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БЕЛГРАД 

БРОЈ 43 ГОД. XXIX 

604. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одреду-
вање на стоките за кои стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојуз-
ниот секретаријат за пазарот и цените, а по прет-
ходно прибавеното мислење од Стопанската комора 
на Југославија, сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/73, 21/73, 27/73, 29/73, 31/73, 37/73 и 39/73) во точка 
2 под 1) Репродукциони материјали, по редниот број 
32 се додаваат три нови редни броја, кои гласат: 

„Реден 
број 
Тарифен 
број на 
Царинската 
тарифа 

Наименување 
Количина 

односно 
вредност 

33 84.62/1 Топчести тркалави ле-
жишта 

84.62/2 Валјачни тркалави ле-
жишта 

84.62/3 Игличести тркалави ле-
жишта 
Вкупно тркалави ле-
жишта 

34 84.63/3в Лизгачки лежишта 
35 86.09/1 Колски слогови 

4.800 тона 
950 тона 

16.000 тона" 

Во одредбата под Џ) Стоки за широка потрошу-
вачка, по редниот број 8 се додаваат три нови ред-
ни броја, кои гласат: 

„Реден 
број 

Тарифен 
број на 

Царинската 
тарифа 

Наименување 

9 84.41/1 Машини за шие-
ње, за домаќин-
ство, обични, ком-
плетни 

84.41/2' 

84.41/3 

84.41/4 

10 84.52/1а 

84.52/16-1 

84.52/16-2 

Количина 
односно 

вредност 

Глави за обични 
машини за шие-
ње, за домаќин-
ство 
Специјални маши-
ни за шиење, за 
домаќинство, ком-
плетни 
Глави за машини 
од точка 3 
Вкупно 6,060.000 динари 
Машини за сме-
тање, рачни 
Машини за сме-
тање, електрич-
ни, со вграден ме-
ханизам за сите 
операции 
Машини за сме-
тање, електрични, 
други, т.е, за ед-
на до три смет-
ковни операции 
Вкупно 51,000.000 динари 
Суви елементи за 
електрични џебни 
ламби 
Елементи и ќелии 
за електрични 
примарни батерии 
(лекланше и воз-
душно-деполари-/ 
зациони) 
Електрични при-
марни батерии 
(лекланше и воз-
душно-деполари-
з аци они) 
Вкупно 1,130.000 динари". 

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

П. -бр. 12016/1 
1 август 1973 година 

- Белград 

И 85.03/1 

85.03/2а 

85.03/2в 

Заменик-сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Димитар Бојковски, с. р. 
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605. 

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), директо-
рот на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСЕБНАТА ЦАРИНСКА ПОСТАПКА CО  
СТОКИТЕ ШТО ПАТНИЦИТЕ ГИ НОСАТ СО СЕ-
БЕСИ И ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР НАД ДРУМ- 
СКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА СО СТРАНСКА РЕ-

ГИСТРАЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

пријавување и посебната царинска постапка со 
стоките што домашните и странските патници ги 
носат со себеси и ,царинскиот надзор над друмски-
те моторни возила со странска регистрација, на ца-
ринското подрачје на Југославија. 

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

вилник, се смета југословенски државјанин и стран-
ски државјанин што има живеалиште во Југосла-
вија и патува врз основа на редовна патна исправа. 

Член 3 
Како странски патник, во смисла на овој пра-

вилник, се смета странски државјанин и југосло-
венски државјанин со живеалиште во странство, ^ 
што доаѓаат на привремен престој во Југославија 
врз основа на редовна патна исправа заради тури-
зам, одмор, спорт, здравствени причини, семејни 
причини, студии или други работи, како и стран-
ски државјани што минуваат преку царинското 
подрачје на Југославија. 

Член 4 
Домашен и странски патник што доаѓа од стран-

ство или заминува во странство е должен при пре-
минувањето на царинската линија усно да му го 
пријави на царинскиот работник, а, на негово ба-
рање, и да му го покаже личниот багаж и сите 
предмети што ги носи со себеси. 

Член 5 
Како личен багаж, во смисла на член 4 на овој 

правилник, се сметаат предметите што служат за 
личните потреби на патникот додека е на патување 
(облека, обукви, предмети за одржување на лична-
та хигиена, намирници и др.), и тоа во количините 
потребни на патникот со оглед на неговото занима-
ње, годишното време и целите, траењето и другите 
околности на патувањето, 

По исклучок од став 1 на овој член, како личен 
багаж на странски патник се смета и: 

1) личен накит; 
2) 2 фотографски апарата и 12 плочи или 5 рол-

ни филм; 
3) мала кинематографска камера и две ролни 

филм; 
4) 1 дурбин; 
5) 1 носив музички инструмент; 
6) 1 носив грамофон и 10 плочи; 
7) 1 носив радиоприемник; 
8) 1 носив магнетофон; 

9) 1 носив телевизиски приемник; 
10) 1 носива пишувачка машина; 
11) 1 детска количка; 
12) опрема за кампирање (шатор и сл.); 
13) 1 велосипед, со или без мотор; 
14) спортски чамец, со или без мотор; 
15) по еден спортски реквизит од разен вид 

(опрема за спортски риболов, едно ловечко оружје 
со 50 куршуми, еден чифт скии, две рекети за те-
нис и други слични работи); 

16) 200 цигари, 50 пури или 250 грама тутун, или 
вкупно 250 грама од сите, овие производи; 

17) 1 шише вино и V4 литар жестока пијачка; 
18) V4 литар колонска вода и мала количина 

мирис. 

Член 6 
Ако домашен патник при заминување во стран-

ство изнесува и предмети што ќе му служат за 
вртеле на патувањето а не претставуваат личен ба-
гаж во смисла на член 5 став 1 на овој правилник, 
како на пример: фотографски апарат, кино камера, 
дурбин, носив музички инструмент, грамофон, маг-
нетофон, радио или транзисторски приемник, носив 
телевизиски приемник, пишувачка машина, детска 
количка, опрема за логорување, спортски реквизи-
ти и спортска опрема, скапоцено крзно и накит, е 
должен тие предмети да ги запише во образецот — 
Список на предметите што патникот привремено ги 
изнесува (Образец I) кој го заверува царинарницата. 

Кога домашен патник при враќањето од стран-
ство ќе внесе во Југославија предмети од став 1 на 
овој член, тие не се сметаат како стоки што се уве-
зуваат и не подлежат на плаќање царина и други 
увозни давачки. 

Член 7 
Во списокот на предметите што патникот при-

времено ги изнесува се запишува: презиме и име и 
број на патната исправа на патникот, како и пода-
тоци за предметите, врз основа на кои може да се 
утврди нивната идентичност при враќањето на пат-
никот (трговски назив на стоките, со назначување 
на марката, типот, фабричкиот број и сл.). 

Член 8 
Царинењето на стоките што патникот ги внесу-

ва од странство го врши влезната царинарницата 
по скратена царинска постапка или по редовна ца-
ринска постапка. 

Член 9 
Царинењето на стоките по скратена царинска 

постапка се врши според образецот — Пресметка на 
увозните давачки за стоките што патниците ги но-
сат со себеси (Образец II). 

За стоките наменети за користење во сопстве-
ното домаќинство на патникот, чија вкупна вред-
ност не преминува износ од 1.000 динари, не сме-
тајќи ја вредноста на стоките врз која се примену-
ваат царинските повластици од чл. 28 и 29 на Ца-
ринскиот закон и на стоките за кои во Царинската 
тарифа е предвидена царинската стапка „Слобод-
но", царинскиот работник ги внесува во образецот 
Пресметка на увозните давачки за стоките што пат-
ниците ги носат со себеси (во натамошниот текст: 
Пресметката) само името и презимето на патникот 
и вкупниот износ на пресметаната царина и на дру-
гите давачки, а за другите стоки во вредност од 
5.000 динари — сите предвидени податоци. 
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По редовна царинска постапка се царинат сто-
ките што подлежат на вештачење или за кои во 
скратената постапка не може да се утврди количи-
ната, видот, квалитетот и вредноста, како и стоките 
чија вкупна вредност преминува 5.000 динари. 

Член 10 
Образецот на Пресметката се печати во блокови 

од 150 примероци, со тоа што во секој блок три 
примероци едноподруго се означени со ист реден 
број. 

Првиот примерок е отпечатен со зелена боја и 
останува во блокот. Вториот примерок е отпечатен 
со црвена боја Л му се предава на сметководството 
на царинарницата. Третиот примерок е отпечатен 
со црна боја и му се предава на патниот. Првиот 
и вториот примерок на грбот се карбонизирани, а 
вториот и третиот примерок при врвот се перфори-
рани. 

Член 11 
Патникот е должен да се изјасни дали се согла-

сува со наодот на царинскиот работник во поглед 
на количината, видот и квалитетот на стоките и 
царинската основица, како и во поглед на вкупниот 
износ на царината и на другите увозни давачки, 
ако стоките се оцаринети по скратена постапка. 

Ако патникот се согласи со наодот на царин-
скиот работник, е должен да ја потпише Пресмет-

ката и да го уплати, пресметаниот износ на цари-
ната и на другите увозни давачки, 

По извршената уплата, царинскиот работник му 
предава на патникот примерок: на Пресметката и му 
ги става стоките на располагање. Од тој момент тие 
стоки престануваат да бидат под царински надзор. 

Член 12 
Ако патникот не се согласи со наодот на царин-

скиот работник или не го плати пресметаниот износ 
на царината и на другите увозни давачки, е дол-
жен на царинарницата да и ги пријави стоките за 
редовно царинење, со пријава за увоз и провоз на 
стоките (чл. 249 до 265 од Царинскиот закон). 

Член 13 
Кога југословенски државјани со живеалиште 

во Југославија што се наоѓаат во странство на ра-
бота, школување, специјализација и слично, доаѓаат 
на привремен престој во Југославија, можат при-
времено да внесат предмети за лична употреба, и 
тоа: личен накит, фотрографски апарат, кино ка-
мера, дурбин, носив музички инструмент, носив 
грамофон, носиз магнетофон, носив радио и тран-
зисторски приемник, носив телевизиски приемник, 
носива пишувачка машина, детска количка, опрема 
за логорување, спортски реквизити и спортска 
опрема. 

Царинарницата утврдува дека домашен патник 
може привремено да ги внесе стоките од став 1 на 
овој член, врз основа на забелешка во патната ис-
права или во пријавата на престојот во странство 
или на други исправи за неговиот престој во стран-
ство (договор за работа, пријава 'на престојот и сл.). 

Царинарницата, во оправдани случаи, врз осно-
ва на исправите од став 2 на овој член може да 
одобри привремено внесување и на други предмети 
што се наменети за лична употреба на патникот од 
став 1 на овој член. 

Член Ц 
Предметите од член 13 на овој правилник пат-

никот е должен да ги запише во образецот — Спи-
сок на предметите што патникот привремено ги 
внесува (Образец III): 

Во образецот — Список на предметите што пат-
никот привремено ги внесува (во натамошниот текст: 
Списокот) се запишуваат: презимето, името и бројот 
на патната исправа на патникот и податоците за 
предметите што патникот привремено ги внесува. 

Патникот го пополнува списокот во два приме-
рока од кои првиот на грбот е карбонизира^ Пат-
никот е должен сите предмети во Списокот да ги 
запише поединечно, по видот и количината, со на-
значување на сите карактеристични ознаки врз ос-
нова на кои може да се утврди нивната идентич-
ност при враќањето во странство (марка, тип, фаб-
рички број и др.). 

