината на пратката, што се поднесуваат на 
жигосување, се попишуваат во три примероци. Кога 
на жигосување се поднесува содржината на прат-
ката во целост, се испишува бројот и називот на 
приемната пошта, името и презимето и местото на 
живеењето на примателот, со тоа што претходно 
содржината на пратката ќе се спореди со поштен-
ско-царинската декларација што ја придружува 
пратката. Ако на жигосување се поднесуваат само 
делови на одделни пратки, се означуваат и предме-
тите што се поднесуваат. Првиот примерок од спи-
сокот и се предава на царинската испостава. втори-
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от примерок, со пратките и предметите, му се испра-
ќа на орг.анот за контрола на мерките и скапоцени-
те метали, а третиот примерок го задржува поштата 
на царинењето и на него органот за контрола на 
мерките и скапоцените метали го потврдува приемот 
на односните пратки и предмети. 

Кога органот за контрола на мерките и скапо-
цените метали ќе изврши преглед и жигосување и 
ќе испостави сметка (признаница) на соодветен из-
нос на надоместок за жигосување со пополнета уп-
латница за секоја пратка посебно, поштата на ца-
ринењето го потврдува преземањето на овие пратки 
на дупликатот на списокот. Поштата на царинењето 
потоа повторно ги поднесува пратките на царински 
преглед. На вакните пратки и спроводници поштата 
на царинењето става ознака: „Да се наплати жиго-
сувањето и цената за поднесувањето на жигосува-
ње", а кон спроводницата се приклучува и уплат-
ницата од надлежниот орган за контрола на мер-
ките и скапоцените метали. 

Ако царинарницата при царинскиот преглед ут-
врди дека заради одредување квалитетот на стоките 
треба да се исврши хемиска анализа или какво и да 
било стручно испитување (стручна експертиза), а 
при поштата на царинењето односно.при царинар-
ницата не постојат стручњаци за таква работа, ца-
ринската испостава ќе земе мостри од стоките, 
уредно ќе ги обележи и со реферат ќе ги достави на 
хемиска анализа односно на стручно испитување. 
Другиот дел од пратката грижливо ќе се запазува,, 
ќе се осигури со пломба и ќе се чува во поштата на 
царинењето до приемот на резултатот од извршено-
то стручно испитување. Од секој вид стоки се зема 
по една мостра во количина потребна за испитува-
ње. Земените количини стоки потребни за испиту-
вање се премеруваат и тежината се означува на об-
вивката на мострата. Садови и материјал за мос-
трите дава царинската испостава. По извршеното 
испитување мострите и се враќаат на царинарница-
та. Мострите на стоки земени за испитување се вра-
ќаат во пратката од која се земени, ако не се оште-
тени односно истрошени. 

Ако пратката е задржана поради поднесување 
на жигосување или на стручно испитување, пошта-
та на царинењето е должна на обвивката на таквата 
пратка и на спроводницата на пакетот да испише: 
„Пратката задржана поради од 
до "t назначувајќи ја причината на за-
држувањето (жигосување, хемиска анализа, испиту-
вање на квалитетот на стоките и сл.), и од кој до кој 
датум е задржана пратката. 

По добивањето на резултатот од испитувањето 
поштата на царинењето повторно ја поднесува од-
носната пратка на царинење и понатаму постапува 
во се како и со другите пратки. 

Постапка во случај на одземање на стоки 
16. Ако при царинскиот преглед се утврди дека 

поштенската пратка содржи скриени стоки односно 
дека стоките се запакувани така што да е очиглед-
на намерата на испраќачот да ги прикрие заради 
одбегнување на плаќањето на царината, царинарни-
цата го одзема скриениот дел на содржината во 
смисла на одредбите на Царинскиот закон. Цари-
нарницата составува записник во дупликат, кој го 
потпишуваат работникот на царината и работникот 
на поштата. Уникатот од записникот, заедно со про-
најдените скриени стоки, го задржува царинарни-
цата заради донесување решение за прекршокот, а 
дупликатот од записникот го задржува поштата на 
царинењето и го приклучува кон дупликатот на по-
штенско-царинскатз пријава врз основа на која е 
пријавена пратката. Преостанатиот дел од пратката 
поштата на царинењето по царинењето ќе го запа-
кува и понатаму ќе постапи според одредбите на 
ова упатство. 

Два примерока од решението за одземање на 
стоките царинарницата и предава на поштата на 
царинењето. Ако се одзема само дел од пратката, 
двата примерока на решението со пратката и со 

придружните исправи поштата на царинењето и ги 
испраќа на одредишната пошта, која при испорака-
та на пратката еден примерок на решението му вра-
чува на примателот а другиот го задржува за себе. 

Ако се одзема целата пратка, царинарницата и 
предава на поштата на царинењето три примерока 
од решението за одземање на стоките. Еден приме-
рок од решението, заедно со извештајот во кој се 
наведуваат сите потребни податоци за пратката 
(број, приемна пошта, ден на приемот, адреса на 
примателот и на испраќачот), поштата на царинење-
то и доставува на Заедницата на југословенските 
пошти, телеграфи и телефони заради известување 
на испраќачот. Вториот примерок од решението по-
штата на царинењето го приклучува кон дуплика-
тот на поштенско-царинската пријава, а третиот 
примерок му го доставува на лицето кому му е 
упатена пратката. 

Ако примателот изјави дека против решението, 
за одземање на содржината на пратката ќе се жа-
ли, одредишната пошта ќе му соопшти дека жал-
бата, кон која прилага препис од решението за од-
земање на стоките, треба да и ја достави на Сојуз-
ната управа за царини, преку царинарницата што го 
донела решението за одземање на стоките. 

Постапка со пратките чиј увоз е забранет или ус-
ловно допуштен 

17. Ако при царинскиот преглед се утврди дека 
пратката содржи стоки чиј увоз е забранет, а ис-
праќачот не се откажал од пратката, поштата на 
царинењето и ја враќа таквата пратка на приемна-
та пошта преку изменичната пошта со увозно-про-
возна царинска спроводница (Образец бр. 5), што ја 
пополнува царинската испостава. Пред враќањето, 
ваквите пратки треба да се раздолжат во поштен-
ско-царинската пријава со внесување на забелеш-
ката: „Вратено на испраќачот на 

АКО при царинскиот преглед се утврди дека 
пратката содржи, стоки што се исклучени од прене-
сување преку пошта, како што се: опиум, морфиум 
и други опојни дроги, порнографски слики и др., ќе 
се постапи според одредбите на Светската поштен-
ска конвенција, на Аранжманот за писмата и ку-
тиите со означена вредност и на Аранжманот за 
поштенските пакети. Поштата на царинењето ја ис-
клучува пратката од понатамошно пренесување и 
за тоа ја известува Заедницата на југословенските 
пошти, телеграфи и телефони, заради известување 
на поштенската управа од чија земја произлегува 
пратката за постапката што врз односната пратка е 
применета. 

Во случајот од став 1 на оваа точка мора да се 
состави записник во три примероци. Еден примерок 
и се доставува на Заедницата на југословенските 
пошти, телеграфи и телефони — ако пратката се ис-
клучува од понатамошно пренесување, односно се 
приклучува кон придружните исправи и му се ис-
порачува на примателот — ако пратката понатаму 
се испраќа. Вториот примерок на записникот оста-
нува во поштата на царинењето со соодветната по-
штенско-царинска пријава, а третиот примерок на 
записникот и се предава на царинската испостава. 

Ако при царинскиот преглед се утврди дека 
пратката содржи стоки чиј увоз во Југославија е 
дозволен само врз основа на посебно одобрение, 
поштата на царинењето ја задржува пратката, а од 
примателот, преку одредишната пошта, прибавува 
одобрение за увоз. Исто така, ако царинските орга-
ни дозволат, таквата пратка може да и се испрати 
на одредишната пошта, со назначување — од при-
мателот, пред испораката, да се прибави уверение 
или потврда дека увозот на такви стоки е дозволен. 
Пратката со препорачано писмо одредишната пошта 
и ја доставува на поштата на царинењето, со нап-
лата на поштарината. 

Ако цринарницата донесе решение со кое на 
царинскиот обврзник му се налага да поднесе од-
редени докази или да ја исправи документацијата 
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односно да ги врати стоките во странство, примерок 
од решението им се врачува и на царинскиот об-
врзник и на поштата на царинењето. Поштата на 
царинењето ќе ги врати стоките во странст.во кога 
од царинарницата ќе биде известена дека решени-
ето станало извршно. 

Испорака на оцаринети пратки 

18. По пристигањето на пратката од поштата на 
царинењето одредишната пошта ја проверува ис-
правноста на пристигнатата пратка и на односните 
исправи (спроводник; увозна царинска деклараци-
ја, уплатница за царински такси, уплатница за жи-
госување, поштенска уплатница со износот на пош-
тарината за посредување во царинењето). 

Ако писмоносната пратка односно спроводни-
цата на оцаринет пакет пристигне без уплатница за 
царински давачки, а на пратката стои ознаката: 
„Оцаринето", одредишната пошта ја задржува 
пратката и од надлежната пошта на царинењето 
бара дупликат на уплатницата за уплата на царин-
ските давачки за односната пратка. Износите на-
платени на име жигосување за пратките доставени 
односно испорачани, се уплатуваат со посебна уп-
латница за жигосување, при што се потвдува прие-
мот на парите на првиот дел на уплатницата (приз-
наницата). Врз основа на податоците од признани-
цата, на спроводницата односно на доставницата се 
запишуваат уплатните податоци (ден на уплатата и 
реден број на дневникот на уплатата). 

Наплатената поштарина за поднесување на ца-
ринење на сите пратки што на обвивката имаат оз-
нака односно етикета „Слободно од царина", „Оца-
ринето" или „Не подлежи на царина", како и за 
поднесување на жигосување на сите пратки што 
имаат ознака односно етикета „Да се наплати по-
штарина за поднесување на жигосување", одредиш-
ната пошта и ја доставува со поштенска уплатница 
на поштата на царинењето односно со уплатница — 
на надлежниот орган за контрола на мерките и ска-
поцените метали. 

Ако со придружните исправи пристигне налог 
од царинарницата пратката да се испорача по прет-
ходно прибавување на таква исправа, испорачната 
пошта го повикува примателот да прибави таква 
исправа, по кое што ќе му се испорача пратката. 
На исправата се става бројот на пратката и бројот 
на увозната царинска декларација, а потоа со пре-
порачано писмо ќ се испраќа на поштата на цари-
нењето, со наплата на поштарината. 

Пред уплатата на царинските давачки поштата 
е должна на примателот, на негово барање, да му 
го стави на увид дупликатот од увозната царинска 
декларација и спецификација на износите на ца-
ринските давачки со кои е оптоварена пратката. 
Ако примателот на пратката изјави дека ќе се жа-
ли поради тоа што смета дека квалитетот, количи-
ната или вредноста означена во увозната царинска 
декларација не и одговара на вистинската состојба 
на стоките, поштата ќе ја врати поотворената прат-
ка до надлежната пошта на царинењето, заедно со 
увозната царинска декларација и со другите ис-
прави. 

Ако примателот на пратката не го^ оспорува 
квалитетот, количината или вредноста означена во 
увозната царинска декларација туку става приго-
вор во поглед на правилното применување на та-
рифниот број или на царинската стапка односно во 
поглед на износите на пресметаните давачки, пош-
тата ја задржува пратката додека царинарницата 
не донесе решение, а најдолго 30 дена од денот на 
приемот на известувањето за пристигањето на прат-
ката до примателот. Барањето зримателот и го упа-
тува на царинарницата преку испорачната пошта во 
препорачано писмо. 

Раздолжување на пратките внесени во поштен-
ско-царинските пријави царинската испостава врши 
врз оонова на4 вревите на увозните царински декла-
рации за секоја пратка. 

Освен во случаите од точка 13 ст. 12 и 13 и точ-
ка 18 став 7 на ова упатство, испорачната пошта е 
должна да се придружува кон следните рокови за 
испорака на пратките, и тоа: 

1) за испорака на писмоносни пратки: 
— по потесното доставно подрачје — од 5 дена; 
— во поширокото доставно подрачје — од 15 

дена; 
2) за испорака на пакети: 
— во потесното доставно подрачје — од 15 дена; 
— во поширокото доставно подрачје — од 30 

дена. 
Поштата го известува примателот за пристига-

њето на пратката како и за рокот во кој е должен 
да ја прими пратката. Ако се утврди дека пратката 
не може да се врачи, пратката и се враќа на пош-
тата на царинењето како неврачлива. 

Постапка на поштата на царинењето и на царинар-
ницата по приговор на примателот во поглед на из-

вршено царинење 
19. Ако на поштата на царинењето и пристигне 

пратка што одредишната пошта по барање на при-
мателот ја вратила заради повторно царинење, 
пратката не се воведува во поштенско-царинската 
пријава туку се поднесува на повторен царински 
Преглед заедно со пристигнатите исправи (приговор 
од примателот, увозна царинска декларација, спро-
водница и др.). 

Ако царинарницата утврди дека приговорот на 
примателот е основан, ќе изврши повторно ца-
ринење на пратката, а пресметката на давачките 
и пратката ќе и ги врати на поштата на царинење-
то заради врачување на примателот. Во ваков слу-
чај сите трошоци што ќе ги предизвика повтор-
ниот преглед на стоките односно проверката на 
правилното применување на тарифниот број и на 
тарифната стапка односно на пресметката на давач-
ките ги поднесува царинарницата. Царинарницата 
составува нова увозна царинска декларација и по-
полнува нова уплатница на односниот износ, а на 
уникатот и дупликатот на поштенската царинска 
пријава со која е пријавена пратката врши пот-
ребни исправки. 

Сите исправи (царинска декларација, уплатница 
и др.), што се однесуваат на пратките наведени во 
точка 18 став 6 на ова упатство, поштата на ца-
ринењето ќ ги испраќа со препорачано писмо на 
одредишната пошта заради испорака. Исправите 
што се однесуваат на пратките наведени во точка 
18 став 5 на ова упатство ЈЛ се приклучуваат на 
пратката односно на спроводниот лист. 

Ако во врска со барањето на примателот за 
враќање на неправилно наплатени или повеќе на-
платени царински давачки и се потребни на цари-
нарницата поштенските исправи односно податоци 
за пратката, поштата на царинењето П ги става на 
располагање на цринарницата, а царинарницата 
примените исправи по увидот и ги враќа на пош-
тата. 

Постапка со поштенските пратки чија испорака ја 
оспоруваат истражните органи 

.20. Ако овластениот истражен орган бара да 
му се предаде оцаринета поштенска пратка, одре-
дишната пошта е должна таквата пратка, заедно со 
решението, на истражниот орган, да и ја врати на 
поштата на царинењето. Таквата пратка поштата 
на царинењето му ја предава на овластениот" ис-
тражен орган со "потврда за преземањето. Реше-
нието на истражниот орган, заедно со потврдата 
За преземањето и со увозната царинска деклараци-
ја, поштата на царинењето ќ го предава на цари-
нарницата. 

Царинарницата е должна за таквите пратки да 
води посебна евиденција. 
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Постапка со неврачени односно неиспорачани 
поштенски пратки од странство 

21. Ако пратките од странство, оптоварени со 
царина и со други такси, не можат да се врачат, 
одредишната пошта ги испраќа таквите пратки до 
надлежната пошта на царинењето.. 

Неврачливите пратки поштата на царинењето 
и ги поднесува на царинарницата односно на ца-
ринската испостава таа да изврши повторен прег-
лед на таквите пратки. Ако утврди дека содржи-
ната на пратката е непроменета, царинската испос-
тава го одзема дупликатот на увозната царинска 
декларација, а на уникатот и дупликатот на пош-
тенско-царинската пријава, во која односната прат-
ка е пријавена, врћш потребни исправки, односно 
го потврдува враќањето на дупликатот на увозна-
та царинска декларација. Раздолжување на увозна-
та царинска декларација царинската испостава 
врши со повикување на бројот на увозно-провоз-
ната спроводница, а дупликатот го задржува. 

Поштата на царинењето ги симнува сите ети-
кети и забелешки ставени на пратката по нејзино 
пристигање во Југославија. Пакетите, заедно со 
спроводницата од став 2 на оваа точка, и ги ис-
праќа на излезната пакетска изменична пошта, а 
писмоносните пратки и ги испраќа на надлежната 
дисмоносна изменична пошта без спроводница. 

АКО пратката што се враќа била поднесена на 
жигосување, уплатницата на износот на надоместо-
кот за жигосување и сметката, по претходна про-
верка од страна на работникот на царината дека 
односнота пратка е вратена, поштата на царине-
њето му ги доставува непосредно на органот за 
контрола на мерките и скапоцените метали кој го 
извршил жигосувањето, заради раздолжување. 

Ако царинската испостава при царинскиот 
преглед на пратката запленила дел од содржината 
на пратката, поштата на царинењето е должна, по 
раздолжување на царинските давачки; да состави 
за тоа записник во дупликат. 

За писмоноена пратка записникот се составува 
на Образецот Ц-11, а за пакет — на Образецот ЦП-
-14. На соодветното место на записникот се внесу-
ва ознаката: „Partie manquant du contenu est con-
fisquee par l'autorite competente douaniere" (Недо-
статниот дел од содржината е запленет од страна 
на надлежниот царински орган). Уникатот од за-

. цисникот се испраќе со пратката, а дупликатот се 
Задржува со односната поштенско-царинска прија-
ва на поштата на царинењето. 

Кога пакетот се враќа или се испраќа по при-
мателот ^експедирање на пакетот), поштата на 
царинењето составува „Пресметка на трошоците — 
„Bordereau" (образец ЦП-25), во која според тек-
стот на образецот ја задолжува поштенската такса 
за поднесување на царинење, терминалната пошта-
рина, како и другите трошоци со кои пратката би-
ла оптоварена. Пресметката на трошоците се при-
клучува кон спроводницата односно кон пакетот. 

Вратените или реекспедираните пратки поштата 
на царинењето им ги испраќа на односните изме-
ш а н и пошти. Заклучоците што содржат пакети ги 
придружува увозно — провозна спроводник, што 
ја составува поштата на царинењето а ја заверува 
царинарницата. УникатоТ и останува на царинар-
ницата, а дупликатот со картата на заклучокот и 
се испраќа на измешаната пошта, која по испра-
ќањето на пратката во странство и го предава на 
царинарницата при изменичната пошта. 

Пратката за која не може да се утврди од која 
земја произлегува или пратката од која странскиот 
испраќач се откажал, одредишната пошта и ја 
враќа на поштата на царинењето да и ја предаде 
на царинарницата заради постапка во смисла на 
одредбите на Царинскиот закон. Таквата прат-
ка поштата на царинењето и ја предава на цари-
нарницата односно на царинската испостава, со 
потврда на односната испорачана исправа. Допол-
нителна наплата на поштенските трошоци се врши 
од приходот од продадените стоки. 

Постапка со неврачени односно неиспорачани пошч 
тенски пратки што се враќаат од странство 

22. Ако поштенската пратка што произлегува 
од Југославија се врати од странство од која и да 
било причина, царинарницата врши повторен прег-
лед на содржината на пратката и ако по поштек-
ско-царинската декларација, што ја придружувала 
пратката, утврди дека содржината на пратката е 
непроменета, за таквата пратка нема да наплати 
царина и други давачки. 

Ако во рок од 30 дена од денот на извршеното 
царинење царинарницата не прими извештај за 
уплата на царинските давачки, а пратката не е 
вратена односно царинската испостава не е извес-
тена за причината поради што царината не е упла-
тена, царинската испостава е должна да ги рекла-
мира царинските давачки што ја товарат пратка-
та. Во барањето за побарување царинската испос-
тава е должна да ги наведе податоците за пратка-
та што ја рекламира, и тоа: бројот на пратката, 
приемната пошта, името и презимето на примате-
лот, одредишната пошта, износот на царинските 
давачки со кои е оптоварена пратката, бројот на 
поштенско-царинската пријава и редниот број под 
кој пратката е запишана во пријавата. Врз осно-
ва на тие податоци и на податоците од поштенско-
царинската пријава, поштата на царинењето ќе 
состави баралница уште истиот а најдоцна следниот 
ден. Баралницата веднаш и се испраќа на одре-
дишната пошта со препорачано писмо, а понатаму 
се постапува според прописите за побарување на 
поштенски пратки. 

Ако одредишната пошта утврди дека по вина 
на поштата во одредениот рок пратката не е вра-
чена ниту вратена и дека царинските давачки 
не се уплатени во одредениот рок, поштарина-
та за баралницата паѓа врз товар на поштата, Од-
редишната пошта е должна во рок од 24 часа 
да го исправи сторениот пропуст, да ја реши ба-
ралницата и да ја врати до поштата на царине-
њето. 

Ако одредишната пошта во рок од 24 часа по 
извршената наплата не ги уплати царинските да-
вачки, е должна за тоа да го извести Поштенско-
-телеграфското и телефонско претпријатие во чиј 
е состав, кое веднаш ќе изврши уплата на царин-
ските давачки во корист на царинарницата. Во 
противно царинарницата донесува решение со кое 
надлежното Поштенско-телеграфско и телефонско 
претпријатие ќе го обврзе да изврши уплата. 

Ако се утврди дека одредишната пошта со 
пратката во се постапила според важечките про-
писи, таа ќе ја реши баралницата според прописи-
те за поштенската служба и ќе и ја врати на пош-
тата на царинењето. Поштата на царинењето е 
должна да го наплати од царинската испостава 
пропишаниот износ на поштарината за побарува-
ње, да го налепи тој износ во поштенски марки 
на баралницата, да ги поништи марките со отпе-
чаток на жигот и да и ја предаде баралницата на 
царинската испостава. 

23. Обрасците ПЦ-1, ПЦ-2, ПЦ-3, ПЦ-4, ПЦ-5, 
ПЦ-6 и ПЦ-10 наведени во точ. 6, 10 и 12 на ова 
упатство ge отпечатени кон ова упатство и се не-
гов составен дел. 

Другите обрасци наведени во ова упатство се 
пропишани со посебни внатрешни и меѓународни 
поштенски прописи. 

24. Ова упатство влегува во сила на 1 септем-
ври 1973 година. 

Бр 01-01-Д-12065/1 
8 август 1973 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Кемал Тарабар, с. р, 
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654. 

Врз основа на член 19 од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките и на 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72), во согласност со Со-
јузниот извршен совет, Советот на гувернерите до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ТАРИФАТА ПО КОЈА СЕ НАПЛАТУВААТ 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВР-
ШАТ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, 
НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА-

РОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ 
ПОКРАИНИ 

1. Народната банка на Југославија, народните 
банки на републиките и народните банки на авто-
номните покраини (во натамошниот текст: народни-
те банки), за услугите што ги вршат-во своето ра-
ботење, наплатуваат надоместок по одредбите на 
тарифата од оваа одлука (во натамошниот текст: 
тарифата). 

2. Надоместоците за извршените услуги народ-
ните банки ги наплатуваат од корисникот на услу-
гата, ако со спогодба помеѓу корисникот на услу-
гата и народната банка не е поинаку одредено. 

Надоместоците од став 1 на оваа точка се на-
платуваат во готови пари или со уплата по пат на 
инструментите на платниот промет. 

3. За одделни корисници и за одделни видови 
работи народните банки можат да применуваат и 
пониски тарифни ставови од ставовите утврдени во 
тарифата. 

4. За услугите што не се предвидени во тарифата 
височината на надоместокот се утврдува со посебна 
спогодба помеѓу корисникот на услугите и народ-
ните банки. 

5. Народната банка на Југославија може со 
странски кореспонденти, врз база на реципроцитет, 
да договори и поинакви тарифни ставови од ста-
вовите одредени во тарифата. 

6. Ако странски кореспондент применува пови-
соки тарифни ставови од ставовите предвидени во 
тарифата, Народната банка на Југославија може 
спрема него да применува исто така повисоки ста-
вови. Ако странски кореспондент применува пони-
ски тарифни ставови од ставовите во тарифата, 
Народната банка на Југославија може спрема него 
да ги примени тие исти тарифни ставови. Ако стран-
ски кореспондент наплатува надоместоци чија на-
плата не е предвидена со тарифата, Народната бан-
ка на Југославија може надоместокот да го наплати 
во височината утврдена во тарифата на странскиот 
кореспондепт. 

Одредбата на став 1 од оваа точка народните 
банки можат согласно да ја применуваат и спрема 
странски државјани во нашата земја ако спрема 
нашите државјани во нивната земја се применуваат 
поинакви ставови отколку што се предвидени со 
тарифата. 

7. Надоместоците за услугите по сите работи со 
странство народните банки ги пресметуваат врз 
основицата што се добива со примена на курсот 
што важел на денот на извршувањето на услугата 
според важечката курсна листа. 