Царинскиот работник ги срамнува податоците 
од Списокот со состојбата на стоките, и правилно 
пополнетиот Список го заверува со службениот пе-
чат на царинарницата и со својот потпис. Првиот 
примерок на Списокот го задржува за царинарни-
цата, а друиот примерок му го предава на патникот. 

Во патната исправа на патникот, на страната за-
белешки, царинскиот работник става забелешка: 
„Привремено внесол стоки" (скратено: „ПВС"). 

Примероците на Списоците што и остануваат 
на царинарницата се одлагаат по датумите и се чу-
ваат најмалку една година. 

Член 15 
Патникот од член 13 на овој правилник е дол-

жен привремено внесените предмети да ги врати во 
странство или да ги пријави за конечно царинење. 

Ако патникот заминува од Југославија и изне-
сува предмети што привремено ги внесол според 
Списокот, е должен Списокот да и го предаде на 
излезната царинарница. Откако ќе ја утврди иден-
тичноста на стоките, царинарницата ја поништува 
забелешката .,ПВС" во патната исправа и тоа го за-
верува со службениот царински печат. 

Ако патникот за време на престојот во Југосла-
вија изврши царинење на стоките внесени според 
Списокот, царинарницата што -извршила 1 царинење 
ја поништува забелешката „ПВС" во патната ис-
права на патникот на начинот предвиден во став 1 
на овој член и задржаниот список го прилага кон 
пријавата за увозот и провозот на стоките. 

Ако патникот изврши царинење на еден дел од 
стоките привремено внесени според Списокот, ца-
ринарницата што извршила царинење става на Спи-
сокот забелешка за бројот и датумот на деклара-
цијата, а Списокот му го враќа на патникот, со тоа 
што патната исправа не ја поништува забелешката 
„ПВС". 

Член 18 
Ако странски патник внесува во Југославија 

стоки што не претставуваат личен багаж ЕО смисла 
на член 5 на овој правилник и не се наменети за 
продажба, ќе се изврши царинење на таквите сто-
ки и ќе се наплатат царината и другите давачки, 
согласно одредбите на чл 8 до 12 на овој правилник. 

Член 17 
Странски патник што доаѓа во Југославија од-

носно минува преку царинското подрачје на Југо-
славија, и кој внесува стоки чиј увоз според ва-
жечките прописи е забранет, е должен таквите сто-
ки да ги врати во странство односно да му ги пре-
даде на овластениот возач на превоз под царински 
надзор. 

Ако странскиот патник не постапи според од-
редбите на став 1 на овој член, царинарницата ќе 
ги задржи стоките и со нив ќе постапи во смисла 
на член 204 од Царинскиот закон. 
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Член 18 
Странски патници (научници, лекари, инжене-

ри, сниматели, монтери и други стручњаци) кои од 
странство со себеси внесуваат справи, инструменти, 
алати и слични предмети што за време на привре-
мениот престој во Југославија ќе им служат за 
вршење на работите одредени во договорите склу-
чени со државен орган, со организација на здру-
жениот труд или со друга организација или за ра-
ботите што ќе ги извршат по покана на државен 
орган, организација на здружениот труд или друга 
организација, се должни, ако, не поседуваат А.Т.А, 
карнет (Admission temporairе) за таквите предмети 
да поднесат писмена пријава во два примерока. Ко-
га ќе утврди дека во пријавата се внесени сите 
предмети што патникот ги внесува, царинарницата 
ги заверува двата примерока на пријавата, става 
соодветна забелешка во патната испрва на стран-
скиот патник и му врачува еден примерок на при-
јавата, а другиот примерок го задржува и го чува 
најмалку една година. 

По заминувањето на странскиот патник од Југр-
славија, царинарницата проверува дали патникот 
ги изнесува предметите запишани во пријавата. 

На начинот од ст. 1 и 2 на овој член царинар-
ницата ќе постапи ако странскиот патник внесува 
во Југославија трговски мостри за кои не поседува 
карнет Echantillons commerciux (карнет Е.С.Ѕ.) или 
карнет А.Т.А. 

Член 19 
Странскиот патник кој минува низ Југославија 

може со себеси или во багажот предаден на превоз 
со истото превозно средство со кое патникот пату-
ва, да внесе односно изнесе туристички сувенири, 
ако овие предмети очигледно не се наменети за 
продажба. 

На странскиот патник кој - доаѓа во Југославија 
односно минува преку царинското подрачје на Ју-
гославија, царинарницата ќе му дозволи внесување 
на оружје и муниција само ако располага со одо-
брение издадено од југословенско дипломатско или 
конзуларно претставништво или со одобрение што 
при минувањето на државната граница му го издал 
надлежниот орган на внатрешните работи. 

Член 20 
Предметите што ги купил во Југославија, а чие 

изнесување според важечките прописи не е забра-
нето, странскиот патник може да ги изнесе без под-

, несување писмена пријава односно царинска декла-
рација, 

Ако изнесувањето на одделни предмети е регу-
лирано со посебни прописи, изнесување на таквите 
предмети може да се дозволи само под условите 
препишани со тие прописи. 

Член 21 
Кога југословенски и странски државјани со 

живеалиште во Југославија кои привремено пре-
стојуваат во странство (работа, школување, специ-
јализација и сл.), привремено доаѓаат во Југосла-
вија со патнички автомобил односно со моторцикл 
со или без приколка (во натамошниот текст: пат-
ничкото моторно возило) со редовна странска реги-
страција, се должни во влезната царинарница усно 
да го пријават патничкото моторно возило. Ова вле-
гување царинарницата не го евидентира. 

Член 22 
По истекот на рокот на привремениот увоз, ли-

цата од член 21 на овој правилник можат патнич-

кото моторно возило да го остават во Југославија 
под царински надзор поради поправка на моторното 
возило, потешка болест на тие лица, враќање со 
друго превозно средство и од други оправдани при-
чини, само врз основа на претходно одобрение од 
царинарницата. 

Барањето за оставање на патничкото моторно 
возило под царински надзор и се поднесува на ца-
ринарницата на чие подрачје се наоѓа возилото. 

Врз основа на поднесеното барање царинарни-
цата донесува решение по итна постапка, кое служи 
како доказ дека патничкото моторно возило останало 
во Југославија под царински надзор. 

По престанокот на причините поради кои е одо-
брено оставањето на патничкото моторно возило 
под царински надзор, царинарницата ги симнува 
царинските обележја и донесува решение во кое го 
утврдува времето на задржувањето на патничкото 
моторно возило во Југославија под царински над-
зор и го одредува новиот рок на привремениот увоз. 

По истекот на рокот одреден во смисла на став 
4 на овој член, со патничкото моторно возило се 
постапува како со стока чиј рок за привремен увоз 
изминал? 

Член 23 
Југословенски и странски државјани со живеа-

лиште во странство, што доаѓаат на привремен пре-
стој во Југославија со патничко моторно возило, 
вклучувајќи и користење на возила што посебно се 
изнајмуваат („rent а car"), се должни усно да го 
пријават влегувањето. Ова влегување царинарни-
цата не го евидентира. 

Член 24 
Југословенски и странски државјани што доа-

ѓаат во Југославија со патничко моторно возило со 
редовна странска регистрација заради постојано на-
селување во Југославија, се должни да го пријават 
патничкото возило на влезната царинарницата со 
пријава за увоз и провоз на стоки. Царинарницата 
со ова возило постапува како со стока што се уве-
зува^ 

Патничкото моторно возило со привремена ре-
гистрација (на пример: „Zoll", „IT" итн.), со кое 
домашниот патник доаѓа во Југославија, не се сме-
та како патничко моторно возило со странска реги-
страција во смисла на одредбите на овој правилник, 
туку со таквото возило постапува по прописите за 
редовен увоз. 

Член 25 
Југословенски и странски државјани што при-

времено увезуваат резервни делови за патнички 
моторни возила за кои немаат триптик за резервни 
делови — заради поправка на привремено увезено 
патничко моторно возило со странска регистрација, 
се должни да ја докажат целта на увозот, а заме-
нетите делови да ги вратат во странство, или да iк 
ги предат на царинарницата без надоместок. 

Член 26 
Ако патникот заменетите делови ги изнесува во 

странство, царинарницата ќе постапи согласно од-
редбите на член 18 на овој правилник. 

Член 27 
Со патничкото моторно возило што е дадено на 

превоз со посебна железничка кола („придржуван 
автомобил") приемната царинарница постапува 
според одредбите на Царинскиот закон и на овој 
правилник како влезна (гранична) царинарница. 
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Член 28 
Обрасците I, II и III се отпечатени кон овој 

правилник и се негов составен дел. 
Обрасците се печатат на јазиците на народите 

на Југославија, и тоа на: српскохрватски (кирилица) 
односно хрватскосрпски (латиница), македонски и 
словенечки. 

Член 29 
Одредбите на чл. 10 до 12 на овој правилник ќе 

се применуваат почнувајќи од 1 јануари 1974 година. 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: Правилникот за 
посебната постапка на царинењето на стоките што 
домашните патници ги носат со себеси (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 24/70), освен одредбите на чл. 
9 до 15 кои престануваат да важат на 31 декември 
1973 година и Упатството, за посебната постапка за 
царинење на стоки што странски патници ги носат 
со себеси („Службен лист ,на СФРЈ", бр. 18/67). 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила на 1 септември 

1973 година. 

Бр 01-01 Д-11628 
26 јули 1973 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 



'Страна, 1342 - Број 43 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ,Четврток, 9 август 1973 

606. 

Брз основа на член 223 став 2 и член 248 од 
Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 
22/73), директорот на Сојузната управа за царини 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ПОД 

ЦАРИНСКИ НАДЗОР 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката за 

отворање на железничко-царински магазини, ца-
рински складишта, царински сместувалишта и кон-
сигнациони складишта; начинот на спроведувањето 
на мерките на царинскиот надзор над стоките сме-
стени во царинските магазини, царинските складо-
ви, железничко-царинските магазини, царинските 
складишта, царинските сместувалишта, други про-
стории и простори, како и над стоките што се изла-
гаат на меѓународни саеми и изложби и начинот на 
водењето на 'евиденцијата за тие стоки; посебната 
постапка за царинење на стоките сместени во кон-
сигнационите складишта и начинот на водењето на 
евиденцијата за тие стоки и посебните мерки на 
царинскиот надзор во слободните царински зони. 

Член 2 
Ако за сместување и ракување со некои стоки 

се пропишани посебни услови и мерки, царинарни-
цата ќе одобри сместување на таквите стоки во 
просториите и просторите од член 1 на овој пра-
вилник, само ако се исполнети тие услови. 

I. Царински магазини и царински складови 

Член а 
Царинскиот магазин односно царинскиот склад 

мора да биде обележен со табла со натпис: „Царин-
ски магазин" односно „Царински склад" и со нази-
вот на царинарницата на која магазинот односно 
складот и припаѓа. 

Местата за царинските складови ги одредува 
царинарницата, во спогодба со железничката ста-
ница и со лучката односно пристанишната организа-
ција на здружениот труд. 

Член 4 
^ Во царинскиот магазин односно на царинскиот 

склад стоките се примаат од возачот, врз основа на 
пријавата за увозот и провозот на стоките. 

, За стоките сместени во царинскиот магазин од-
носно на царинскиот склад се води магазинска кни-
га, според образецот што е. отпечатен кон овој пра-
вилник и е негов составен дел (Образец 1). 