8. Надоместоците за услугите од точка 1 на оваа 
одлука што народните банки ги наплатуваат по од-
делни видови работи изнесуваат, и тоа: 

Број на Височина на 
тарифниот Вид на работи тарифниот 
став став 

1 2 3 

I. ДЕВИЗНИ РАБОТИ 

а) Трансфери 

1. Надоместок за работи 
на одржување на ли-
квидноста во плаќа-
њата со странство 1%о (од илјада); мини-

мум 5 динари 
2. Дознака за странство 

и од странство 0,5%о (од илјада); мини-
мум 2 динари 

Забелешки: 
Надоместокот по тарифниот став 1 го плаќаат 

учесниците во девизното'работење на прометот што 
се врши преку странски тековни сметки. Овој на-
доместок го плаќаат овластените банки по секоја 
дознака за странство или од странство извршена за 
сметка на своите комитенти, без оглед дали тие се 
извршуваат преку сметките на тие банки во стран-
ство или преку сметката на Народната банка на 
Југославија. 

За работите што ги вршат народните банки, тие 
засметуваат и наплатуваат надоместок по тариф-
ниот став 1 во сите случаи кога наплатуваат и на-
доместок по тарифниот став 2. 

Надоместокот по тар. ст. 1 и 2 се наплатува, по 
правило, за дознаки за странство — од налогода-
вецот, а за дознаки од странство — од корисникот. 

За работите на инкасо, документарни акредити-
ви и гаранции се наплатува, покрај надоместокот 
пропишан за односните работи, уште и надоместок 
по тар. ст. 1 и 2. 

За чекови, кредитни писма и лични акредитиви 
надоместокот по тар. стѕ 1 и 2 не се наплатува. 

На дознаките од странство во корист на девиз-
ната сметка на странско лице не се наплатува ни-
каков надоместок, а по диспозициите на сопствени-
ците на тие сметки се наплатува надоместок по тар. 
ст. 1 и 2 ако дознаката се врши во странство и ако 
исплатата се врши во земјата. 

По дознаките (вирманите) за странство и од 
странство за сметка на овластените банки, народни-
те банки не и засметуваат на овластената банка 
никаков надоместок ниту фактични трошоци, ако 
овластената банка постапува на ист начин спрема 
народните банки. 

б) Ефективни валути 

3. Купување на валути до 5 динари бесплатно; 
над 5 динари Р/о (од 
сто); минимум ОДО ди-
нари 

4. Продажба на валути 2% (од сто); минимум 
2 динари 

в) Чекови, кредитни писма, и лични акредитиви 

5. Издавање на чек и 1% (од сто); минимум 
кредитно писмо 2 динари со додаток од 

0,50 динари по секој 
чек односно кредитно 
писмо — на име трошо-
ци 
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1 2 3 1 2 3 

6. Анулирање на изда-
дени чекови и кредит-
ни писма , 3 динари по чек одно-

сно кредитно писмо 

7. Откуп на чекови и 
исплата на кредитни 
писма влечени од ,ст-
р а н с к и Заводи' до 100 динари 1,50 дин. 

над 100 до 200 3 дин. 
динари 
над 200 до 5 дин. 
1000 динари 
над 1000 (од илЈа-
динари , да) 

8. Исплата на туристич-
ки чекови на Народ-
ната банка бесплатно 

9. Отворање на лични а-
кредитиви на стран-
ски заводи 3%о (од илјада); мини-

мум 3 динари 

10. Исплата на лични а-
кредитиви издадени 
во странство 5%о (од илјада); мини-

мум 3 динари 

Забелешка: 

Во тар. ст. 5 до 10 е засметан надоместокот по 
тар. ст. 1 и 2 па не се наплатува посебно. 

г) Инкасо документи 

11. Чекови, штедни кни-
шки, полиси на оси-
гурување, обврзници, 
добивки и др.: 
а) пратени во стран-

ство 1%о (ед илјада); мини-
мум 3 динари; макси-
мум 10 динари 

б) примени од стран-
ство 1%о (од илјада); мини-

мум 3 динари; макси-
мум 200 динари 

в) исплати и враќања 
на царински депо-
зити на странски 
патници до 10 динари бесплат-

но; над 10 динари 1%( 
(од илјада); минимум 5 
динари 

12. Стоковни исправи: 
а) пратени во стран-

ство 1%о (од илјада); мини-
мум 5 динари; макси-
мум 100 динари 

б) примени од стран-
ство - 1%о (од илјада); мини-

мум 5 динари; макси-
мум 200 динари 

13. Врачување на доку-
менти без наплата, 
враќање на докумен-
ти по кои неможел да 
биде извршено бара-
ното дејствие, како и 
други манипулации бесплатно 

Забелешка: 
Ако се врши трансфер на инкасиран износ, по-

крај надоместокот по тар. ст. 11 до 13 се наплатува 
и надоместокот по тар. ст. 1 и 2. 

д) Меници 

14. Инкасо меница: 
а) без протест 1%о (од илјада); мини-

мум 5 динари макси-
мум 200 динари 

б) со протест 2%о (од илјада); мини-
мум 10 динари; макси-
мум 300 динари 

15. Прибавување на ак-
цент 

05,%о (од илјада); мини-
мум 5 динари; макси-
мум 100 динари 

16. Праќање на меници 
во странство 20 динари по меница 

Забелешка: 
Ако се врши трансфер на инкасиран износ, по-

крај надоместокот по тарифниот став 14, се напла-
тува и надоместокот по тар. ст. 1 и 2. 

ѓ) Документарни акредитиви 

17. Ностро акредитиви: 
а) отворање на акре-

дитив 1%о (од илјада) триме-
сечно; минимум 10 ди-
нари 

б) пренесување на а-
кредитив, продол-
жување на рокот, 
како и други изме-
ни 5 динари по секоја про-

мена 

18. Л оро акредитиви: 
а) отворање на акре-

дитив по кој На-
родната банка на 
Југославија не в-
легува во обврска 
спрема домашен ко 
рисник — нотифи-
циран акредитив 1%о (од илјада); мини-

мум 10 динари 
б)'отворање на неот-

повиклив акредитив 
по кој Народната 
банка на Југосла-
вија влегува во об-
врска спрема дома-
шен корисник 1,5%о (од илјада); три-

месечно; минимум 10 
динари 

в) за потврда што На-
родната банка на 
Југославија ја да-
ва по акредитив, 
што е отворен од 
страна на странски 

кореспондент 1,5%о (од илјада); три-
месечно; минимум 10 
динари 
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г) спроведување на 
трговско кредитно 
писмо (Commercial 
Letter of Credit) 

д) манипулација со 
исправите под а) и 
г) на овој тарифен 
став 

ѓ) исплати по акреди-
тивите наведени под 
б) и в) на овој та-
рифен став 

е) пренесување на а-
кредитив 

ж) продолжување на 
рокот на акредитив 
како и други изме-
ни 

Забелешки: 

20 динари по писмо 

1%о (од илјада) од из-
носот на поднесените 
исправи; минимум 10 
динари 

1,25%о (од илјада) од 
износот на поднесените 
исправи; минимум 10 
динари 

Половина од тарифниот 
став одреден за ноти-
фикација, отворање од-
носно потврда, сметајќи 
од износот што се пре-
несува: минимум 5 ди-
нари 

10 динари по секоја 
промена 

Надоместокот се наплатува однапред. Секое за-
почнато тримесечје се смета како цело. 

Налогодавецот по ностро акредитив е долже,н 
да ги намири сите надоместоци и трошоци со кои 
странскиот кореспондент ја товари народната банка. 

При отворањето на ностро ,акредитив се напла-
тува истовремено надоместокот по тар. ст. 1 и 2 без 
оглед дали акредитивот се отвора како покриен или 
непокриен. 

При исплатата на лоро акредитив се наплатува 
надоместокот по тар. ст. 1 и 2. 

Тарифниот став 17 под б) се применува ако 
продолжувањето на рокот се врши пред истекот на 
првобитниот рок. Ако првобитниот рок истекол, не 
се пpимeнувa тој тарифен став туку тарифниот 
став 17 под а) на неискористеното салдо на акреди-
тивот. 

е) Гаранции 

19. Ностро гаранции: 
а) издавање на покри-

ени гаранции 1,25%о (од илјада) три-
месечно, за период од 
денот на издавањето на 
гаранцијата до момен-
тот на нејзиното кори-
стење, т.е. од настану-
вањето на обврската 
1%о (од илјада) триме-
сечно, за период од 
денот на настанување-
то на обврската за у-
возникот до денот на 
плаќањето на стран-
скиот корисник, т.е. до 
денот на гаснењето на 
гаранцијата 

б) издавање на непо-
криени гаранции 

в) измена на услови 

20. Л оро гаранции: 
а) спроведување на 

гарантни писма на 
странски заводи, 
што се праќаат 
преку народната 
банка 

б) гаранција по која 
народната банка не 
влегува во обврска 
— нотификација 

в) манипулации со и-
справите под а) и 
б) на овој тарифен 
став 

г) издавање на гаран-
ција по која народ-
ната банка влегува 
во обврска спрема 
домашен корисник 
— конфирмација 

д) исплата на исправи 
по гаранциите под 
г) на овој тарифен 
став 

г) измена на услови 

2%о (од илјада) триме-
сечно за сето време на 
траењето на гаранци-
јата 
10 динари (за двата 
вида) 

20 динари 

1%о (од илјада); мини-
мум 10 динари 

1,25%о (од илјада); ми-
нимум 10 динари 

1,5%о (од илјада) три-
месечно; минимум 10 
динарис 

1,25%о (од илјада); ми-
нимум 10 динари 
10 динари по секоја про-
мена 

Забелешки: 
Како ностро гаранции се подразбираат гаран-

циите што народната банка ги издава спрема стран-
ство за сметка на домашни налогодавци. Како лоро 
гаранции се подразбираат гаранциите што во ко-
рист на домашни корисници ги издаваат странски 
заводи, или на нивно барање народната банка. 

Надоместокот се наплатува однапред за секое 
започнато тримесечје, сметајќи од износот што е во 
важност на почетокот на тримесечје^. 

При исплатите по гаранциите се наплатува на-
доместокот по тар. ст. 1 и 2. 

Со надоместокот за издавање на гаранциите по 
тарифниот став 19 под а) и б) се опфатени сите дру-
ги дејствија по гаранциите (прибавување на акцепт, 
преглед и праќање на исправи и сл.), освен измени-
те на условите и извршувањето на трансферот. 

При издавање на супер гаранции за сметка на 
домашни овластени банки, народната банка спре-
ма тие банки ја применува половината на тариф-
ниот став 19. 

Ако тарифниот став на овластената банка е по-
низок од тарифниот став 19 се применува половина-
та на тарифниот став на овластената банка, 
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ж) Тековни сметки на странци 

21. Лоро сметки: 
а) уплати 
б) исплати 

22. Исплата преку пошта 

23, Посебно известување 
за исплата преку пош-
та (со повратница) 

24. Замена на оштетени 
банкноти 

25. Дополнителна замена 
на повлечени банкно-
ти од оптек 

26. Продажба на таксени 
и даночни вредносни-
ци 

27. Издавање на конзу-
ларни таксени марки 
на Сојузниот секрета-
ријат за надворешни 
работи 

бесплатно 
2?/оо (од илјада); мини-
мум 5 динари (му се 
засметува на корисни-
кот на исплатата) 

1%о (од илјада); мини-
мум 0,50 динари; мак-
симум 30 динари 

1 динар 

од 500 динари — 25 ди-
нари по парче 
од 100 динари - 5 ди-
нари по парче 
од 50 динари — 2,50 ди-
нари по парче 
од 10 динари — 0,50 ди-
нара по парче 
од 5 динари - 0,25 ди-
нари по парче 
Ако во посебни случаи 
замената се врши во 
Народната банка на 
Југославија, за експер-
тиза, реконструкција, 
процена и замена се 
наплатува по секое 
парче двоен износ 

2% (од сто) на номи-
налниот износ 

3% -(од сто) на номи-
налниот износ на про-
дадените таксени и да-
ночни вредносници (ад-
министративни, судски 
и конзуларни таксени 
марки и менични блан-
кети), како и на изно-
сот на доплатениот да-
нок на меничните блан 
кети 

2% (од сто) на номи-
налниот износ на изда-
дените конзуларни так-
сени марки 

1 2 

28. Замена на оштетени, 
откуп на неупотребе-
ни и откуп на оштете-
ни таксени и даночни 
вредносници 

29. Благородни детали и 
сребро: 
а) откуп на злато, 

платина и други 
благородни метали 

б) продажба на злато, 
платина и други 
благородни метали 

в) откуп на сребро 
г) продажба на сребро 

30. Чуварина за остави: 
а) отворени остави 

б) отворени остави и 
остави на ракување 

в) штедни книшки 
г) затворени — запе-

чатени остави со о-
знака на вредноста 

д) затворени — запе-
чатени остави без 
ознака на вредноста 

ѓ) запечатени остави 
" со резервни клуче-

ви (само од банки) 

е) остави на невраче-
ни обврзници на 
државни заеми 

31. Специјални остави со 
скапоцености и стран-
ска валута: 
а) чуварина 

6) процена и продаж-
ба 

3 

1% (од сто) на номинал-
ниот износ; минимум 
0,20 динари 

бесплатно 

1%о (од илјада); мини-
мум 2 динари 
бесплатно 
2%о (од илјада); мини-
мум 2 динари 

2%о (од илјада) од вред-
носта на оставате; ми-
нимум 20 динари; мак-
симум 500 динари 

2%о (од илјада) од вред-
носта на оставата; ми-
нимум 10 динари; мак-
симум 100 динари 
5 динари по парче 

1%о (од илјада) од вред-
носта на оставата; ми-
нимум 5 динари; мак-
симум 50 динари 

според тежината: 2 ди-
нари по килограм. Се-
кој започнат килограм 
се смета како цел. 

за деловни и други 
банки 10 динари по 
остава 

1 динар по остава 

2% (од сто) од вредно-
ста на оставата; мини-
мум 10 динари; макси-
мум 200 динари 

8% (од сто) од вредно-
ста на продадените ска-
поцености 

II. ДРУГИ РАБОТИ 

а) Работи на благајна и ликвидатура 

б) Остави 
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1 2 3 

Забелешка: 
Чуварината и надоместокот за процената и про-

дажбата од тарифниот став 31 се наплатува од ор-
ганот на управата ста кого му припаѓала динарската 
вредност на специјалните остави што по судска пре-
суда или девизни прописи, а врз основа на одлука 
или решение на надлежниот орган, се одземени од 
сопственикот и минале во сопственост на опште-
ствената заедница. 

Надоместокот по тар. ст. 30 и 31 под а) се пре-
сметува однапред за тековната година. 

в) Државни заеми 

32. Исплата на купони и 
обврзници по државни 
заеми: 
а) по внатрешни зае-

ми 

б) по надворешни зае-
ми 

33. Амортизација на об-
врзници на државни 
заеми 

1 2 3 

шоци што ги имала во врска со извршувањето на 
услугата. Како фактични трошоци се сметаат след-
ните издатоци: 

а) поштарина за препорачани, експресни и ави-
онски пратки, пратки со рецепис и други посебни 
ракувања со пратки, поштарина за пакети, како и 
транспортни трошоци; 

б) трошоци за телепринтер, ,телеграма и теле-
фонски разговор, освен месни телефонски разго-
вори; 

в) трошоци на материјали за посебни пакувања; 
г) трошоци што ги засметуваат други банки во 

земјата, што учествуваат во извршувањето ,на ра-
ботата; 

д) провизија и трошоци што ги засметуваат 
странски банки; 

ѓ) такси, данок и сл., што народната банка ги 
плаќа за сметка на корисникот на услугата; 

е) трошоци на премијата за осигурување, што 
народната банка ги плаќа за сметка на корисникот 
на услугата; 

ж) трошоци за правно застапување, судски тро-
шоци и сл.; 

з) трошоци на стручњаци за работа по барање 
на корисникот на услугата; 

ѕ) издатоци во врска со обработката на барање 
за одобрување на кредит; 

и) трошоци за анализа, претопување и прера-
ботка на метали; 

ј) 'други фактични издатоци што се направе,ни 
по барање на корисникот на услугата. 

Како фактичен трошок не се смета поштарината 
за обични писмоносни пратки, како ниту поштари-
ната за препорачани и авионски писмоносни прат-
ки за странство. 

0,30 динари по испла-
тена обврзница, одно-
сно купон (се наплату-
ва од надлежниот фи-
нансиски орган) 

по посебна спогодба 

бесплатно, само фак-
тичките трошоци за 
изработка на дупликат 
на обврзница 

г) Разно 
III. ПОСЕБНИ РАБОТИ 

34. Обработка, извршува-
ње и книжење на на-
лози за задолжувања 
и одобренија 

35. Изработка на дневен 
извод на сметка 

36. Изработка на преписи 
— изводи, картички, 
исправи и слично 

37. Издавање на разни 
потврди и заверки на 
податоци 

38. Амортизација на исе-
леничка штедна книш 
ка 

39. Издавање на обврзни-
ци и благајнички за-
писи : 
а) за сопствена смет-

ка 
б) за сметка на други 

корисници 

0,60 динари по налог 

0,50 динари по извод 

1 динар по документ, 
односно страна 

2 динари по потврда 

5 динари 

бесплатно 

41. Кредитирање и фи-
нансирање од средст-
вата на федерацијата: 
а) по кредитите во ко 

ристење 

б) по кредитите во от-
плата 

в) по стасани обврски 

42. Обработка на барање 
за продолжување на 
рокот и за одлагање 
на плаќањето по кре-
дитите 

1% (од сто) годишно; 
пресметка полугодиш-
но 

1%о (од илјада) годиш-
но, пресметка полуго-
дишно 
10/оо (од илјада) годиш-
но, пресметка полуго-
дишно 

Р,25%о (од илјада) од 
износот на барањето; 
максимум 300 динари 

според посебна спогод-
ба 

д) Фактични трошоци 

40. Фактички трошоци 

Забелешка: 
Покрај надоместоците предвидени во тарифата, 

народната банка ги наплатува и сите фактички тро-

9. Технички упатства за примената на тарифата 
дава Народната банка на Југославија. 

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

О. бр. 38 
26 јули 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 
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655. 

Врз основа на член 26 став 1 точка 1 од Законот 
за кредитните работи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 36/72), во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, Советот на гувернерите на Народната 
банка на Југославија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПО 
СТРАНСКИТЕ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ ШТО ВО 
СТРАНСТВО ГИ КОРИСТАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ОВЛАСТЕНИТЕ 

БАНКИ 

1. Финансиските кредити до вкупниот износ од 
2.400,000 ООО динари, што во странство ги користат 
организациите на здружениот труд и овластените 
банки за: 

Динари 
1) завршување на изградбата на 

Алуминиумскиот комбинат, Титоград 288,000.000 
2) дополнително учество на осно-

вните организации на здружениот 
труд на банките на Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово 32,000.000 

3) финансирање на изградбата на 
објекти во оние гранки на стопан-
ството што според Општествениот 
план на Југославија за период од 1971 
до 1975 година, имаат приоритет во 
развојот 2.080,000.000 
не подлежат на обврската за полагање на пропи-
шаниот депозит во височина од 75%. 

2. Износите од точка 1 под 1, 2 и 3 на оваа 
одлука им се распоредуваат на републиките и на 
автономните покраини, и тоа на: 

Социјалистичка Република Босна 
и Херцеговина 

Социјалистичка Република Црна 
Гора 

Социјалистичка Република Хр-
ватска 

Социјалистичка Република Ма-
кедонија 

Социјалистичка Република Сло-
венија 

Социјалистичка Република Ср-
бија 

Социјалистичка Автономна По-
краина Војводина 

Социјалистичка Автономна По-
краина Косово 

Динари 

324,800.000 

329,808.000 

313,024.000 

106,032.000 

327,360.000 

623.872.000 

258,624.000 

116,480.000 

Народната банка на Југославија за распоредот на 
правата за склучување во странство, на. финанси-
ските кредити од точка 2 на оваа одлука. 

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

О. бр, 55 
6 август 1973 година 

Белград 

Го заменува Претседателот 
на Советот на гувернерите, 

вицегувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Јошко Штрукељ, с.р. 

656. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72). претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЕРО-

ХРОМ И ФЕРОСИЛИЦИУМ 

1 Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 јуни 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за ферохром и феросилициум со 
тоа што производителските организации на здруже-
ниот труд своите постојни продажни цени, при за-
држување на постојните услови на продажбата, мо-
жат да ги зголемат, и тоа: 

1) 

2) 

3) 

4) 
5) 
6) 

за ферохром surafine, база 
65% Сг, 0,06% С 
за ферохром carbure, база 
60% Сг 4 до 6% С 
за ферохром carbure, база 
60% Сг, 6 до 8% С 
за феросилициум 45% Si 
за феросилициум 75% Si 
за феросилициум 90% Si 

ДО 13% 

ДО 13% 

ДО 13% 
до. 7% 
ДО 7% 
ДО 7% 

3. Народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини ќе ги реги-
стрираат пријавите за склучените кредитни работи 
до износите предвидени во точка 2 на оваа одлука, 
а според распоредот на организациите на здруже-
ниот труд и на овластените банки што ќе го из-
врши надлежниот орган на републиката односно 
на автономната покраина . 

Надлежните органи на републиките односно на 
автономните покраини, при одредувањето на наме-
ната и распоредувањето на правата за склучување 
во странство на финансиски кредити на органи-
зациите на здружениот труд и на овластените бан-
ки, ќе се придржуваат кон точка 5 на заклучокот 
на Сојузниот извршен совет од седницата од 26 
јули 1973 година. 

4. Народните банки на републиките и народните 
банки на автономните покраини ќе ја известуваат 

2. Учесниците на оваа Спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа Спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-„ 
ловите предвидени со Спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа Спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 122/2 од 31 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: Товарна ду-
палка — Руше, Хемиско-електрометалуршки 
комбинат^ „Југохром" — Јегуновци, Творница 
карбида и цијанамида „Далмација" — Дуги Рат 
код Сплита, Електрохемијска и електротермијс-
ка индустрија „Електробосна" — Јајце. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Же-
лезара „Борис Кидрич" — Никшић, Рударско-
металуршки комбинат Зеница — Зеница, Мета-
луршки комбинат Жељезаре Сисак — Сисак, 
ЗПСЖ Жељезарна - Равне, ЗПСЖ Жељезар-
на - Јесенице, ЗПСЖ Жељезарна — Шторе. 
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657. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставникот на производството 
и претставниците на потрошувачката склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БА-

КАРНИ КАЗАНИ ЗА БАЊИ 

1. Претставникот на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 ноември 1972 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за бакарни казани за бањи, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
ТРУД можат да ги зголемат своите постојни продаж-
ни цени при постојните услови на продажбата, и тоа: 

1) за бакарен казан за бањи 
13" со грејач 

2) за бакарен казан за бањи 
13" со чеп 

до 

до 

538,00 Дин/парче 

485,50 Дин/парче 

до 46,20 дин/тона 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 365/1 од 7 август 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: Ваљаоница 
бакра „Слободан Пенезић—Крцун" — Севојно. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Задругар" Трговинско предузеће — Белград, 
„Gramex" Трговинско подјетје — Љубљана, 
„Агровој Бодина" — експорт-импорт, Нови, Сад, 
„Караорман" Сервис за градежни материјали 
— Скопје, „Техномеркур" Трговачко подузеће 
на велико и мало — Карловац, „Електро-
техна" Подузеће за унутрашњу и вањску трго-
вину електро и радио-материјалом — Загреб, 

„Технометал-Македониј а" — Скопје, „Феримпорт" 
— Загреб, „Металка" Трговинско извозно ин увоз-
но подјетје— Љубљана, „Грамат" Велетрговина-
увоз-извоз — Загреб, „Меркур" — Крањ, „Јекло-
техна" Трговско подјетје с техничко железнино 
ин ковинским благом на дебело ин дробно — 
Марибор, ,,Ковинотехна" Велетрговина извоз-
у в о з ин малопродаја техничнега блага — Цеље, 
,,КАМА" Трговачко подузеће - Загреб,' „ГРО-
СИСТ-ГОРИЦА" Трговско подјетје - Шемпетер 
при Горици, „Метал" Трговинско предузеће ме-
талном и техничком робом на велико - Бања 
Лука, „Нова трговија" Трговско претпријатие на 
големо за трговија со мешовити и индустриски 
стоки — Битола. 

658. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВУЛ-

КАНСКИ ТУФОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 февруари 1973 

година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за вулкански туфови, така што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите постојни продажни 
цени при постојните услови на продажбата, и тоа: 

1) за „Опалска бреча", Куманово до 35,00 дин/тона 
2) за „Опалит", Чешиново до 44,90 дин/тона 
3) за „Неметали", Врањска 

Бања 
4) за „Монтана", Жалец: 

а) некласиран до 41,25 дин/тона 
б) класиран до 48,20 дин/тона 

5) за „Ољка", Шмартно об Паки до 41,25 дин/тона. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под ус-
ловите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде , согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 118/1 од 6 август 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Опалска 
бреча" — Куманово, ,.Опалит" — Чешиново, „Не-
метали" — Врањска Бања, „Монтана" — Жалец 
и „Ољка" — Шмартно об Паки. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Пос-
ловно удружење југословенских цементара „Ју-
цема", — Загреб, по овластување на организа-
циите на здружениот труд: Цементара „Усје" — 
Скопје, „Поповац" — Нови Поповац, „Слобода" 
— Подсусед, „Трбовље" — Трбовље, „Далмација-
цемент" — Сплит и „Салонит-Анхово" — Ди-
хово. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕД-
БИТЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗ-
НОСИТЕ ШТО СЕ ПРЕСМЕТУВААТ КАКО НАС-
ТАНАТА ШТЕТА ПОРАДИ НЕОПРАВДАНО ИЗО-
СТАНУВАЊЕ ОД РАБОТА НА КОМБИНАТОТ НА 
ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА И ШУМАРСТВОТО „ГР-

МЕЧ" ВО ДРВАР 

I. Уставниот суд на Босна и Херцеговина му ја 
остапи на Уставниот суд на Југославија претставка-
та на Радуловиќ Милан од Дрвар, во која е барана 
оцена на законитоста на одредбите на чл. 3 и 6 на 
Одлуката за височината на износите што се прес-
метуваат како настаната штета поради неоправдано 
изостанување од работа на Комбинатот на дрвната 
индустрија и шумарството „Грмеч" во Дрвар, бр. 
05-14871/67 од 8 декември 1967 година. 

Уставниот суд на Југославија, на седницата одр-
жана на 21 февруари 1973 година, донесе решение 
за поведување постапка за оценување на законитос-
та на сите одредби на наведената одлука. 

Со одредбите на Одлуката е одредено дека ра-
ботникот, кој самоволно ќе изостане од работа во 
Претпријатието е должен да ја надомести штетата 
што непосредно ја предизвикал, како и штетата што 
кај другите работници настанала поради застој во 
работата. Со одлуката се одредени мерилата и од-
напред се утврдени паричните износи за наплата еза 
штетата по поодделни работни единици. Така со од-
редбата на член 3 од Одлуката е предвидено да се 
смета дека за еден час на неоправдано изостанува^ 
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ње од работа во работната единица Потоци ќе нас-
тапи штета во износ од 2,81 динар, во работната 
единица Столарија — штета во износ од 2,28 дина-
ри, а во работната единица Автотранспорт — штета 
во износ од 5.92 динари. Износот на настанатата 
штета се наплатува по пат на запирање од личниот 
доход на работникот, врз основа на правосилно ре-
шение на дисциплинскиот орган. 

II. Оценувајќи ја законитоста на одредбите на 
наведената одлука, по спроведената постапка и одр-
жаната јавна расправа, Уставниот суд на Југосла-
вија утврди дека одредбите на Одлуката не се сог-
ласни со одредбите на чл. 47 до 49 од Законот за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд, со кои е регулирана материјалната одговор-
ност на работниците, и тоа од следните причини: 

Со одредбата на став 1 на член 47 од наведениот 
закон е пропишано дека работникот што во работа-
та односно во врска со работата, намерно или од 
крајно невнимание ќе ќ предизвика материјална 
штета на основната организација на здружениот 
труд е должен таа штета да ја надомести, а со од-
редбата на став 1 на член 48 од Законот е пропишано 
дека секој работник посебно е одговорен за дел на 
штетата што ја предизвикал, во случај кога штета-
та ја предизвикале повеќе работници. Според од-
редбите на член 49 од Законот, постоењето на ште-
та и околностите под кои штетата настанала, висо-
чината на штетата и кој ја предизвикал штетата се 
утврдува во основната организација на здружениот 
труд, а ако работникот одбие да ја надомести ште-
тата таа може да се оствари со тужба пред надлеж-
ниот суд. 

Од наведените одредби на Законот произвлегу-
ва дека секогаш треба да се надомести фактичната 
а не претпоставената материјална штета, а дека ра-
ботникот е должен штетата да ја надомести само 
ако истата ја предизвикал со своја кривица, однос-
но „намерно или од крајно невнимание". 

Со одредбите на Одлуката, меѓутоа, спротивно 
со наведените одредби на Законот, е одредено дека 
работникот, што самоволно ќе изостане од работа, 
е должен материјалната штета однапред и во точно 
утврден износ да ја надомести и на работникот така 
утврдената штета му се наплатува по пат на за-
пирање од личниот доход. 

Од напред наведените причини, надоместокот на 
штетата што работникот во работата и во врска со 
работата ќе ја стори, мора посебно да се регулира 
и не може да се решава со намалување на личниот 
доход на работникот. 

III. Согласно со изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и ^ л е н 
26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, Ус-
тавниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

1. Обврската за надоместок на материјална ште-
та не може да претставува основ за намалување на 
личниот доход на работникот во однапред утврден 
паричен износ. 

2. Се укинуваат одредбите на Одлуката за висо-
чината на износите што се пресметуваат како нас-
таната штета поради неоправдано изостанување од 
работа на Комбинатот на дрвната индустрија и шу-
марството ,,Грмеч" во Дрвар, бр. 05-14871/67 од 8 де-
кември 1967 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во Комбинатот на дрвната индустрија и 
шумарството „Грмеч" во Дрвар на начинот на кој е 
објавена спорната одлука. 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
јавната расправа одржана на 22 мај 1973 година, ја 
донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот 
Блажо Јовановиќ и членови на Судот Боривое Ро-
миќ, Радивое Главиќ, Иван Божичевиќ, Радојка Ка-

тиќ, Димо Кантарџиски, д-р Стане Павлич, Таип 
Таипи, д-р Александар Фира, Гуро Меденица, Ненад 
Петровиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак. 

У бр. 237/72 
22 мај 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Блажо Јовановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

х — за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичка изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Мирјановић-Јелић Сида, Савић Миленко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Азањац Драгиша, Фетахагић-Пирија Разија, 
Ковачевић-Калођера Вивијана; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арнаутовић Софија, Бабић Сакиб, Берберовић 
др Љубомир, Црногорчевић Миодраг, Дукић Тодор, 
Дутина-Ивковић Душанка Ђурица Косто, Џелето-
вић Душан. Ферушић др Сеид Ивановић Божидар, 
Јонић Денијел, Кашиковић Јефто, Куносић Шеф-
кет, Лончар Крсто; 

Матић Радмила, Медар-Петронијевић Олга, 
Милић др Светислав, Нуспахић Нусрет. Пеклић 
Ђорђе, Поповић Драшко. Сантрач Мило, Сенић 
Радован, Сопић Марко, Стојадиновић-Алагић др 
Стојанка, Шехић Садета. Шеремет Нумо, Тиквина 
Фатима, Томановић Петар, Васиљевић Нико. Зе-
чевић Војислав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Басарић-Пашовић Хајра, Билановић Б^жо, 
Бољановић Раде, Бугарин-Тошић Јованка, Дедо-
вић-Салчић Злата, Гавриловић Милош, Гњидица 
Фрањо. Гулан Никола. Калинић Јован, Кованана 
Ристо, Козић Никола, Мешић Шабан, Нинковић 
Боро, Нухбеговић Фериз, Обрадовић Момчило, Са-
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вић Радослав, Смољан Андрија, Тошић-Кукић 
Јевдокија, Тошић-Шкеро Милица, Видаковић-Ла-
заревић Стана; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ајановић Ахмет, Алић Абид, Аљијај Хазир, 
Авдаловић Радован, Авдић Ахмет, Авдић Хамдија, 
Бајевић Драгоје, Банџур Чедомир, Башић Јусуф, 
Башић Јусуф, Бјелогрлић Никола, Бошњак-Или-
чић Матија, Бошњак Милош, Бошњак Милош, 
Бошњак Винко, Буква Узеир, Цвјетковић Мирко, 
Ћаћић Марко, Ћурчић Марко, Чабаравдић Азиз, 
Ченгић Хајрудин, Чолаковић-Бољановић Марија, 
Чолић Хусо, Чулина Данијел, Денда Спасоје, 
Дилберовић Џемо, Дракулић Петар, Ђокић Јефто, 
Ђугум Муртафа, Џолан Никола; 

Фејзић Галиб, Филиповић Милун, Фржевић 
Спасенија, Гаћиновић Бранко, Глух ић Хасан, Гра-
бовац Петар, Гујић Ђу л ага, Хаџић Ибро, Хајду-
ковић Станко, Јамрик Мењхарт, Јовановић Јован, 
Калота Фадил, Капо Ахмет, Карамехмедовић 
Шуаиб, Клачар Вехид, Кнежевић Спасоје, Ковац 
Жарко, Ковачевић Теипо, Крндељ Мартин, Кун-
дачина Божидар, Лагумџија Вехид, Лукић Јован, 
Магаш Антун, Медић Вићо, Миличић-Павловић 
Марија, Милошевић Ратко, Миљковић Мирко, 
Мркела Мирко; Мургуз Хашим, Мургуз Расим; 

Неджибовић Пашага, Оплакан Михајило, Ов-
чина Сулејман, Палац Томислав. Папић Веселин, 
Павловић Милинко Петричевић Вељко, Пиролић-
-Мачкић Нарциса,Прашо Сеид, Продановић-Симић 
Лепосава, Пудар Боро, Радоња Ранко, Рајковић 
Радомир, Рокша Ћамил, Салиховић-Араповић 
Амира, Сертић Владимира, Симић Јован, Стајић 
Милован, Сворцан Мирон, Шабић Авдија, Шарац 
Владо, Шоја Јово, Тинтор Срећко, Толо Мирослав, 
Тамић-Обрдаљ Жељко, Вујновић Светислав, Ву-
летић Мато, Ждрале Косто; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Ристић Елизабета; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бркић Зора, Вуковић др Бранко; 

— за заслуги на делото ширење на братството 
и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Боровчанин Драго, Фетахагић Кадро, Говедари-
ца Петко, Хаџиабдић Наим, Хаџисалиховић Абду-
рахман, Крсмановић Лазар, Мешић Махмут, Нин-
ковић Љубо, Пудар Миленко, Шкаљак Вељко; 

— за пимерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Радановић Владимир; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Ахмић Дажер, Бајчетић Бранка, Билоповловић 
Иван, Ћатић Незир, Ћеримагић Хајра, Чомић И пи-
ја, Чубрило Божо, Демир Мухарем, Денда Милица, 
Дурђалар Муса, Ђукић Анђелко, Џино Сакиб, 
Елезовић Синан, Граховац Благоје, Гргуревић-Ву-
кас Јелена, Кецман Благоје, Кнежевић Немања, 
Лешевић Властимир; 

Милошевић Даринка, Милошевић Стана, Мир-
ковић Јанко, Мургуз Кашим, Ногић Осман, Нурај 
Демо, Нуспахић Мехмед, Перван Шаћира, Салатић 
Милуша, Селимовић Мухарем. Селимовић Муста-
фа, Симић Митар, Сирчић Салко. Шеховић П шема, 
Тркља Милан, Војновић Јован. Вучинић Мирко, 
Вујовић Мато, Вујовић Роса, Вукоје Јанко, Вуко-
вић, Петко; 

Од С Р Ц р н а Г о р а 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Дрљевић Саво, Петровић Мато; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Међедовић Јунуз, Ракочевић Петар, Вуковић 
Бранко; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Костић Периша; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Брајовић Радивоје, Дурутовић Светозар, Мијај-
ловић Велизар, Радиновић Михаило; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Орландић Марко, Шуковић д-р Мијат; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бијелић Војислав, Ђурановић Чедомир, Јова-
новић Вукадин, Кнежевић др Видо, Кривокапић 
Димитрије. Марковић Димитрије Матковић Марко, 
Мугоша Блажо, Радуновић Гајо, Шабовић Орле, 
Вучинић Момчило; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бућин Ненад, Драгашевић Момир, Дрецун Ми-
ливоје, Филиповић Бранко, Групковић Драгутин, 
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Ивановић др Бранислав, Мијушковић Војислав, 
Мињевић Ђорђе, Перовић Зарила С т и ј о в и ћ Вла-
димир, Шуковић Радивоје, Вука ди новић Вук; 

Од С Р Х р в а т с к а 

— по повод педесетгодишнината на постоењето 
и работата, а за особени заслуги во ширењето на 
просветата и културата меѓу нашите народи и за 
особени успеси постигнати на полето на музичкото 
образование на низа млади генерации 