Член 5 
Стоките сместени во царинскиот магазин одно-

сно на царинскиот склад можат да се подигнат по 
извршеното царинење, ако според решението на 
царинарницата и се упатуваат на друга в царинар-
ница, ако царинарницата, на барање на странката, 
го одобри сместувањето на тие стоки на некое дру-
го место надвор од царинскиот магазин односно 
склад, или ако стоките се враќаат во странство. -

Во случаите од став 1 на овој член, царинарни-
цата ги запишува во соодветните рубрики на мага-
зинската книга бројот и датумот на -исправата врз 
основа на која стоките се подигнати од царинскиот 
магазин односно од царинскиот склад, . 

Член 6 
Стоките се примаат и се издаваат од царинскиот 

магазин или од царинскиот склад во времето што 
ќе го одреди царинарницата, во спогодба со желез-

ничката станица или сб лучката односно приста-
нишната организација на здружениот труд, 

II. Железничко-царински магазини 

Член 7 
За отворање на ,железничко-царински магазин 

е потребна писмена согласност на царинарницата. 
Согласноста од став 1 на овој член царинарни-

цата ја дава ако со преглед утврди дека простории-
те се погодни за сместување на стоки и дека се 
исполнети условите за спроведување на мерките на 
царинскиот надзор. 

Секој влез во железничко-царинскиот магазин 
мора да има две различни брави. Клучот од едната 
брава го држи царинарницата а од другата — же-
лезничката станица. 

Член 8 
Во железничко-царинскиот магазин можат да 

се сместуваат исклучително увозни царински стоки, 
домашни стоки оцаринети за извоз и стоки 4пто со 
провозуваат. 

Член 9 
Во железничко-царинскиот магазин стоките се 

сместуваат врз основа на пријава за увоз и провоз 
на стоките односно извозна царинска декларација. 

Податоците за стоките што се сместени во же-
лезничко-царинскиот магазин се запишуваат во 
магазинската книга што ја води царинарницата. 

Член 10 
Стоките сместени во железиичко-царинскиот 

магазин можат да се подигнат по извршеното ца-
ринење, или ,ако според решението на царинарни-
цата и се упатуваат на друга царинарница, или ако 
царинарницата, н а ' барање на странката, одобри 
сместување на тие стоки на некое друго место над-
вор од железничко-царинскиот магазин, или ако 
стоките се враќаат во странство. 

Во случаите од став 1 на овој член, железнич-
ката станица ги запишува во соодветните рубрики 
на магазинската,книга бројот и датумот на испра-
вата врз основа на која стоките се подигнати од 
железничко-царинскиот магазин. 

III. Царински складишта 

Член 11 
На барање на организацијата на здружениот 

труд чиј предмет на работењето е складирањето на 
стоки, одобрение за отворање на царинско склади-
ште издава царинарницата во чие седиште односно 
седиште на нејзината организациона единица ќе се 
отвори царинското складиште. 

Кои барањето за отворање на царинско склади-
ште се поднесува: 

1) извод од регистарот на надлежниот стопански 
суд за , предметот на работењето на подносителот на 
барањето; 

2) скица и технички опис на просториите и про-
сторите наменети за царинско складиште; 

3) изјава на подносителот на барањето дека на 
царинарницата ќ ги става на располагање просто-
риите и инвентарот потребен за спроведување на 
мерките на царинскиот надзор и на царинењето на 
стоките во царинското складиште. 

Член h 
Пред давањето на одобрението за отворање на 

царинското складиште, царинарницата формира ко-
мисија, која со преглед на просториите и простори-
те наменети за царинското складиште, утврдува да-
ли тие простории и простори се погодни за сместу-
вање на царински стоки и дали се обезбедени усло-" 
ви за спроведување на мерките на царинскиот над-
зор. 
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Комисијата од став 1 на овој член се состои од 
претседател и два члена, кои ги именува царинар-
ницата. Претседателот на комисијата е работник на 
царинарницата, еден член на комисијата е граде-
жен инспектор на собранието на општината на чија 
територија се отвора царинското складиште, а дру-
гиот член се именува од редовите на претставници-
те ца заинтересираните организации. 

Својот наод комисијата го внесува во записни-
кот. Записникот се составува во три примерока, од 
кои два примерока задржува царинарницата, а тре-
тиот му се доставува на подносителот на ,барањето 
(во натамошниот текст: држателот на складиштето). 

в ч 
Член 13 

Царинското складиште мора да биде обележено 
со табла на која е испишан натписот: „Царинско 
складиште" и називот на држателот на склади-
штен. 

Секој влез во просториите и просторите на ца-
ринското складиште во кои се сместуваат царински 
стоки, мора да биде под непосреден царински над-
зор или мора да има две различни брави. Клучот 
од едната брава го држи царинарницата, а од дру-
гата — држателот на складиштето. 

Член 14 
Во царинското складиште можат да се сместу-

ваат увозни неоцаринети стоки, домашни стоки 
оцаринети за извоз и стоки што се провозуваат. 

На отворениот простор на царинското склади-
ште можат да се сместуваат преобемни и кабести 
стоки, како и стоки што поради своите својства не 
се погодни за сместување во затворени простории. 

Другите стоки можат да се сместуваат на отво-
рен простор на царинското складиште само со прет-
ходно одобрение на царинарницата. 

Држателот на складиштето е должен стоките Од 
став 1 на овој член да ги држи одвоено и видно да 
ги обележи со соодветен натпис. 

Член 15 
Истоварот, преносот и сместувањето на стоките 

во царинското складиште се врши, и тоа на: 
1) стоките превезени од странство со брод, врз 

основа на манифест односно извод од манифест; 
2) стоките упатени во складиштето — врз осно-

ва на пријава за увоз и превоз на стоките и превоз-
на исправа; 

3) стоките што според превозните исправи не се 
непосредно упатени во складиштен - врз основа 
на решението на царинарницата; 

4) стоките што се преместуваат од царинскиот 
магазин, од царинскиот склад, од железничко-ца.-
ринскиот магазин, од царинското сместувалиште 
или од друго царинско складиште — врз основа на 
решение на царинарницата; 

5) домашните стоки оцаринети за извоз — врз 
основа на извозна царинска декларација. 

Член 16 
Во царинското складиште е дозволено, со прет-^ 

ходно одобрение и под надзор на царинарницата: 
денатурирана, алкохолизирање, препакување, сор-
тирање и чистење на стоките како и вршење на 
други работи во врска со одржувањето на стоките. 

По извршувањето на некое од дејствијата од 
став 1 на овој член, држателот на складиштен е 
должен да состави записник во два примерока во 
кој ги внесува податоците за извршеното дејствие. 

-Записникот го заверува царинарницата и еден п р и -
мерок задржува, а другиот се прилага кон евиден-
цијата за стоките што се водат во царинското скла-
диште. 

Член 17 
Од царинското складиште стоките можат да Л 

се упатат на друга царинарница заради царинење 
или провоз; да се пренесат во друго царинско скла-

диште, царинско сместувалиште, царински магазин, 
царински склад, консигнационо складиште или во 
слободна царинска зона; да се вратат во странство 
односно во внатрешниот промет и да се излагаат на 
саеми и изложби. 

Член 18 
Држателот на складиштето е должен да води 

евиденција за влегувањето на стоките во царинско-
то складиште и за излегувањето на стоките од 
складиштен. 

Евиденцијата треба да ги содржи особено след-
ните податоци: број и датум на исправата според 
која стоките влегле во царинското складиште, на-
зив (име) на сопственикот на стоките, вид и коли-
чина на стоките, и број и датум на исправата спо-
ред која стоките излегле од складиштето. 

IV. Царински советувалишта 

Член 19 
На барање на организацијата на здружениот 

труд, одобрение за отворање на царинско сместува-
лиште издава царинарницата во чие седиште одно-
сно седиште на нејзината организација )се се отвори 
царинското сместувалиште. 

Пред давањето на одобрението за отворање на 
царинското сместувалиште, царинарницата форми-
ра комисија, која со преглед на просториите и 
просторите што се наменети за сместување на сто-
ките, утврдува дали се погодни за сместување на 
Стоките и дали се обезбедени услови за спроведува-
ње на мерките на царинскиот надзор. 

Комисијата од став 2 на овој член се состои од 
претседател и два члена. Претседателот и еден член 
се именуваат од редот на работниците на царинар-
ницата, а третиот член на комисијата е градежен 
инспектор ка собранието на општината' на чија те-
риторија се отвора цариноското сместувалиште. 

' Комисијата својот наод го венесува во запис-
никот. Записникот се составува во три примерока, 
од кои два задржува царинарницата, а еден му 
предава на подносителот на барањето (во натамош-
ниот текст: држателот на царинското сместували-
ште). 

Член 20 
Секој влез во просториите на царинското сме-

стувалиште, во кои се сместени4 царинските -стоки, 
мора да има две различни брави. Клучот од едната 
брава го држи царинарницата а од другата — ^др-
жателот на сместувалиштето. , 

Член 21 
Увозните стоки се сместуваат во царинското 

сместувалшите врз основа на одобрение што на ба-
рање на држателот на царинското советувалиште 
го донесува царинарницата. 

Во барањето мора да се означи видот и коли-
чината на стоките што се сместуваат во царинското 
сместувалиште. 

Член 22 
На увозните стоки, сместени во царинското сме-

стувалиште, можат да се преземаат, по претходно 
одобрение на царинарницата, и во присуство на ца-
ринскиот-работник, само оние мерки и дејствија 
што се нужни за нивното чување. 

Член 23 
Од царинското сместувалиште стоките можат 

да се подигнат по завршеното царинење, да се вра-
тат во странство или да се пренесат во царинското 
складиште, царинскиот магазин или на царинскиот 
склад. 

Царинските стоки можат да се пренесат и во 
друго царинско сместувалиште на истиот држател, 
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со тоа што вкупниот рок на лежењето во двете 
сместувалишта да не може да биде подолг од рокот 
одреден во член 226 став 2 на Царинскиот закон. 

Член 24 
Царинарницата е должна да врши преглед на 

состојбата на стоките во царинското сместувалиште 
најмалку еднаш во два месеца. 

За стоките сместени во царинските советували-
шта царинарницата води посебна магазинска книга. 

V. Консигнациони складишта 

Член 25 
Консигнационо складиште за сместување на 

увозни стоки, што се сопственост на странска фир-
ма, наменети за продажба на' мало во Југославија, 
може да отвори само организација на здружениот 
труд овластена за застапување и држење на кон-
сигнационо складиште на односната странска фир-
ма (во натамошниот текст: држателот на консигна-
ционото складиште). 

Како продажба на стоки на мало, во смисла на 
член 213 на Царинскиот закон, се подразбира про-
дажбата на стоки за крајна потрошувачка или за 
користење во процесот на производството, без оглед 
на количината на продадените стоки. Како продаж-
ба на мало не се смета исклучително снабдувањето 
на основните организации на здружениот труд во 
составот на држателот на консигнациониот склад. 

Како организација на здружениот труд овла-
стена за држење на консигнационо складиште се сме-
та организацијата регистрирана за работите на за-
стапување на странски фирми, што склучила до-
говор за застапување и држење на консигнационо 
складиште со странската фирма чии стоки ги држи 
на консигнационото складиште. 

Член 26 
Консигнационо складиште може да се отвори 

во местото во кое е седиштето на царинарницата 
или на нејзина организациона единица. 

Во оправдани случаи, царинарницата може да 
одобри отворање на консигнационо складиште и 
надвор од местото во кое е седиштето на царинар-
ницата односно на нејзина организациона единица. 