— за осебии заслуги и постигнати успес,и во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Павловић Бранко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Музичката школа „Фрањо Кухач", Осиек; 

— за особени заслуги и долгогодишна работа во 
ширењето на просветата и културата и за особени 
успеси во образованието, воспитувањето и подготву-
вањето на многубројните генерации на млади за 
корисни членови на општеството 

Подручна школа, Врховац; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
развивањето на културно-забавниот и музичкиот 
живот во својата средина 

Градска лимена глазба, Делинце; 

— по повод стогодишнината на работата, а За 
особени заслуги и постигнати успеси во развивање-
то на културно-забавниот живот на граѓаните 

Хрватското занаетчиско културно уметничко 
друштво „Слога", Загреб; 

— по повод стогодишнината на работата, а за 
особени заслуги во заштитата и спасувањето на жи-
воти, општествен и личен имот, со што и е сторен 
значен придонес на социјалистичката заедница 

Добровољно ватрогасно друштво, Осиек; 

— за заслуги и долгогодишна работа во шире-
њето на просветата и културата и за особени успе-
си во образованието, воспитувањето и подготвува-
њето на многубројните генерации на млади за ко-
рисни членови на општеството 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Основна експериментална школа „Иван Горан 
Ковачић", Борово; 

— за заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на културно-забавниот живот на граѓаните 

Културно-уметничко друштво „Јоаким Говља", 
Миклушевци, Духачки оркестар електро „Браћа 
Кавурић", Загреб; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Марган Иво; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Булчић Марин, Цветковић Стево, Цвијетић 
Адам. Делибашић Стево, Кнежевић Коста, Марче-
тић Мићан, Мештровић Мате, Мркшић Ђуро, 
Остојић Лазо, Павичић Андрија, Летић Никола, 
Пилић Томо, Русек Блаж. Самарџија Никола, Сер-
дар Миле, Шаула Никола, Шимац Јосип, Шупе 
Фране; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Талевски Ристо; 

— за особени заслуги во толкувањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана, во издигањето и ширењето на воено-струч-
ното знаење и борбената готовност, како и за јакне-
њето на морално-политичкото единство на земјата 
и патриотизмот на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Чупић Грга; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

— по повод шеестгодишиината на работата, а 
за особени заслуги во школувањето на наставници-
те и воспитувачите за работа со ментално заостана-
ти деца 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Взгојни завод „Јанез Левц", Љубљана; 

— по повод стогодишнината на работата, а за 
особени заслуги на заштитата и спасувањето на 
животи, општествен и личен имот, со што Л е сто-
рен значен придонес на социјалистичката задница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Простовољно гасилско друштво Долења Вас, 
Рибница; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
развивањето на културно-забавниот и музичкиот 
живот во својата средина 

Левски збор „Симон Грегорчич", Копер; 
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— за заслуги и постигнати успеси во развива-
њето на културно-забавниот и музичкиот живот во 
својата средина 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Просветно друштво „Поштар", Љубљана; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Мравља Цирил; 

— за особени заслуги на полето^на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Јакша Славко, Бајц Мартин, Погачник Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Плут Цирил; 

Од С Р С р б и ј а 

— по повод педесетгодишнината на работата, а 
за особени заслуги во ширењето на просветата и 
културата и за успесите постигнати во образова-
нието на земјоделските стручњаци 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Школскиот центар за земјоделско образование 
„Бора Атанацковић", Валево; 

— за особени заслуги во долгогодишната работа 
на ширењето на просветата и културата и за успе-
сите BT) образованието и воспитувањето на многу-
бројните генерации на младите за корисни членови 
на општеството 

Основната школа „Зора Топаловић", Грабов-
и ц а ; 

— по повод дваесет и петгодишнината на ра-
ботата, а за значајни успеси постигнати во шире-
њето и развивањето на радио-аматерското движење 
и научно-техничката култура меѓу младите 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Радио клуб „Краљево", Кра лево; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

ЈасиН Владимир, Милићевић Видосав, Петровић! 
Славољуб, Стевановић д-р Борислав; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Апостоловић Миодраг, Бербатовић Милутин, 
Ђуровић Владимир, Николић Ж И В О Ј И Н , Перишић др 
Мирко, Радуловић Славко, Солдатић Тугомил; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Максимовић Десимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бобров Константин, Богдановић Миодраг, Дудић 
Слободан Дукић Миладин, Ђурашиновић Светозар, 
Елез Драго, Гарић ^Богдан, Јакшић Рајко, Марин-
ковић Пантелија, Машић Милан, Матић Ратомир, 
Московљевић Ранко, Мудрић Љубомир, Обрадовић 
Миодраг, Оташевић Младен, Оташевић Живорад, 
Петровић Душанка, Прокић Срећко, Ристовић 
Предраг. Соколић Звонимир, Стефановић Милан, 
Суботић Момчило, Вучковић Радомир, Вулић Здра-
вко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрић Надежда, Брдарић Иван, Јаковљевић 
Божидар. Карић Видосава, Киш Антал, Клевернић 
Слободан, Милетић др Радомир, Момиров Миленко, 
Петрић Матеја, Петровић Живко, Стојановић Сто-
јадин, Стоилковић Слободан: 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Андрић Милош, Анђелић Милан, Бекчић Петар, 
Боричић Милош, Бркић Милован, Дремпетић Зора, 
Ђурђевић Предраг, Голубовић Радомир, Грковић 
Драгослав, Хоџић Ахмет, Илић Боривоје, Ивани-
шевић Рајко, Јагодић Радомир, Јеремић Сава, Јо-
вановић Надежда, Коцић Гаврило, Којић Живорад, 
Комароми Карољ, Ковачевић Станко, Кретин Јо-
ван, Максић Радивоје. Максимовић Селимир, Ма-
рић Маринко. Марић Милисав, Марјановић Ђорђе, 
Марковић Љубомир, Матић Ђура, Мицић Иван, 
Милорадовић Љубиша, Милуновић Трифун; 

Насуфај Даут, Николић Драгољуб, Николић 
Златомир, Пантић Слободан, Пап Шамуел, Петро-
вић Милашин, Радевић Ратко, Радуловић 1 Вера, 
Саватић Живојин, Симеуновић Миломир, Симић 
Милорад, Солдатовић Војислав, Спасић Радосав, 
Срећковић Миливоје, Стаменић Богољуб. Станисав-
љевић Живорад, Стефановић Градимир, Стефано-
вић Павле, Степановић Драгољуб. Стевановић Не-
гован, Стојановић Властимир, Стругар Јован, Шевић 
Драган, Теодосиевски Стево, Трандафиловић Алек-
сандар, Вићовац Александар, Живановић Милосав, 
Живић Милован, Живковић Милутин, Живковић 
— Томић Радојка; 

за "особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Прегер Андреја; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Кукањац Чедомир, Петровић Светолик; 



,Четврток, 16 август 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 45 — Страна 1439' 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антић Милоје, Антуновић — Пејковић Олга; 
Азировић См,аил, Додић Миодраг, Ђенић Велимир 
Галић Јосип, Исаковић Милан, Ковачић Фрања, 
Перић Слав,ко, Радивојевић Милован, Трејгут Але-
ксандар, Трејгут Никола; 

О д С А П К о с о в о 

— за заслуги на делото ширење на братството 
и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Грковић Младен, Грковић Станислав, Хондози 
Мурат, Попај Велија, Влајић Драган; 

— за заслуги и постигнати успеси в!) работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хоџа Весељ, Шарки Ћамиљ; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Баљошевић Антоније, Дедић Предраг, Јовано-
вић Љубомир. Мартиновић Лабуд, Селмани Исмаиљ, 
Симић Живко. Тритњак Муртезан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Пачаризи Фериз; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антић Димитрије, Бакић Назим. Витић Халиљ, 
Цена Ђ,емајљ, Докмановић Миле, Дуплак Феим, 
Хамза Салих, Хоти Садик, Исаку Хајрула, Нема 
Хазер, Круези Садик, Миленковић Миодраг, Мори-
на Ћазим, Мулабази Самедин, Мушља Неџмедин, 
Паљунш Мисин, Попај Хакија, Сокољи Ганија, 
Шаћири Сабрија, Витошевић Алекса, Витошевић 
Цвеја, Влаховић-Митровић Милева; 

Од С А П В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ , 

Дујин Сима, Јањетовић инж. Милан, Михић 
Сава, Рабић Јожеф, Шуваковићг Миленко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Арсенов Миливој, Цветиновић Бранко, Чанко-
вић Дане, ^Јањи Јожеф, Дјетваи Лајош, Ђурић Ми-

лан, Ференчевић — Никашиновић др Стеванка Ја -
кшић Душан, Јанковић Калман, Којић Никола, Ко-
лић Грго, Миладинов Светозар, Москић Лазар, Му-
тни Здравко, Новотни Шандор, Обрадовић Јово, 
Продановић Ђорђе, Прокоп Лајош, Прусац Иван, 
Рапајић Дане, Топалски Радован, Варади др Јожеф, 
Винокић Сима, Витјук инж. Петар, Златар Јосипу 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ђери Петар, Крестић — Бошковић Љубица, 
Штури Јосип, Ожват Михајло, Радин Милан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аџић Радован, Бањац Мирко, Чернуш Ференц, 
Чортан Петар, Дамјановић Зорка, Ђевики Ласло, 
Фишеф др Ђорђе, Францешко Срећко, Грујић Сава, 
Хатала Золтан, Илић Петар, Јанча др Коста,, Јо-
сић — Петровачки Видосава, Каначки Петар, Кан-
тор Оскар, Клашња Томо, Комненов Бранко, Ко-
сановић Ђура. Кркљеш Марко; 

Лазић Живан, Лазовић Милета, Лефтомиров 
Мирјана, Мадарас Ђорђе, Марингер Емил, "Марти-
новић Владимир, Петров инж Никола, Петровић 
Душан, Петровић Коста, Петровић Милош. Пашо-
вић Лазар, Рајков Дофа, Степанов Никола, Стојко-
вић Павле. Столић Петар, Такач Србислав, Тел 
Петар. Вучковић Младен, Зец Бранко; ' 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Апро Маћаш, Смиљаниц Петар; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Панић Стојан; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Балаш Стеван, Божић Јелена, Францешко Вик-
тор, Илић Арсен, Јелић Сретко, Јоловић Рајко, Ми-
рић Јован, Њергеш Деже, Петаковић Бошко, Рас-
товић — Рајтер Вера, Стојшин Станка, Томић Рајко, 
Вршчај Андрија. 

Бр. 94 
15 септември 1972 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот (амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се ,одликуваат 

Од С Р Х р в а т с к а 

— по повод 25-годишнината на работата, а за 
значајни заслуги и успеси во развивањето на архи-
тектурата во нашата земја 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА' 
ЅВЕЗДА 

Списанието „Архитектура", Загреб; 

— по повод 40-годишнината на работата, а за 
заслуги и успеси во развивањето на информатив-
ната дејност во Комбинатот и за благовремено и 
објективно известување на членовите на колективот 

Центарот за печат и информации на Комбинатот 
„Борово"; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Срзић Нико, Перић Фране, Пухарић Иво, Пу-
харић Мате, Рафанели Иван; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ђерић Никола, Андријашевић Тони; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Мрсић Анте, Микулић Полдо, Вуковић Драго, 
Томашевић Јозо, Дејановић Вељко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гојак Мијо, Шкрбић Јово, Кончар Стево, Див-
јак Милан; 

— за особени заслуги и п о т о н а т и успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јањић Душан, Кошутић Бранко, Маловић 
Зденко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Орловић Миртан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ v  

Инђић Милорад; 

— за особени заслуги на делото Ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Бажић Ивица, Бољевић Миленко, Брочило Лу-
ка, Булат Јанко, Филиповић Нада, Фурлан Јосип, 
Гај ден Ђуро, Хармеди Драгутин, Ишек Стјепан, 
Кашић Петар, Меанџија Драган, Мијачика Владо, 
Нишевић Драган, Паштар Ђуро, Петровић Милош. 
Рајшић Драган, Сигур Мијо, Шоштарић Јосип, Зе-
ман Емилијан, Жалац Стјепан; 

Од С Р М а к е д о н и ј а 

— по повод 60-годишнината на работата, а за 
особени заслуги во заштитата и спасувањето на 
човечки животи, општествениот и личниот имот, со 
што е створен значаен придонес на социјалистич-
ката заедница 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Професионалната противпожарна чета, Скопје; 

— по повод 60-годишнината на работата, а за 
особени заслуги во ширењето на противпожарни-
карството и за успеси во заштитата и спасувањето 
на човечки животи, општествен и личен имот 