. Трошоците на царинењето на стоките во кон-
сигнационото складиште од став 2 на овој член, се 
наплатуваат согласно член 251 став 2 на Царинскиот 
закон. ^ 

Член 27 
Кон барањето за отворање на консигнационо 

складиште, на царинарницата и се поднесуваат: 
1) извод од регистарот на надлежниот стопан-

ски суд за запишувањето на правата на организа-
цијата на здружениот труд за вршење на работите 
на застанување на странски фирми; 

2) препис и превод на договорот за застапува-
ње на странската фирма; 

3) препис и превод на договорот за држење на 
консигнационо складиште — ако држењето на кон-
сигнационото складиште не е предвидено со дого-
ворот за застапувањето; 

4) скица и технички опис на просториите и 
просторите наменети за консигнационо складиште, 

К,он преписите на договорите од точ. 2 и 3 на 
став 1 на овој член држателот на консигнационото 
складиште ги поднесува на увид и нивните ориги-
нали. 

Член 28 
Пред давањето на одобрението за отворање на 

консигнационо складиште комисијата што ја име-
нува царинарницата, со преглед на просториите и 
просторите наменети за ,консигнационо складиште, 
утврдува дали тие простории и простори се погодни 

за сместување на царински стоки и дали во целост 
се обезбедени условите за спроведување на мерките 
на царинскиот надзор. 

Комисијата од став 1 на овој член се состои од 
претседател и два члена кои ги именува царинар-
ницата од редот на работниците на царинарницата. 
Ако поради обезбедување на царинскиот надзор 
мора да се изврши адаптација на просториите и 

,просторите, за еден член на комисијата ќе се одре-
ди градежниот инспектор на собранието на општи-
ната на чија територија се отвора консигнационото 
складиште. 

Комисијата својот наод го внесува во записни-
кот, Записникот се составува во три примерока, од -
кои два задржува царинарницата, а еден му се пре-
дава на држателот на консигнационото складиште. 

Комисијата е должна да изврши преглед на 
просториите и просторите наменети за консигнацио-
но складиште најдоцна во рок од десет дена од де-
нот на4 поднесувањето на барањето за отворање на 
консигнационото складиште. 

Член 29 
Врз основа на^ барањето и исправите од член 

27 на овој правилник и записникот на комисијата 
за извршениот преглед на просториите и простори-
те наменети за консигнационо складиште, царинар-
ницата донесува решение за отворање на консиг-
национото складиште. 

Решението мора особено да ги содржи следните 
податоци: назив на странската фирма чии стоки се 
сместуваат во консигнационото складиште, вид и 
назив на стоките и вкупна вредност до која се одоб-
рува сместувањето на стоките во консигнационото 
складиште. 

Вредноста на стоките се искажува во видот на 
странската валута по која се врши пресметувањето 
со странската фирма, 

За стоките чија цена е врзана за исполнување-
то на условите од член 256 на Царинскиот закон, 
во решението мора да се означи дека вкупната 
вредност е привремена. 

Постапката по барањето за отворање на кон-
сигнационо складиште е итна. 

Член 30 
Ако држателот на консигнационото складиште 

бара проширување или преселување на консигна-
ционото складиште во други простории и простори, 
кон барањето е должен да поднесе: 

1) препис на решението со кое е одобрено отво-
рањето на консигнационото складиште; 

2) скица и технички опис на просториите и / 
просторите наменети за консигнационо складиште. 

Врз постапката за проширување и преселување 
на консигнационото складиште согласно ќе се при-
менат одредбите на овој правилник во постапката 
за отворање на консигнационо складиште. 

Член 31 
Ако држателот на консигнационото складиште 

бара промена на вкупната вредност и на асортима-
нот на стоките во консигнационото складиште, кон 
барањето е должен да поднесе: 

1) препис на решението со кое е одобрено отво-
рање на консигнационото складиште; 

2) препис и превод на новиот договор за држе-
ње на консигнационото складиште, односно анекс 
кон договорот за зголемување на вкупната вредност 
и за промена на асортиманот на стоките во консиг-
национото складиште. 

Кон преписите на договорите од точка 2 на став 
' 1 на овој член, држателот на консигнационото скла-

диште ги поднесува на увид и нивните оригинали. 
Врз основа на барањето и приложените испра-

ви, царинарницата донесува решение за одобрение 
на промената на вкупната вредност и на асортима-
нот на стоките во консигнационото складиште. 
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Промената на вкупната вредност од став 1 на 
овој член нема да се врши ако е во прашање привре-
мено зголемување на вредноста на стоките во кон-
сигнационото складиште, не подолго од 30 дена, по-
ради поединечни испораки на стоки од поголема 
вредност. 

Како промена на асортиманот на стоките, во 
смисла на став 1 на овој член, се смета промената 
на видот (на изборот) на стоките што се сместуваат 
во истите простории и простори на веќе отворено 
консигнационо складиште. 

Разликата помеѓу привремената вредност од 
член 29 став 4 на овој правилник и фактичната 
цена по која стоките се продаваат, не се смета како 
промена на вредноста во смисла на овој член. 

Член 32 
Ако странската фирма со посебен договор или 

налог ја менува вредноста на одделни видови стоки, 
држателот на консигнационото складиште и подне-
сува на царинарницата барање за измена на вред-
носта, кон кое го прилага и посебниот договор или 
налогот. 

Врз основа на барањето од став 1 на овој член, 
царинарницата донесува решение за промена на 
вредноста на одделни видови стоки во консигна-
ционото складиште, во кое, покрај другото, озна-
чува од кој момент важи новата вредност. Новата 
вредност не може да се однесува на стоките што 
се продадени од консигнационото складиште до мо-
ментот чна поднесувањето на барањето за измена на 
вредноста. 

За стоките од член 29 став 4 на овој правилник, 
поединечната вредност на продадените стоки се 
утврдува во смисла на член 266 став 5 на Царин-
скиот закон, а по постапката од член 56 на овој 
правилник. 

Член 33 
За промена на називот на странската фирма во 

решението со кое е одобрено отворање на консиг-
национо складиште, држателот на консигнацдоното 
складиште и поднесува на царинарницата барање, 
кон кое прилага препис и превод на дописот од 
странската фирма со кој држателот се известува 
дека новата фирма ги презема сите права и обврски 
на поранешната фирма од договорот за застапува-
ње и држење на консигнационото складиште и со-
одветната' исправа со која се докажува таа промена. 

Кон преписот на дописот од став 1 на овој член, 
подносителот на барањето и го поднесува на цари-
нарницата на увид" и неговиот оригинал. 

Член 34 
Стоките што пристигнале од ч странство заради 

сместување во консигнационото складиште, можат 
претходно да се сместат во царински магазин, во 
царински склад, во царинско сместувалиште, во ца-
ринска складиште или во слободна царинска зона. 

По исклучок, зависно од видот на стоките, од 
условите на сместувањето и од други оправдани при-
чини, царинарницата може да одобри сместување 
на стоките и во посебни простории на држателот 
на консигнационото складиште. 

Погодноста на посебните простории од став 2 
на овој член за сместување на стоките, ја утврдува 
царинарницата, со преглед на тие простории. 

Член 35 ' 
Декларацијата за сместување на стоките во кон-

сигнационото складиште се поднесува во четири 
примерока, од кои оригиналот и еден примерок се 
наменети за потребите на царинарницата, а два за 
држателот на консигнационото складиште. 

Држателот на консигнационото складиште, кон 
декларацијата за сместување на стоките во консиг-
национото складиште поднесува: 

-1) превозна исправа; 
2) фактура на странската фирма; 
3) спецификација — ако стоките не се специ-

фицирани во фактурата. 

Во заглавјето на декларацијата за сместувале 
на стоките во консигнационото складиште мора да 
се стави ознаката: „СМЕСТУВАЊЕ НА СТОКИТЕ 
ВО КОНСИГНАЦИОНОТО СКЛАДИШТЕ". ' 

Член 36 
Врз постапката при приемот на декларацијата 

за сместување на стоките во консигнационото скла-
диште, согласно се применуваат одредбите на чл. 
253 до 257 од Царинскиот закон. 

Член 37 
Држателот на консигнационото складиште, пред 

поднесувањето на декларацијата за сместување на 
стоките во консигнационото складиште, а заради 
правилно пријавување на стоките, може да бара 
претходен преглед на стоките, во смисла на член 
258 од Царинскиот закон. 

Член 38 
Прегледот на стоките заради сместување во кон-

сигнационото складиште, царинарницата го врши во 
царински магазин, во царински склад, во царинско 
складиште во слободна царинска зона, а, на барање 
на држат,елот на консигнационото складиште, цари-
нарницата може да одобри прегледот на стоките да 
се изврши и во консигнационото складиште. . 

Врз основа на решението со кое се одобрува 
прегледот на стоките во консигнационото складиш-
те, стоките, под царински надзор, и на трошок на-
држателот на консигнационото складиште, се испра-
ќаат во консигнационото складиште. 

Член 39 
Врз постапката на прегледот на стоките што се 

сместуваат во консигнационо складиште согласно ќе 
се применат одредбите н а ч л . 259 до 266 од Царин-
скиот закон. 

Член 40 
По извршениот преглед, држате.лот на консиг-

национото складиште ги сместува стоките во консиг-
национото складиште врз основа на декларацијата 
за сместување на стоките во консигнационото скла-
диште. 

Држателот на консигнационото складиште е дол-
жен да ги смести стоките во консигнационото скла-

диште одвоено по видови. 

Член 41 
-Измена на податоците во поглед на количина-

та, видот и квалитетот на стоките, утврдени во де-
кларацијата за сместувањето на стоките во консиг-
национото складиште, во смисла на чл. 35 до 39 на 
овој правилник, може да се врши само под услови-
те од член 271 на Царинскиот закон. 

Член 42 
v Ако држателот на консигнационото складиште 

во исти простории односно простори држи стоки што 
се сопственост на разни странски фирми што ги 
застапува (член 214 на Царинскиот закон), е должен 

. на соодветен начин и прегледно да ги одвои стоките 
на одделните фирми. 

Член 43 . 
По извршеното сместување на стоките во кон-

сигнационото складиште држателот на консигнацио-
ното складиште е должен да ги евидентира сместе-
ните стоки. 

Евидентирањето мора да се изврши најдоцна во 
рок од пет работни денови од денот на сместува-
њето на стоките во консигнационото складиште, и 
тоа: 

1) на збирниот картон, што ги содржи следните 
рубрики: држател на консигнационото складиште, 
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странска фирма, број на решението на царинарни-
цата, вкупна вредност на стоките, број на деклара-
цијата, количина на стоките, вредност на стоките 
и состојба; 

2) на листовите на материјалната картотека што 
ги содржат следните рубрики: држател на консиг-
национото складиште, странска фирма, број на кар-
тичката, називот на стоките, тарифен број, цена, 
исправа за книжењето, количина на стоките, вред-
ност на стоките и состојба.. 

Образецот на збирниот картон односно образе-
цот на листот на материјалната картотека се отпе-
чатени кон овој правилник и се негов составен дел 
(Образец И . односно Образец III), 

Ако тоа го одобри надлежната царинарница, 
евиденцијата од став 2, на овој член може да се 
приспособи и да се води и по системот на механо-
графска обработка на податоците (магнетна картич-
ка, диск, лента и сл.). 

Покрај овие податоци, држателот на консигна-
ционото складиште, за своите потреби, во листови-
те на картотеката може да внесе и други рубрики. 

Евидентирањето на вредноста на стоките се вр-
ши по цената во девизи по која стоките се прода-
ваат од консигнационото складиште. 

Член Џ. 
Држателот на консигнационото складиште е дол-

жен, к:он писменото барање, да и ги поднесе на ца-
ринарницата заради заверка сите непополнети збир-
ни картони. 

Збирните картони за секое консигнационо скла-
диште царинарницата ги заверува со ставање от-
печаток на службениот царински печат во горниот -
десен агол на картонот'и со означување на редните 
броеви почнувајќи од број еден. 

Оштетените 'Збирни ка,ртони, што царинарница-
та ги заверила, држателот на консигнационото скла-
диште мора да и ги врати на царинарницата. Ца-
ринарницата заверува Нови картони со истите ред-
ни броеви, а оштетените ги уништува. 

Член 45 
Држателот на консигнационото складиште е 

должен да води евиденција во збирните картони и 
во листовите на материјалната картотека во место-
то каде што се наоѓа консигнационото складиште. 

Член 46 
Податоците за стоките внесени во збирните кар-

тони и листовите на материјалната картотека, не 
смеат да се менуваат со бришење, прецртување или 
дополнително допишување — освен ако царинарни-
цата со решение одобрила измена на податоците. 
Во тој случај, бројот и датумот на решението и 
изменетите податоци за стоките се внесуваат во 
следната слободна-рубрика. 

ч 
Член 47 

Стоките што се сместени во консигнационото 
складиште можат да се пренесат во царински мага-
зин, царински склад или царинско складиште,' да 
се упатат во друго консигнационо складиште или 
продажно место на истиот држател, да се изложат 
на саем и изложба, да- се изнесат заради демонстра-
ција, да се продадат заради снабдување на домашни 
и странски бродови и воздухоплови во меѓународ-
ниот сообраќај или за користење надвор од царин-
ското подрачје на Југославија, како и да се вратат 
во странство. 

Член 48 
Ако стоките од консигнационото складиште се 

пренесуваат во царински магазин или царински 
склад, држателот на консигнационото складиште е 
должен на царинарницата да и го поднесе попол-
нетиот Образец — Излезен лист, кој е отпечатен 
кон овој правилник и е негов составен дел (Обра-
зец IV). Излезниот ,лист се поднесува во четири при-

мерока," од кои секој примерок мора да носи ист 
сериски број. 

Царинарницата го одобрува пренесувањето на 
стоките од консигнационото складиште во царински 
магазин или царински склад со ставање отпечаток 
на службениот царински печат и со потпис на овла-
стениот царински работник врз сите примероци на 
излезниот лист. 

Еден примерок на излезниот лист останува во 
консигнационото складиште, заради раздолжување, 
на евиденцијата, а вториот кај царинарницата-што 
го одобрила пренесувањето на стоките во царин-
скиот магазин или царинскиот' склад. Останатите два 
примерока ги придружуваат стоките и и се преда-
ваат на царинарницата во чиј магазин или склад 
стоките се сместуваат. Приемната царинарница ги 
заверува двата примерока на излезниот лист и еден 
задржува, а другиот и го доставува на испратната 
царинарница како потврда на приемот на стоките. 

Царинарницата во чиј магазин или склад се 
пренесени стоките од консигнационото складиште, 
со тие стоки постапува на начинот пропишан за 
стоките увезени од странство. 

Член 49 
Врз постапката за упатување на стоките од кон-

сигнационото складиште во друго консигнационо 
складиште, царинско складиште, или продажно мес-
то на ист држател на консигнационото складиште, 
согласно ќе се примени постапката пропишана во 
член 48 на овој правилник. 

Член 50 
Ако стоките привремено се изнесуваат од кон-

сигнационото складиште заради излагање на саем 
или изложба, држателот на консигнационото скла-
диште поднесува излезен лист во три примерока. 
Царинарницата го одобрува упатувањето на стоките 
со ставање отпечаток на службениот царински пе-
чат и со потпис на овластениот царински работник 
врз сите примероци на излезниот лист. Еден приме-
рок на излезниот лист задржува царинарницата, 
вториот му се предава на држателот на консигна-
ционото складиште, а третиот ги придружува сто-
ките и му се предава на царинскиот орган на саемот 
односно на изложбата. 

-Ако стоките од консигнационото складиште се 
пренесуваат во излози или во изложбени простори 
на држателот на консигнационото складиште однос-
но заради демонстрации, излезниот лист се поднесува 
во два примерка, од кои еден задржува царинар-
ницата а другиот му се предава на држателот на 
консигнациониот склад. Царинарницата го одобру-
ва пренесувањето на стоките во излози или во из-
ложбени простори односно заради демонстрации со 
ставање отпечаток на службениот царински печат и 
со потпис на овластениот царински работник врз 
двата примерока на излезниот лист. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, не се раз-
должува евиденцијата на консигнационото скла-
диште. 

Член 51 
Врз постапката за упатување на стоките од кон-

сигнационото складиште заради снабдување на до-
машни и странски бродови и воздухоплови во меѓу-
народниот сообраќај, согласно ќе се примени постап-
ката пропишана во член 48 на овој правилник. 

За стоките од став 1 на овој член, со KOPI'ce снаб-
дуваат домашни и странски бродови, заповедникот 
на бродот потврдува на излезниот лист дека се на-
товарени во брод. 

Член 52 
Стоките што во смисла на чл. 49, 50 и 51 на овој 

правилник, биле упатени на саеми, изложби, заради 
демонстрации, во продажни простори или заради 
снабдување на домашни и странски бродови и воз-
духоплови, се враќаат во консигнационото скла-
диште со Повратен лист (Образец V), што е отпе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 
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За стоките од став 1 на овој член држателот на 
консигнационото складиште е должен да и поднесе 
На царинарницата повратен лист во четири приме-
рока. Царинарницата ги заверува сите примероци 
на повратниот лист и еден примерок задржува, а 
другите примероци ги придружуваат стоките. При-
емната царинарница ги заверува сите три примеро-
ци на повратниот лист и еден задржува, вториот 
му го предава на држателот на консигнациони скла" 
диште, а третиот и го доставува на испратната ца-
ринарница како потврда на приемот на стоките. 

Член 53 
' Ако стоките се продаваат заради користење во 

Странство или се враќаат во странство, држателот 
,на консигнационото складиште е-должен на цари-
нарницата да и поднесе излезен лист во пет приме-
роци. Врз постапката за враќање на стоките во 
странство односно за продажба заради користење 
во странство согласно ќе се примени постапката 
пропишана во член 48 на овој правилник. 

Член 54 
Држателот на консигнационото складиште 

може да издава од консигнационото складирате, без 
плаќање царина и други давачки и без претходно 
одобрение од царинарницата, резервни делови-за за-
мена на неисправни или оштетени делови-на увезе-
ни машини, апарати, инструменти и други технички 
Стоки набавени преку консигнационото складиште 
или непосредно од странската фирма што држате-
лот на консигнационото складиште ја застапува под 
следните услови: 

1) да е во прашање замена на неисправни или 
оштетени делови во гарантниот рок; 

2) да е утврдено дека делот што се заменува е 
неисправен или оштетен; 

3) неисправниот или оштетениот дел да се врати 
во странство, да и се предаде на царинарницата без 
надоместок или да се уништи под царински надзор. 

Член 55 
Царинењето на стоките продадени од консигна-

ционото складиште се врши врз основа на деклара-
ција, што држателот на консигнационото складиште 
П ја поднесува на царинарницата најдоцна до 15-
тиот ден во месецот за стоките продадени во прет-
ходниот месец. 

По исклучок од став 1 на овој член, за стоките 
чиј увоз е регулиран со посебни прописи и за сто-
ките за кои царинарницата донесува решение за 
ослободување од плаќање царина врз основа на чл 
25 до 30 "од Царинскиот закон, декларацијата, од 
името на купувачот односно на корисникот на по-
властицата, поднесува држателот на консигнационо-
то складиште пред издавањето на стоките. 

Член 56 
Декларацијата за царинење на стоките прода-

дени од консигнационото складиште се поднесува 
најмалку во три примерока. 

Кон декларацијата се поднесува пријава за уво-
зот на стоките, фактура и други исправи што се 
поднесуваат при увозот на таквите стоки. 

За стоките што се ослободени од плаќање цари-
на, кон декларацијата се поднесува и решението на 
царинарницата за ослободувањето од плаќање ца-
рина. 

За стоките чиј увоз е регулиран со посебни про-
писи, кои декларацијата се поднесуваат и исправи-
те што со тие прописи се предвидени. Ако се цари-
нат стоки за кои со посебни прописи е-предвидено 
поднесување уверение за потеклото на стоките, др-
жателот на консигнационото складиште е должен 
кон декларацијата да поднесе изјава за потеклото 
на стоките што се царинат. 

За деловите што се издадени од консигнационо-
то складиште заради замена на неисправни или ош-
тетени делови, во смисла на член 54 на овој пра-

вилник, држателот на консигнационото складиште 
е должен да поднесе исправа со која се докажува 
дека замената е извршена во гарантниот рок и спе-
цификација во која се наведени количината и ви-
дот на издадените делови, нивната вредност и име-
то на лицето на кое му се издадени деловите. 

Член 57 
Поднесената декларација царинарницата е дол-

жна да ја прими (регистрира) и да изврши прес-
метка на царината и на другите давачки во рок од 
десет дена од "денот на поднесувањето на декла,-
рацијата. 

По исклучок од став 1 на овој член, во случаите 
од член 219 став 3 на Царинскиот закон, царинар-
ницата е должна да ја. прими (регистрира) деклара-
цијата и да изврши пресметка на царината и на 
другите давачки најдоцна наредниот работен ден 
од денот на поднесувањето на декларацијата. 

По извршеното царинење, царинарницата го за-
држува оригиналот и еднаг копија на декларацијата 
а третиот, односно другите примероци на деклара-
цијата — ако се поднесени повеќе од три, му ги 
враќа на држателот на консигнационото складиште. 

Член 58 
Држателот на консигнационото складиште е 

должен врз основа на декларацијата за извршено-
то царинење на стоките да ја раздолжи евиденција-
та најдоцна во рок од пет дена од денот на прие-
мот на декларацијата од царинарницата. 

Член 59 
Ако по извршеното царинење на стоките продаде-

ни од консигнационото складиште царинарницата, 
во смисла на чл. 270 до 272 на Царинскиот закон, 
поведе постапка за дополнителна наплата односно 
за враќање, на царината и на другите увозни да-
вачки, решението за дополнителната наплата одно-
сно за враќањето се донесува на ршето на царин-
скиот обврзник. 

Член 60 
Заради спроведување на мерките на царинскиот 

надзор над стоките сместени во консигнационото 
складиште, царинарницата ја води следната еви-
денција: 

1) контролите на декларациите за сместување 
на стоките во консигнационото складиште; 

2) контролник на декларациите за царинење на 
стоките продадени од консигнационо складиште; 

3) збирни картони; 
4) регистар на заверените збирни картони за 

секое консигнационо складиште. 
Царинарницата е должна документацијата за ( 

стоките сместени во консигнационото складиште да 
ја среди одвоено по странските фирми што одделни 
држатели на консигнационото складиште ги заста-
пуваат. 

Член 61 
Царинарницата е должна да изврши редовен 

преглед на консигнационите складишта најмалку 
еднаш годишно. 

При прегледот на консигнационото складиште 
царинарницата ја срамнува евиденцијата со доку-
ментацијата, и тие податоци ги споредува со со-
стојбата на стоките во консигнационото складиште. 
За утврдената состојба царинарницата составува 
записник. Еден примерок на записникот му се до-
ставува на држателот на консигнационото склади-
ште. 

Ако при прегледот се утврдени пропусти во ра-
ботата на држателот на консигнационото складиш-
те, царинарницата во записникот ги одредува роко-
вите за отстранување на утврдените пропусти. 
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Член 62 
Ако при прегледот на консигнационото склади-

ште се утврди кусок на стоки во консигнационото 
складиште, царинарницата ќе поведе постапка за 
наплата на царината и на другите давачки. 