Противпожарниот сојуз, Скопје; 

— по повод 25-годишнииата на постоењето и 
работата а за особени заслуги и остварувања по-
стигнати во областа на народните игри и песни и 
успешните настапи во земјата и во странство 

Аматерскиот ансамбл за народни песни и ора 
„Кочо Рацин", Скопје; 

— по повод 25-годишнината на постоењето и 
работата, а за заслуги постигнати на полето на 
хорската музика и за успешни настапи во земјата 
и во странство 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Хорското. музичко друштво „Кочо Рацин'4, 
Скопје; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Руси Љутви; 

СО ОРДЕН НА. ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Менкаџија Благој; 
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—' за извонредни заслуги "и успешна работа на 
сузбивањето на епидемијата на големите сипаници 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Ставрова д-р Вулнет, Битољану Кочо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Миронски др-Саво; 

Од С Р С л о в е н и ј а 

— по повод 25-годишнината на постоењето и 
работата а за особени заслуги, и успеси постигнати 
во рехабилитацијата на телесното оштетување на 
децата и младината и во нивното оспособување за 
нормален и самостоен живот 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Јакше Љубан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Јерман Мирко; 

— за особени заслуги во развивањето на меѓу-
народните односи помеѓу Социјалистичката Феде-
ративна Република Југославија и другите земји 
како и за истакнати заслуги во развивањето и за-
цврстувањето на мирољубивата соработка и прија-
телските односи помеѓу Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и други држави 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Трампуж Борис; 

за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Жен Јака, Похар д-р Едвард; 

— за особени заслуги и значаен придонес во 
развивањето на соработките помеѓу нашата земја и 
други држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Жгур д-р Мирко; 

— за особени заслуги и пос.тигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НДРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Летоња Штефан; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Глаговчек Драго, Кикец Антон, Клеменчич д-р 
Владимир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ферјанчич Марија; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алберт Геза, Берке Јанез, Бевк Иван, Бевк 
Иван, Бобнар Франц, Бончина Франц, Бренце Алојз 
Брезовсек Цирил, Целец Геза, Цесар Фрањо, Добре 
Јанез, Дробеж Јоже, Дробњак Милан, Дрварич Ер-
нест, Ерјавц Катарина, Ержен Милош, Фицко 
Вендел; 

Гјергјек Јанез, Главач Штефан, Голоб Милан, 
Горишек Алојз, Грбец Венчеслав, Грдина Ладислав, 
Хаузер Јанез, Хорват Јожеф, Хвала Богдана, Јерам 
Антон, Јесеновец Јака, Јордан Храброслав, Качич 
Метод, Кавчич Карел, Кермавнар Алојз, Когој 
Леополд, Коленц Франц, Колтај Јожеф, Конциља 
Мартин, Косен Аница, Куплен Коломан, Кукович 
Јуриј, Купец Петер, Куна вер Роман, , Курбашић 
Ганија; 

Ленардич Бернард, Лешник Андреј, Мочник 
Фердинанд, Ори Јанез, Папеж Ана, Петкович Ни-
колај, Петрич Милка, Приможић Иван, Рац Рудолф, 
Раткаи Теодор, Ројко Карел, Рудолф Јоже; 

Сеп Емил, Симонич Франц, Светлиќ Франц, , 
Шандор Антон, Шчурек'Мирко, Шела Алојз, Шин-
ковец Иван, Шкрлин Фани, Шмидлехнер Алексан-
дер, Шпик Евстахи, Тратњек Јожеф, Тратњек Ште-
фан, Тушар Франц, Великоња Цирил, Вичић 
Мирослав, Видмар Херман, Вукан Штефан, Зорко 
Антон; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бевк Габријел, Гатеј Јоже, Хабе Франц, Јемец 
Винценц, Јерам Андреј, Крањц Франц, Лахајпар 
Франц, Маурич Франц, Пагон Франц, Презел 
Франц, Пургар Антон, Тавчар Август, Уршић Јакоб, 
Завадлев Јоже; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Чахук Золтан, Грах Франц, Хорват Здравко, 
Керчмар Франц, Кукман Марија, Ремус Марија, 
Зајец Јоже; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Заводот за оспособување на инвалидската мла-
дина, Камник; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на зеадјата 
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СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Б ру нец Јоже, Дрновшек Август, Гергар Јанез, 
Грошељ Богомир, Гучек Нанда, Ходошчек Бела, 
Јусић Бено. Кукович Јоже, Михелчич Петар, Немец 
Карел, Новаковић Даница, Полан Алојз, Пфејфер 
Винко, Пипан Алојз, Подлесник Миха, Пожечел 
Франц, Ројшек Јелка, Субан Алберт, Удович Иван, 
Задравец Штефан; 

Од С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Крстић Ратко, Туцаковх д-р проф, Јован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Миљковић Драгомир; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Цветковић Милутин; 

— за извонредно залагање и успешна работа на 
сузбивањето на епидемијата на големите сипаници 

Радуловић д-р Бранко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Богојевић Милорад; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кешански Никола; 

Од С А П К о с о в о 

— за извонредно залагање и успешна работа на 
сузбивањето на епидемијата на големите сипаници 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

-Беграца д-р Мухамед. 

Бр. 123 
21 ноември 1972 година 

Белград 

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

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Утасвниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат: 

Од В о е н а т а п о ш т а 8115 — З е м у н 

— за примерна работа иа развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за пока-
жување на старешинските и војничките особини што 
им служат за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

десетарите: Брадарић Николе Здравко, Јоћимо-
вић Радомира Раденко, Козодеровић Милутина Ми-
лош, Крижанец Фрање Јосип. Младеновић Стеве 
Миливоје. Николић Светислава Радосав, Периновић 
Шиме Младен, Пиркл Фрање Јосип Симић Милана 
Љубисав, Шпољарић Јулишке Стеван; 

разводниците: Бајић Жарка Ђуро, Јашаревић 
Османа Мехмед; 

војникот: Пецива Ивана Никола; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно вој-
ничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРО ДЕТЕ ЛИ 

десетарите: Аврамовић Ристанија Станислав, Ба-
бић Миленка Љубинко Балажипец Срећка Здравко, 
Барашић Илије Филип, Богојевић Јована Душан, 
Бербатовић Миленка Томислав, Ћирић Драгише Ми-
јајило, Делић Махмута Џемо, Денић Александра 
Предраг, Десница Симе Станко Драгишић Јована 
Милан, Думановић Стевана Рајко, Дувјак Петра 
Јуре, Дворжак Едуарда Венчеслав, Фрковић Миле 
Анте, Галоња Петра Чедомир, Гаврић Цвике Марко, 
Главиновић Петра Божо, Голик Бранка Златко, Ха-
лилчевић Салиха Шефик. Игњатић Милана Чедо, 
Јанић Бранка Станко, Јелисијевић Радослава Зо-
ран, Јукић Анте Звонимио, Караџић Милана Дра-
ган, Кешељ Божидара Драгиша Класовић Милана 
Братислав, Коца Мурадина Кемал, Коларич Грета 
Игор, Колобарић Стјепана Илија Корен Антуна 
Стјепан, Ковачић Алојза Стјепан, Крстић Борисава 
Синиша; 

Лукаћ Стипе Божа, Лукетић Стјепана Зденко, 
Лукић Средоја Благомир, Марић Петра Ђуро, Мар-
тинек Фрање Стјепан. Митровић Синише Радомир, 
Млађеновић Пере Марин, Нешковић Бранислава 
Александар, Новосел Антона Марин, Орозорић Павла 
Бранко, Осмић Османа Исмет, Палска Шефкета 
Љуан, Пирић Антона Драган, Поповић Богољуба 
Чедомир, Предраговић Фрање Стјепан, Пркачина 
Раде'Никола, Радин Раде Владимир, Радовић Ристе 
Владо, Репета Османа Хасан, Салкић Хасана Ибра-
хим Савковић Милана Живко, Стаменовић Јована 
Милан, Стевановић Миодрага Станислав, Шаран Ду-
шана Срећко, Шуманац Животе Тихомир, Тахиру-
кај Кадрије Незир, Весковић Момира Драгомир, 
Влајовић Станимира Сретен, Вукмировић Дмитра 
Слободан, Златковић Драгутина Војислав, Зовко 
Илије Никола; 
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разводниците: Алексић Драгољуба Миломир, 
Бабић Драгутина Мирослав, Бајић Вељка Душан, 
Батинић Георгија Драгомир, Блажина Стјепана Стје-
пан, Бојић Митра Славко, Босанац Стеве Лука, Бу-
бујуг Ђоке Срба, Цопот Франца Мирко, Даниловић 
Милорада Предраг, Дерифај Стјепана Иво, Дими-
тријевић Светислава Мирослав, Динић Софронија 
Душан, Гложнић Ивана Славко, Хлевњак 'Драгутина 
Жељко, Хубак Андрије Крунислав, Јеремић Недељка 
Милета, Јерковечки Петра Илија, Јевић Ђуре Божо, 
Јовић Душана Драгољуб, Кахринановић Асема Мит-
хад, Клајић Николе Мато, Косовац Ђорђа Слободан, 
Ковачевић Љубисава Стојадин, Кризманић Мије 
Стево, Лазић Најдана Слободан, Ломен Михајла Јо-
сип, Марковић Бранислава Вукослав, Мичић Жива-
на Раде, Мићановић Бранислава Жарко, Милатовић 
Блаже Алекса, Милошевић Станка Драган, Митро-
вић Ђорђа Митар, Мојсић Симе Никола; 

Николић Радислава Светозар, Николић Благоја 
Велибор, Николић Радислава Живота, Новаковић 
Драгослава Новица, Пејић Војина Милош, Петковић 
Маринка Александар, Пушељ Блаже Милан, Рајко-
вић Љубодрага. Мирослав, Шкарица Ивана Петар, 
Шкрлец Стјепана Мирко, Шикаровски Петра Ристо, 
Танасковић Танаска Миодраг, Видаковић Мате Иви-
ца, Врачар Крсте Драго, Жунић Але Аган; 

војниците: Абфал Јосипа Јосип, Адамовић Све-
томира Јездимир, Ајдич Јанеза Јанез, Алечков Ки-
рила Петар, Аљиљи Адема Пуља. Амон Рудија Руди, 
Андрић Радована Милорад, Андрић Гојка Ратко, Ан-
тониј евић Драга Милијан, Арсић Јована Велимир, 
Ашембергер Јожета Јоже, Аземовић Небојше Алек-
сандар, Бајић Лазара Јован, Бајт Антона Антон, 
Бакић Милана Марко, Балог Стјепана Иван, Балон 
Марије Иван, Барањи Бала Ференц, Бесими Рамада-
на Мусли, Бешић Ибрахима Мирза, Бешлија Ахме-
та Менсут, Блатник Игнаца Игнац, Блажески Стев-
ка Блашко, Болфек Рудолфа Звонко, Борковић Ми-
лете Душан, Борковић Васе Василије, Бошковски 
Трајана Благоје, Брандић Марка Нико, Брозовић 
Јуре Петар, Булић Селима Муслија, Бундерла Ру-
долфа Петар, Буразер Мирка Влатко, Бутковић Јо-
се Миле; 

Цвитановић Клаудија Марино, Цвјетичанин 
Славка Никола, Часар Франца Јоже, Чешљарац 
Светислава Радиша, Чолић Хранислава Петар, Ћи-
рак Гојка Никола, Ћирић Славе Јовица, Ћосићкић 
Пашаге Мехмеда лиј а, Данчула Душана Милорад, 
Дараж Алберта Жељко, Дебељух Антона Душан, Де-
лаћ Марјана Јозо, Дељкић Ахмета Сакиб, Де-
вић Вилима Вилим, Димовски Стојана Трајче, До-
шен Соке Миле, Дрљевић Мустафе Зулфиќар, Ду-
шак Евице Миљенко, Дувњак Дервиша Есад, Цако-
ли Шућура Неџад, Џипковић Сретена Божидар, Ђе-
рић Витомира Властимир, Ђокић Стојадина Јован, 
Ђокић Николе Милан, Ђорђе Јанеза Јанко, Ђорђе-
вић Димитрија Славољуб, Ерор Милића Јован, Фав-
ро Тугомира Богдан, Фируловић Драгише Милорад, 
Гајић Милана Зоран, Гај сер Франца Јожеф, Гај та-
новић Будимира Мирослав, Галинец Ђуре Јосип, Га-
рибовић Хасана Абид, Герић Петра Стјепан, Гести 
Андрије Андрија, Гојковић Миодрага Милан, Гра-
хић Мехмеда Бесим, Граић Петра Мирко, Грбић Бо-
ривоја Ђорђе, Грудичек Ивана Владо, Грујичић Ста-
нимира Владимир, Гумхалтер Жељка Бранко; 