Член 63 
За стоките што се уништени додека биле сме-

стени во консигнационото складиште, држателот на 
консигнационото складиште не е должен да плати 
царина и други давачки. Околноста дека стоките 
се уништени, царинарницата ја утврдува со ре-
шение. Врз основа на тоа решение држателот на 
консигнационто складиште ја раздолжува евиден-
цијата во консигнационото складиште. 

Член 64 
Постапката за затворање на консигнационото 

складиште се спроведува под условите од член 221 
на Царинскиот закон. 

'VI. Други простории и простори 

Член 65 
-Врз сместувањето на стоките и царинскиот над-

вор во други простории и простори, согласно ќе се 
применат одредбите на овој правилник за царин-
ските сместувалишта. 

VII. Слободни царински зони 

Член бб 
Подрачјето на слободната царинска зона мора 

да биде одредено и обележено на следниот начин, 
и тоа: 

1) од копнената страна да е заградено со ограда 
висока 2,5 т , сметајќи од основата дo нејзината 
највисока точка, со тоа што височината на верти-
калниот дел да изнесува 2,20 m на кој се надоврзу-
ва покосениот дел под агол од-450 спрема подрачје-
то на слободната царинска зона; 

2) вертикалниот дел на оградата да е направен 
од челична мрежа (жица) дебелина 0,2 cm, чии окца 
по обем не можат да бидат поголеми од 12 cm, или 
од тули или бетон дебелина на ѕидот најмалку 30 cm; 

3) покосениот дел на оградата да е направен од 
три реда боцкава жица со растојание од 10 cm по-
меѓу секој ред жица: 

4) оградата, ако е направена од челична мрежа, 
да е прицврстена за бетонски столбови дебелина 
најмалку 20 cm X 20 cm, кои мораат да бидат вко-
пани во земјата во длабочина од најмалку 40 cm, 
и поставени на растојание до 5 т ; 

5) 'портите да се високи 2,20 т , изработени од 
челична мрежа на метална рамка. По исклучок, на 
приодите на кои е организирана непрекината ца-
ринска служба, наместо порта може да биде поста-
вена само рампа; 

6) портите и оградата ноќе да се осветлени; . 
7) на влезот видно да е поставен натпис: „СЛО-

БОДНА ЦАРИНСКА ЗОНА" - со назначување на 
основачот на зоната; 

8) водената површина на подрачјето на слобод-
ната царинска зона да е обележена со вкотвени 
плутачи, во бела боја, во пречник 50 cm, поставени 
на растојание од 200 ш. Ако плутачите би ја попре-
чувале редовната пловидба или маневрирањето на 
бродовите во луката односно во пристаништето, 
плутачите можат да се постават и на растојание 
поголемо од 200 т . 

Ако за тоа постојат оправдани причини, Сојуз-
ната управа за царини може да дозволи на одделни 
места царинската зона да се загради и на друг 
начин. 

Член 67 
Слободната царинска зона може да почне со 

работа кога основачот на зоната од Сојузната упра-

ва за царини ќе добие уверение дека се исполнети 
сите услови за успешно спроведување на мерките 
на царинскиот надзор на целото подрачје на зо-
ната. 

Пред издавањето на уверението, Сојузната упра-
ва за царини комисиски ги прегледува оградите, 
зградите, просториите, уредите, земјиштето и бен^ 
топите што влегуваат во составот на подрачјето на 
слободната царинска зона, Комисијата својот наод 
и мислење за тоа дали се исполнети сите услови за 
спроведување на мерките на царинскиот надзор, 
пропишани' со Царинскиот закон и со одредбите на 
овој правилник ги внесува во записникот. 

Член 68 
Заради спроведување на мерките на царинскиот 

надзор основачот иа зоната е должен да води еви-
денција за работењето во слободната царинска зо-
на, на начин што овозможува потребен увид на ца-
ринарницата во тоа работење и следење на движе-
њето на стоките во слободната царинска зона. 

Како движење на стоките се подразбира увоз 
или внесување на стоките во слободната царинска 
зона, преместување на тие стоки од едно складиште 
во друго, извоз односно изнесување на тие стоки од 
слободната царинска зона, како и вршење на други 
дејствија во смисла на член 235 од Царинскиот 
закон. 

Евиденцијата на основачот за работењето во 
слободната царинска зона се состои, од картотека и 
од средени исправи за стоките, и мора да се води 
така што за секоја одделна пратка да се води по-
себна картичка во која се внесуваат податоците 
пропишани со овој правилник. Податоците во кар-
тичките можат да се внесуваат само врз основа на 
уредни исправи што се одлагаат во посебни папки. 
На картичките се назначува врската со соодветни-
те исправи. 

Царинарницата води регистар на заверените 
картички на картотеката. 

Член 69 
Картичките предвидени со член 68 од овој пра-

вилник, во горниот дел, над колоните, преку цела-
та широчина на картичката мораат да содржат на-
зив на основачот, податоци за видот на стоките и 
за превозното средство со кое стоките'се превезени 
и број на исправата врз основа на која стоките при-
стигнале во слободната царинска зона (бродски ма-
нифест, товарен лист и сл.). 

Просторот на картичката под податоците наве-
дени во став 1 на овој член е поделен на два дела, 
во кои посебно се евидентираат влегувањето и из-
легувањето на стоките. Во секој од тие делови се 
внесуваат податоци за подносителите на диспози-
циите, за регистарските броеви на диспозициите и 
за броевите на товарииците. Во соодветните колони, 
врз основа на уредните исправи, се внесуваат во 
секој дел посебно, по хронолошки ред, податоци за 
видот и количината на стоките. На крајот, од дес-
ната страна на колоните на секој, дел на картичка-
та, се внесуваат во посебна колона податоци за 
бројот на палката во која односната исправа е вло-
жена. Количината на стоките се внесува во картич-
ката по единица на мерка, Поблиските ознаки на 
местото на кое стоките се складирани (број на скла-
диштен, број на полето и еж.) се внесуваат во по-
себна колона. 

Секоја промена на состојбата на стоките мора, 
врз основа на уредните исправи, да се внесе во 
картичката, хронолошки под веќе внесените пода-
тоци во соодветните колони (записник за конста-
тирани^ кусок, цертификат за квалитативно^ и 
квантитативното преземање, преносна диспозиција 
и сл). 

Податоците предвидени со овој правилник се 
внесуваат само на првата страна 'на картичката, 
додека на нејзиниот грб се наоѓа простор за вне-
сување на забелешки и на поблиски податоци по-
требни во поодделен случај. 
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При преносот на стоките од една картичка на 
друга мора на нив да се назначи врската на реги-
старските броеви односно на картичките. 

По исклучок од одредбата на член 68 на овој 
правилник, за стоките од член 244 став 1 на Царин-
скиот закон можат во една картичка да се внесу-
ваат податоци за повеќе пратки стоки. 

Член 70 
Покрај податоците од член 69 на овој правил-

ник, во картичката можат да се внесуваат и други 
податоци што на основачот му се потребни во врска 
со неговото работење. 

Пред изработката на картичките предвидени со 
овој правилник, основачот е должен од Сојузната 
управа за царини да прибави решение со кое се 
дава согласност за оние колони на картичките во 
кои се внесуваат податоците потребни за спроведу-
вање на мерките на царинскиот надзор. 

Член 71 
Сите стоки што во слободната царинска зона се 

увезуваат или внесуваат во смисла на член 235 став 
1 точ. 1 и 2 на Царинскиот закон, мораат да се еви-
дентираат во соодветните картички. 

Картичките за стоките што се увезуваат се во 
бела боја, за домашните стоки — во црвена боја, а 
за стоките што се превезуваат — во зелена боја. 
Картичките за стоките што се увезуваат или пре-
везуваат, а со кои се вршат директни манипулации, 
се обележуваат во горниот десни агол со црна ко-
са црта. 

Член 72 
За стоките што се приготвуваат за пазарот 

(член 235 став 1 точка 3 од Царинскиот закон) про-
мената ќе се евидентира на истата картичка на 
која тие стоки се евидентирани во смисла на член 
71 на овој правилник. 

Врз основа на извештајот за завршеното инду-
стриско производство, на грбот на картичката се 
внесуваат податоците за производите добиени во 
процесот на индустриското производство, а за секој 
поединечен производ се отвора посебна картичка 
за внесување на потребните податоци што се пред-
видени со овој правилник. 

Член 73 
Индустриското производство на стоките (член 

235 став 1 точка 4 од Царинскиот закон) посебно се 
евидентира во картички во жолта боја. 

Евидентирањето на стоките, во смисла на став 
1 од овој член, што се наменети на индустриското 
производство во зоната, се врши по спроведената 
постапка пропишана за редовниот увоз на стоките 
(член 238 на Царинскиот закон), односно по постап-
ката за привремен увоз (член 305 став 1 точ. 1 и 2 
на Царинскиот закон). 

За стоките од став 2 на овој член, раздолжува-
ње на картичките од член 71 на овој правилник, се 
врши врз основа на декларација, а раздолжените 
стоки се евидентираат на картичките од став 1 на 
овој член. 

Член 74 
Евиденцијата предвидена со овој правилник се 

заснова врз системот на диспозиции што секој ко-
рисник на зоната му ги дава на основачот. 

При изнесувањето на стоките од слободната ца-
ринска зона, евиденцијата на основачот се раздол-
жува врз основа на декларацијата односно врз ос-
нова на диспозицијата за складирањето заверена 
од царинарницата, на која е означен бројот на де-
кларацијата. Еден примерок на заверената диспо-
зиција останува во евиденцијата на основачот, а 
другиот примерок го задржува царинскиот работ-
ник на излезот од слободната царинска зона и го 
одлага според бројот на декларацијата. Врз основа 
на тоа, царинарницата ја контролира количината и 
видот на стоките што се изнесуваат од зоната. 

Раздолжувањето во евиденцијата на основачот 
за стоките од член 244 став 1 на Царинскиот закон 
(директна манипулација) се врши врз основа на 
пријавата за увозот и провозот на стоките, што 
царинарницата ја заверува во два примерока. Еден 
примерок на пријавата за увозот и провозот на 
стоките корисникот на зоната му доставува на осно-
вачот. 

Погрешно пополнетите или од други причини 
неупотребливите картички се поништуваат запис-
нички под надзор на царинарницата. 

Член 75 
Во поглед на спроведувањето на мерките на 

царинскиот надзор домашните стоки извозно оца-
ринети и сместени во слободната царинска зона се 
изедначуваат со стоките од странска сопственост 
сместени во слободната царинска зона. 

Домашните неоцаренети стоки (член 235 став 2 
на Царинскиот закон) можат да се сместат во сло-
бодната царинска зона само врз основа на прија-
вата за извозот и провозот на стоките и исправата 
за царинење во зоната. 

Член 7ѓЈ 
Царинарницата во слободка царинска зона, за 

стоките за кои важат посебни прописи за прометот 
(опојни дроги, оружје и сл.), или за кои поради 
нивната особена вредност (благороден метал, накит 
и сл.) или од други причини треба да се спроведат 
посебни мерки на царинскиот надзор, може да одре-
ди да се складираат во посебни простории во сло-
бодната царинска зона. Вратата на овие простории 
мора да има две различни брави. Клучот од едната 
брава го држи царинарницата, а клучот од другата 
брава — корисникот на просториите. 

Еден чифт резервни клучеви на овие просто-
рии, запечатен од царинарницата, стои кај дежур-
ната служба на безбедноста во зоната, на посебно 
означено место, осигурено и лесно достапно. Кори-
стење на овие клучеви е дозволено само во случој 
на пожар, експлозија, поплава или слични причи-
ни - на виша сила, поради кои е потребна итна и 
неодложна интервенција заради спречување на по-
голема штета на стоките сместени во тие простории, 
или заради отстранување на последиците на ште-
тата што настанале или би можале да настанат на 
некои други стоки сместени во слободната царин-
ска зона. Користењето на резервните клучеви е до-
зволено само во присуство на припадниците на" ор-
ганите на безбедноста во зоната, а за тоа користење 
без одлагање мора да се извести дежурниот работ-
ник на царинарницата. За секое користење на овие 
клучеви се составува посебен записник. 

Член 77 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат Упатството за спрове-
дување царински надзор над стоките сместени во 
царински склад и царинско сместувалиште („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 27/66), Упатството за царин-
скиот надзор над стоките во консигнационен лагер 
и за царинењето на таквите стоки („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/65 и 21/68) и Решението за овла-
стување на царинарниците да одобруваат отворање, 
преселување и проширување на консигнациони ла-
гери („Службен лист на СФРЈ", бр. 31/66). 

Член 78 
Овој правилник влегува во сила на 1 септември 

1973 година. 

Бр. 01-01 .Д-11630/1 
26 јули 1973 година 

Белград 1 

Директор, 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 
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607. 

Врз основа на член 11 став 2, член 74 став 3, 
член 113 став 1, член 123 став 3, член 164 став 2, 
член 192 став, 1, член 199 став 1, член 254 став 5, 
член 261 став 2 и член 287 став 4 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), дирек-
торот на Сојузната управа за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ, ЗА ЦАРИНСКИТЕ ОБЕ-
ЛЕЖЈА И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЦАРИНСКИТЕ 

ИСПРАВИ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат: условите и 

начинот на земање мостри; видовите и начинот на 
употреба на царинските обележја; содржината, об-
ликот и начинот на поднесување декларација и 
на исправите што се поднесуваат кон декларација-
та; образецот на пријавата за извоз и провоз на 
стоки и на пријавата за увоз и провоз на стоки; 
образецот на замииувачкиот бродски манифест; 
мерките на царинскиот надзор над домашните сто-
ки што се превезуваат од едно домашно место во 
друго домашно место по морето, граничните реки и 
граничните езера; исправите што мораат да ги 
имаат бродовите без манифест и царинските испра-
ви со кои стоките и се упатуваат на друга цари-
нарница. 

Услови и начин на земање мостри 

Член 2 
Мостри на стоки се земаат ако за утврдувањето 

на видот и квалитетот на стоките треба да се извр-
ши хемиско-технолошко или некое друго испиту-
вање на стоки. 

Член 3 
Мострите на стоки во постапката за царинење се 

земаат по службена должност или на барање на 
'подносителот на декларацијата. 

Земањето мостри по службена должност, во сми-
сла на член 261, член 264 став 2 и член 265 став 2 
на Царинскиот закон, царинарницата го врши во 
присуство на подносителот на декларацијата. За^ 
земањето мостри се составува записник во три при-
мероци на образецот — Записник за земањето мо-
стри (Образец I). По еден примерок од записникот 
останува кај царинарницата и кај подносителот на 
декларацијата, а третиот примерок, заедно со мо-
страта, и се доставува на царинската лабораторија 
односно на установата што треба да го изврши ис-
питувањето. 

Земањето мостри на барање на подносителот на 
декларацијата, во смисла на член 258 на Царинскиот 
закон, се врши во присуство на овластениот царин-
ски работник. 

Член 4 
Од секој вид стоки се земаат по три примероци 

мостри, во количините потребни за испитувањето. 

Член 5 
Ако има повеќе колети, цистерни, вагони или 

други преносни односно превозни средства во кои 
се наоѓаат истовидни стоки чија идентичност не 
може да се утврди со обичен преглед, се земаат по-
требен број мостри од оние колети, цистерни, ваго-
ни или други преносни односно превозни средства 
што ќе ги одреди царинарницата. 

Член е 
Потребната количина која, во смисла на чл. 4 и 

5 на овој правилник, се зема како мостра, изнесува, 
по правило: 

а) за стоки во цврста состојба: 

1) за масти и восоци 100 g 
2) за отровни, корозивни и слични 

материи 50 g 
3) за други стоки во цврста состојба 100 g 
б) за стоки во течна состојба: 
1) за нафта и нафтини деривати 1 литар 
2) за растителни масла ' 250 ml 
3) за етерични масла, екстракти и 

концентрати на мириси, на вита-
мини и. сл, 25 ml 

4) за алкохол и алкохолни пијачки 1 литар 
5) за отровни, корозивни и слични 

материи 5(Г ml 
6) за други стоки во течна состојба 100 ml 
в) за стоки во листови,плочи, фолии, 

ленти, прачки и сл.: 
1) за хартија: 

— во ролни широчина до 
15 cm 50 cm по дол-

жината на 
ролната 

— во ролни широчина над 
15 cm 20 cm по дол-

жината на 
ролната 

2 табака 
20 cm X 30 cm 

— во листови 
2) за картон и лепенка 
3) за кожа, пластични фолии, 

лим и други стоки во табли 20 cm X 30 cm 
4) за метални ленти, прачки, 

профили и жица 10 cm до 100 cm 
г) за текстилни стоки: 

,1) за предиво и влакна 50 до 150 g 
2) за монофиламенти 10 m 
3) за метални стоки по целата ши-

рочина 10 cm 
4) за ткаенина за завеси по целата 

широчина " 20 cm 

Ако за испитувањето на мострите е доволна по-
мала количина стоки од количината од став 1 на 
овој член, односно ако е неопходна поголема количи-
на — ќе се земе потребната количина стоки. 

Член 7 
Стоките земени како мостра се премеруваат и 

утврдената тежина, се означува на обвивката на 
мострата и се внесува во записникот. 

Секој примерок мостра се означува со посебен 
реден број. 

Ако се во прашање стоки во оригинално паку-
вање, во записникот се внесуваат и карактеристич-
ните податоци назначени нa тоа пакување. 

Член 8 
Секој примерок мостра мора да се запечати со 

печатен восок, со втиснат службен царински жиг 
или на него мора да се стави царинска пломба. 

Член 9 
Мострите царинарницата ги праќа на испитување 

со придружен акт (Образец II). 
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Во придружниот акт се внесуваат: името на под-
носителот на декларацијата; обликот, знакот и бро-
јот на колегите; бројот и датумот-на пријавата за 
увоз и провоз на стоки; бројот на декларацијата и 
други потребни податоци. Придружниот акт царинар-
ницата го заверува со службениот печат и потписот 
на овластениот царински работник. 

Член 10 ' 
По извршеното испитување, мострите од вред-

ност царинарницата ги враќа во колегите од кои се 
земени, ако не се потрошени или станале неупо-
требливи поради испитувањето. 

Другите мостри, ако подносителот на деклара-
- цијата не сака да ги прими, царинарницата ги ста-

ва во царинската збирка - или ги укинатава ако не 
и се потребни на збирката. 

Ако во врска со земените мостри се води 
управна постапка односно спор, мострите мораат да 
се чуваат до окончувањето на постапката односно 
на спорот. 

Член 11 
Ако мострите се земаат во смисла иа член 258 

на Царинскиот закон, на превознота односно пре-
носната исправа царинарницата констатира дека се 
земени мострите и ја назначува количината на сто-
ката што е земена како мостра. 

Во поглед на потребните количини мостри што 
се земаат во смисла на член 258 на Царинскиот за-
кон, согласно се применува член 6 од овој правил-
ник. 

Член 12 -
Садовите и материјалите потребни за земање 

мостри ги обезбедува царинарницата по службена 
должност, врз товар на средствата на редовната ' 
дејност на царинарницата. 

Видови и начин на употреба на царинските 
обележја 

Член 13 
Царински обележја се средства со кои се обе-

лежуваат царинските стоки заради обезбедување 
нивната идентичност од моментот кога се ставени 
под царински надзор до завршетокот на царинската 
постапка. 

Член 14 
Обележување стоки со царински обележја се 

врши кога тоа е предвидено со Царинскиот закон 
и со други прописи донесени врз основа на ТОЈ за-
кон, односно кога во царинската постапка треба да 
се обезбеди идентичност на стоките. 

Члан 15 
Царински обележја се царински пломби и от-

печатоци на службениот царински жиг и на служ-
бениот царински печат. 

Како царински обележја се сметаат и описот на 
стоките, списоците, фотографиите, скиците или цр-
тежите со опис, заверени од царинарницата, кои се 
употребуваат ако на царинските стокине можат да 
се стават царинските обележја од став 1 на овој 
член. ' 

Члан 16 
Царинската пломба е нарочно пригодено плос-

к а т парче олово, во тркалезен облик, со шуплина 
во пречникот која од една страна завршува со еден 

а од другата страна со'два отвора. Низ пломбата се 
провлекува калена железна жица, гола или обло-
жена. 

При обележувањето на стоките, пломбата со 
жигосува (пресува) со царински клешти, на кои од 
едната страна е врезан државниот грб на Југосла-
вија, а на другата — бројот на клештите и називот 
на царинарницата. 

Секои царински клешти мораат да имаат по-
себен број. 

Царинска пломба може да биде изработена и од 
друг соодветен метал. 

Член 17 
Службениот царински жиг за восок е од месинг, 

во тркалезен облик, големина 35 mm во пречник. 
Сувиот жиг е од челик, во тркалезна форма, го-

лемина 35 mm во пречник. 
Називот на царинарницата на жигот е испишан 

^ о концентрични кругови околу грбот на СФРЈ, на 
јазиците на народите на Југославија. 

Члан 18 
Службениот царински печат е од гума, во трка-

лезна форма, големина 50 mm односно 35 mm во 
пречник, со називот на царинарницата, испишан во 
концентрични кругови околу грбот на СФРЈ, на ја-
зиците на народите на Југославија. 

Член 19 
Царинската пломба, службениот царински жиг 

и службениот царински печат се ставаат односно се 
втиснуваат на најпогодно место на стоките, на об-
вивката на стоките, на превознато средство, на про-
сторијата или просторот, и констатацијата за тоа се 
внесува во соодветната исправа (пријава за увоз и 
провоз на стоки, превозна исправа, записник и др.). 

Со ставањето царински обележја не смеат да се 
оштетат стоките или тие да се сторат неупотребливи 
за целите поради кои се увезуваат. 

Член 20 
Царинските обележја, царинските клешти Л 

друг материјал потребен за обележување на стоките 
ги обезбедува Сојузната управа за царини. 

Содржина, облик и начин на поднесување на декла-
рацијата и на исправите што се поднесуваат кон 

декларацијата 

Член 21 
Увозната царинска декларација се поднесува на 

Образецот III и Образецот IV, а извозната царинска 
деклерација — на Образецот V. 

Организациите на здружениот труд овластени 
за вршење работи на увоз на стоки, поднесуваат, 
увозна царинска декларација која се состои од де-
кларација за царинење (Образец III) и декларација 
за царинската вредност на увезените стоки (Обра^ 
-зец IV), 

Другите лица поднесуваат само увозна царинска 
декларација (Образец III). 

Член 22 
Увозна царинска декларација поднесуваат: 
1) лицето на кое гласи превозната поправа; 
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2) лицето врз кое е пренесено правото од пре-
возната исправа; 

3) лицето што има писмено овластување односно 
диспозиција од царинскиот обврзник за поднесува-
ње на царинската декларација; 

4) граѓани — за стоките што ги внесуваат со се-
беси од странство и кои не се царинат по скратена 
постапка. 