Хабоњин Ђуле Иштван, Хајек Боже Антон, Хак 
Јанеза Јанез, Халиловић Назифа Хидајет, Хамар-
шек Мартина Славко, Хорват Стјепана Ивица, Хор-
ват Ивана Стјепан, Хрвачанин Душана Боро, Идриз 
Омера Алија, Игњатовић Боислава Милоје, Игња-
товић Сретена Живојин, Илић Миливоја Миленко, 

Илић Николе Станимир, Илић Станка Светислав, 
Илић Боривоја Владимир, Имамовић Рашида Реџеп, 
Имамовић Хабиба Сулејман, Ивановић Радивоја Ми-
линко, Јагић Мирка Јосип, Јанечић Ивана Бранко, 
Јанкеш Мате Мирко, Јаношевић Петра Велимир, 
Јард Макса Јанез. Јаушовец Јожефа Јанез, Јерко-
вић Мата Иво, Јевтић Крстана Чедо, Ј еж Јосипа 
Винко, Јоцић Светомира Драгослав, Јованчевић Ра-
досава Десимир, Јовановић Будимира Драгослав, Јо-
вановић Витомира Љубиша, Јовановић Петра Радо-
слав, Јовановић Лазара Жарко, Јовановски Богдана 
Аврам, Јовић Милорада Градимир, Јурчевић Миле 
,Мића; 

Каров Тодора Киро, Карловшек Франца Марко, 
Касуми Рамадана Зекирјак, Керештеш Кароља Ка-
рољ, Клепец Ђуре Ђуро, Клучик Маћаша Јожеф, 
Коледник Јанеза Јанез, Кондић Давида Станко, Ко-
раћ Радуна Радоња, Костић Милана Богољуб, Ка-
шанин Радомира Драган, Ковач Драгутина Иван, 
Ковачевић Пере Бранко, Ковачевић Милана Јово, 
Ковачевић Милана Милован, Ковачевић Хаџаге Но-
валија, Ковачевић Миле Петар, Ковшца Станислава 
Јанез, Козина Франца Франц, Крајшек Винка Слав-
ко, Крецо Душана Љубомир, Крстев Благоја Петре, 
Куковић Станкота Станко, Лазар Јожефа Милан, 
Лазић Радоша Родољуб, Лечић Ђуре Радован, Леја 
Владимира Жељко, Локар Антона Марјан, Лонић 
Есада Ешреф, Лозић Јусуфа Миниб, Љоши Давида 
Баским; 

Мадан Алберта Борис, Макс Милана Мирослав, 
Максимовић Стеве Саво, Максимовић Милисава Ж и -
ворад, Малбашић Иве Љубан, Маљићај Мемеда Му-
стафа, Мандић Остоје Марко, Марчета Дмитра Ми-
лан, Марић Ивана Јосип, Марић Блаже Вид, Марин-
ковић Миодрага Зоран, Мариновић Жарка Славко, 
Марјановић Ивана Владо, Марковић Николе Иван, 
Марковић Продана Миодраг, Марковић Драгослава 
Обрад, Маркуз Мате Мато, Марушкић Драгутина 
Бранко, Матић Николе Јанко, Матић Душана Мирко, 
Матијашевић Ивана Иван, Мазлагић Хусејина Ала-
та, Медовић Вукашина Лазар, Мешковић Алије Мех-
мед, Мићуновић Ђуре Рајко, Михалек Фрање Паво, 
Мијић Михајла Милорад, Микулец Ђуре Стјепан, 
Милаковић Миленка Боривоје, Милаишчак Николе 
Иван, Миленковић Вукосава Зоран, Миленковић 
Томислава Живомир, Милетић Драгише Зоран, Ми-
личевић Радослава Боривоје, Милић Добросава Јо-
ванча, Милојевић Јоце Миле, Милојевић Радомира 
Милосав, Милојица Боже Перо, Милошевић Ивана 
Јован, Миловановић Слободана Бранко, Миловано-
вић Славка Првослав, Милутиновић Милића Божин, 
Милутиновић Цветка Милан, Миросављевић Саве 
Данило, Митев Блаже Крсто, Митић Ставре Миле, 
Мишић Милана Драган, Младеновић Михајла Злат-
ко, Млинаревић Ивана Стипе, Мојстић Стеве Крста, 
Мокровчак Мирка Драгутин, Можина Ивана Франц, 
Мустаћ Звонка Владо; 

Настић Рајка Живојин, Наваселц Франца Јоже, 
Несторовић Живојина Љубиша, Николић Живојина 
Душан, Николић Бранка Миленко, Николић Саве 
Васкрсије, Обрадовић Радослава Милутин, Обрадо-
вић Илије Петроније, Огринец Андрије Здравко, 
Омаста Јана Јано, Огдеровић Емина Ибрахим, Паја-
з и т Пајазита Ељмаз, Пај инић Љубисава Златомир, 
Павић Лајоша Лајош, Павлић Јоже Гојко, Павлов 
Михаила Тоша, Павловић Спасоја Милан, Пекалић' 
Иштвана Јожеф, Перешко Јурај а Иван, Пепић Бош-
ка Ненад, Петернел Стане Стане, Петкоз Стојана 
Санде, Петровић Градимира Драган, Петровић Љу-
бинка Милош, Петровић Душана Никола, Петровић' 
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Божидара Слободан, Петровић Жарка Златибор, Пет-
рушевски Душана Трајан, Пеулић Радована Драго, 
Пинтар Јоже Бранко, Платиша Николе Вељко, 
Плављанић Милана Бранко, Погачић Мије Јосип, 
Поповац Лазе Лука, Потежица Кирила Градимир, 
Потић Јована Слободан-Владо, Повресло Ђуре Ми-
рослав, Прежигало Јосипа Јосип, Приселац Николе 
Јанко, Прогл Ивана Фрањо, Прпић Мате Бранко, 
Пулен Мирка Дејан; 

Рац Ивана Људевит, Радисављевић Милутина 
Драган, Радишић Стојана Мирослав, Радивојевић 
Милојка Слободан, Радојчић Драгомира Петар, Ран-
чић Миладина Слободан, Рамадани Мустафе Ејуп, 
Ранђеловић Миодрага Драгослав, Разборшек Алојза 
Алојз, Ребрнишек Доминика Фрањо, Ремић Антона 
Мартин, Ристић Љубомира Радован, Ристовић Ни-
коле Драган, Рогинић Андре Јосип, Рожман Антона 
Антон, Рустеми Рустема Рамадан, Ружић Радована 
Бранко, Салчник Јакоба Јоже, Сали Шабана Мехди, 
Салкић Мулаге Хајрудин, Сараци Вељи је Рагиб, Сав-
ков Ивана Зоран, Селимовић Салиха Шефик, Се-
рвицес Беле Антун, Симонишек Августа Јоже, Си-
њур Алојза Јоже, Сировец Ђуре Станко, Смиљанић 
Михајла Ранко, Смуђ Ђуре Јосип, Совуљ Бошка 
Здравко, Сретовић Младена Милован, Станковић 
Казимиоа Миодраг. Станојев Милана Живко, Стано-
јевић Николе Славко, Стефанов Ристе Симеон, Сте-
фановић Александра Радомир, Стојановић Радоја 
Миодраг, Столник Виктора Даниел, Суљкановић Ха-
сана Хасиб Сузњев Павла Војислав; 

Шарунић Аугустина Аугустин. Шепец Лудвига 
Виктор. Шевић Ђура Мирослав, Шкарија Франца 
Антун, Шкорић Стевана Неђо, Шкрињар Матије 
Алојз, Шнудерл Штефана Ране, Шолар Винка Вин-
ко, Шоваговић Фрање Јосип, Шпичак Фрање Слав-
ко, Штурлић Ивана Жељко, Шурањи Јаноша Ти-
бор, Шушић Сретена Милан, Шврљуга Петра Иви-
ца, Табаковић Ахмета Енвер, Тамше Ивана Јанко, 
Танасковић Здравка Милета, Тавић Марина Владо, 
Тишма Николе Драган, Томић Милоша Александар, 
Торман Мирољуба Војимир. Трајчевски Ристе Дане, 
Трајковић Радивоја Радомир, Ухрин Рајка Јован, 
Ујлаки Јосипа Мирко, Умичевић Рајка Зоран, Упчев 
Туше Митко, Уршић Августина Андреј, Вацић Ми-
лорада Живорад, Василић Милије Томислав, Вашек 
Антуна Владислав, Вељковић Благоја Миљенко, 
Верглез Рудолфа Дарко, Видић Љубе Сретко, Видо-
јевић Радована Момир, Вимић Новака Велиша, Вин-
ко Ивана Станислав, Влаховић Стјепана Јерко, Во-
довц Мира Петар, Врховшек Метода Данијел, Вуче-
тић Цветка Стојан, Вучетић Марка Томислав, Вуч-
ковић Драгана Милан, Вујчић Петра Иван, Вукиче-
вић Миодрага Ђорђе, Вукић Васе Лука, Вукосавље-
вић Васе Стево, Вуковић Антуна Јосип, Захировић 
Мухамеда Алија, Захировић Халила Рифат, Зарач 
Богдана Милутин, Здолшек Антона Маријан, Здрав-
ковић Милована Јовица, Зец Бошка Раденко, Зоко 
Јуре Стјепан, Живановић Ђорђа Јован, Живковић 
Миливоја Миша, Живковић Стојана Милан, Жнидар 
Антуна Роман. 

Бр, 133 
22 декември 1972 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
642. Одлука за измени на Одлуката за опреде-

лување на стоките чиј извоз и увоз е ре-
гулиран — — — — — — — — — 1393 

643. Одлука за измена на Одлуката за обврс-
ката за прибавување согласност за увоз 
на одделни стоки — — — — — — 1414 

644. Одлука за измени на Одлуката за утврду-
вање и распределба на глобалната девиз-
на квота за увоз на стоки за лична потро-
шувачка во 1973 година — — — — 1415 

645. Одлука за утврдување и распределба на 
дополнителниот износ на .глобалната де-
визна квота за 1973 година на работните 
организации за одржување и ремонт на 

, земјоделски машини, трактори и опрема 
во земјоделството од увоз — — — — 1415 

646. Одлука за одредување на делот на при-
ходите на Народната банка на Југослави-
ја, што се издвојува за трошоците на из-
работката на банкоти и ковани пари во 
1973 година — — — — — — — — 1415 

647. Одлука за стоките што можат да се уве-
зуваат само во согласност со склучените 
општествени договори —с — — — — 1415 

648. Одлука за зголемување на царинските 
стапки за увоз на одредени производи — 1416 

649. Одлука за ослободување од полагање на 
депозити при увозот на опрема од стран-
ство на кредит за приоритетните гранки и 
дејности од областа на стопанството — 1416 

650. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема 
што се користи во индустријата на шеќер 1417 

651. Решение за измена на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на 
увоз на одредени производи — — — — 1418 

652. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Quick" — — — 1418 

653. Упатство за царинската постапка со пош-
тенските пратки во меѓународниот пош-
тенски сообраќај — — — — — — 1418 

654. Одлука за тарифата по која се наплату-
ваат надоместоците за услугите што ги 
вршат Народната банка на Југославија, 
народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини — 1428 

655. Одлука за изземање од полагање депозит 
по странските финансиски кредити што 
во странство ги користат организациите 
на здружениот труд и овластените банки 1433 

656. Спогодба за промена на затечените цени 
за ферохром и феросилициум — — — 1433 

657. Спогодба за промена на затечените цени 
за бакарни казани за бањи — — —- — 1434 

658. Спогодба за промена на затечените цени 
за вулкански туфови — — — — — 1434 

Одлука за оценување на законитоста на одред-
бите на Одлуката за височината на изно-
сите што се пресметуваат како настаната 
штета поради неоправдано изостанување 
од работа на Комбинатот на дрвната ин-
дустрија и шумарството „Грмеч" во Дрвар 1434 

Одликувања — '— — — — — — — — 1435 

Меѓународни договори — — — — — — 133 
Ослободено од основниот данов на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-

тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година 
Издавач: Новинска установа „Службен лист ва СФРЈ44, Белград, Јована Ристиќа I. П о пгт фах 226. 

— Директор и главев в одговорев уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — 
Печат Београдска графичка амед, Белград Булевар војводе Мишиќа бр. 11 