Член 23 
Извозна царинска декларација (Образец V) под-

несува : 
1) лицето што е испраќач на стоките; 
2) лицето што има писмено овластување односно 

диспозиција од царинскиот обврзник за поднесува-
ње на царинската декларација. 

Член 24 
Декларација, покрај лицата од член 256 на Ца-

ринскиот закон, не поднесуваат: 
1) лицата од чл. 25, 28 точ. 2, 9, 12 и 13 и член 29 

точка 7 под а) и б) на Царинскиот закон; 
2) лицата што примаат од странство или праќаат 

во странство филмови заради развивање. 
Не се поднесува декларација и кога се врши^ 

царинење по службена должност. 

Член 25 
Декларацијата се поднесува во три примероци. 
Царинарницата, на барање на подносителот, мо-

же да одобри поднесување на декларацијата и во 
повеќе примероци. 

Член 26 
Декларацијата се пополнува со пишувачка ма-

шина. 
Во декларацијата текстовите и називите (HMPI-

њата) не можат да се скратуваат ниту можат да сте 
употребуваат знаци со кои се заменува текст или 
други податоци. 

Подносителот на декларацијата не може да вр-
ши на декларацијата никакви додавања, бришења, 
прецртувања или исправања на запишани податоци. 

Член 27 
Наименувањето на стоките во декларацијата 

мора да биде целосно, така што стоките да можат со 
сигурност да се распоредат според Царинската та-
рифа, други тарифи односно други прописи што се 
применуваат при увозот односно извозот на стоки. 

Под тарифен став, во смисла на член 255 став 2 
на Царинскиот закон, се подразбира тарифниот 
број, наименувањето на стоките и царинската стап-
ка од Царинската тарифа. 
- Ако на еден образец на декларација не можат 
да се пишуваат наименувањето за сите стоки што 
Се пријавуваат за царинење, ќе се употребат по-
требен број обрасци на декларација. 

Употребените обрасци на декларацијата се оз-
начуваат оџ редни броеви, почнувајќи од број еден,' 

Член 28 
Кон декларацијата подносителот на деклараци-

јата поднесува фактура, превозна исправа, пресмет-
ка на трошоците на превозот и пресметка на тро-
шоците на осигурувањето, ако овие пресметки не се 
дадени во превозната исправа односно во фактура-
та, а во зависност од видот на стоките и од условите 
на увозот односно извозот, кон декларацијата се 

поднесуваат и: пријава за склучената работа; прија-
ва за увоз односно пријава за извоз на стоки; уве-
рение за потеклото на стоките; уверение за квали-
тетот; ветеринарно-фитопатолошко уверение, како 
и други исправи чие поднесување е предвидено со 
посебни прописи или се потребни за правилното во-
дење на царинската постапка. 

Царинарницата му го потврдува на подносите-
лот на декларацијата времето кога декларацијата и 
исправите од став 1 на овој член се предадени.. 

Член 29 
Декларацијата што не ги исполнува условите 

пропишани во чл. 27^до 29 на овој правилник, се 
смета како неисправна во смисла на член 257 од 
Цари,нскиот закон. 

Член 30 
По .прР1емот на декларацијата, царинарницата 

на секој нејзин образец го запишува бројот под кој 
е заведена (регистрирана) во контролникот на де-
кларациите. На секој образец на декларацијата и 
на исправите приложени кон Декларацијата цари-
нарницата става отпечаток на службениот царински 
печат. 

Член 31 
Увозна царинска декларација може да се под-

несе во рок од 8 дена од денот на подигањето на 
стоките од царинарницата, ако се увезуваат: 

1) ТВ-филмови л снимени вести, чие емитирање 
е врзано за рок; 

2) весници и списанија; 
3) радиоактивни изотопи, вакцини и лекови за 

кои важат посебни услови на чување или итно ќе 
се применат; 

4) делови за итни поправки на основни средства 
во експлоатација, 

По исклучок од став 1 на овој член, ако се уве-
зуваат книги, декларацијата се поднесува во рок од 
30 дена од денот на подигањето на стоките од ца-
ринарницата. 

Во случаите' од ст. 1 и 2 на овој член, стоките 
се подигнаат од царинарницата врз основа на изја-
ва на царинскиот обврзник за видот, количината, 
квалитетот и вредоста на стоките и за целта на уво-
зот, а по извршена уплата на привремено пресмета-
ниот износ на царината и на другите давачки. 

Член 32 
На декларацијата, покрај потписот на секое ли-

це кое учествува во постапката за царинење на сто-
ките, со печатни букви или со помош на жиг се 
запишуваат и нивните имиња и презимиња. 

Член 33 
Одредбите од овој правилник во поглед на со-

држината и начинот на поднесувањето на деклара-
цијата нема да се применуваат врз случаите во кои 
поднесувањето на декларацијата' е регулирано со 
други прописи. 

Пријава за укоз и провоз на стоки и пријава за из-
воз и провоз па стоки 

Член 34 
Пријавите за увоз и провоз чна стоки (член 74 

став 3 на Царинскиот закон) односно пријавите за 
извоз и провоз на стоки (член 287 став 4 на Царин-
скиот закон) се поднесуваат на Образецот VI одно-
сно Образецот VII. 
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Заминувајќи бродски манифест 

Член 35 
Заминувачкиот бродски манифест (член 113 став 

1 на Царинскиот закон) се поднесува на образецот 
у т . 

Царински надзор над домашните стоки што се пре-
везуваат од едно домашно место во друго домашно 
место по море, гранични реки или гранични езера 

и бродски исправи на бродови без манифест 

Член 36 
Царинскиот надзор над домашните стоки што 

се превезуваат од едно домашно место во друго до-
машно место по море, гранични реки или гранични 
езера, и над стоки што ги превезуваат бродовите од 
член 114 точ. 5, 6 и 7 на Царинскиот закон, цари-
нарницата го врши со преглед на царинската брод-
ска книга (во натамошниот текст: бродската книга) 
и со преглед на бродот. 

Член 37 
Сите бродови и други пловни објекти (во ната-

мошниот текст: бродот) што превезуваат стоки во 
смисла на член 36 од овој правилник, се должни да 
водат бродска книга според Образецот IX. 

Бродската книга ја заверува царинарницата 
надлежна според матичната лука односно приста-
ништето на бродот. 

Бродската книга заверена од царинарницата 
претставува царинска исправа од член 114 точка 2 
на Царинскиот закон. 

Член 38 
Возачот непосредно по извршениот натовар на 

стоките во бродот е должен да ги запише податоци-
те за натоварените стоки во бродската книга (руб-
рики 1 до 7). ' 

Член 39 
Возачот непосредно по извршениот истовар на 

стоките од бродот е должен да ги запише податоци-
те за истоварените стоки во бродската книга (руб-
рики 8 до 10), а примателот на стоките го потврдува 
приемот на стоките запишан во рубриката 11 на 
бродската книга. 

Член 40 
Ако истоварот на стоките се врши во повеќе 

места долж домашниот брег, возачот е должен во 
рубрика 8 на бродската книга да ги наведе сите ме-
ста на истоварот на стоките а во рубриките 9 и 10 
— количината на истоварените стоки и датумот на 
истоварот, посебно за секое место ,на истоварот. При-
мателите на стоките ова го потврдуваат БО рубрика 
П на бродската книга. 

Член 41 
Царинарницата повремено врши преглед на бро-

довите што превезуваат стоки во смисла на член 36 
на овој правилник, и ја проверува уредноста и точ-
носта на водењето на бродската книга, со спореду-
вање на податоците од бродската книга со состојба-
та на стоките што се превезуваат. 

За утврдените неисправности царинарницата 
составува записник во два примерока, од кои еден 
му предава на возачот. 

Царинска исправа со која стоките и се упатуваат 
на друга царинарница 

-Член 42 
Ако со Царинскиот закон или со прописите до-

несени врз основа на тој закон не е одредено пои-

наку, стоките ЈЛ се упатуваат на друга царинарни-
ца со царинска проследница (Образец X). 

Член 43 
Ако стоките и се упатуваат на другата цари-

нарница со железнички превозни средства, гранич-
ната железничка станица и ги поднесува на влез-
ната царинарница, кон пријавата за увоз и провоз 
на стоки, и железничките превозни исправи на кои 
е втиснат штембилот за увозна царинска стока од-
носно за провозна царинска, стока, во зелена боја 
(Образец XI). 

Член 44 
Ако стоките што и се пријавени на царинарни-

цата по дополнителна диспозиција или од други 
причини се враќаат во земјата од која се доставени 
или се упатуваат во некоја друга земја, на превоз-
ните исправи мора да се назначени дека се во пра-
шање странски стоки и да се наведе земјата од која 
стоките пристигнале во Југославија. 

Завршни одредби 

Член 45 
Обрасците I до XI се отпечатени кон овој пра^ 

вилник и се негов составен дел. 

Член 46 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престануваат да важат: Упатството за усло-
вите и начинот на земање мостри на стоки во ца-
ринската постапка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/61), Упатството за видовите на царинските обе-
лежја 'и за начинот на нивната употреба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/61), Наредбата за оковува-
њето, организацијата и работата на царинските ла-
боратории („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/61), На-
редбата за содржината и начинот на пополнување-
то и поднесувањето на декларацијата за царинење 
стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/64, 52/69 и 
39/72), Наредбата за мерките на царински надзор 
над домашните стоки што од едно во друго домаш-
но место се превезуваат по море, гранични реки или 
гранични езера („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/64), 
Наредбата за поднесување пријави за извоз и увоз 
на стоки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/62), На-
редбата за пополнување пријави за увозот и изво-
зот на стоки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/61), 
Наредбата за условите за вршење измени или ис-
правки на податоците во пријавите за извоз и увоз 
на стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/65) и Ли-
стата на стоките за чија вредност податоците се 
внесуваат во пријавата за извоз на стоки врз осно-
ва на претходна калкулација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/62 и 1/63 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 43/70). 

Член 47 
Овој правилник влегува во сила на 4 септември 

1973 година. 

Бр. 01-01 Д-11629/1 
29 јули 1973 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 
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608. 

Врз основа на чл. 250 И 283 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), директо-
рот на Сојузната управа за царини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЦАРИНЕЊЕТО НА 
СТОКИ КАЈ ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА КОЗИ-

НА НА ЦАРИНАРНИЦАТА СЕЖАНА 

1. Царинската испостава Козина на Царинар-
ницата Сежана не може да врши царинење на сто-
ки што ги увезуваат односно извезуваат организа-
ции на здружениот труд и други организации, ос-
вен брзо расипливи стоки, живи животни, дрва и 
изработки од дрва (глава 44 на Царинската тарифа). 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за ограничу-
вање на царинењето на стоки кај Царинската испо-
става Козина на Царинарницата Колар („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 38/69 и 44/69). 

, 3. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 
1973 година. 

Бр.' 01-01 Д-11631/1л 
26 јули 1973 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 

609. 

Врз основа на член 43 став 3 од Царинскиот за-
кон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), директо-
рот на Сојузната управа за царини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕН-
ТОТ НА ИСТРОШЕНОСТА НА СТОКИТЕ ШТО 

СЕ УВЕЗУВААТ 

1. За употребуваните стоки, освен стоките од 
Одлуката за одредување на видовите стоки за кои 
не. се утврдува" царинска основица според процен-
тот на истрошеноста („Службен лист на СФРЈ", бр. 
42/73), процентот на' истрошеноста го утврдува ца-
ринарницата според одредбите на оваа наредба. 

2. Царинската основица на истрошените стоки 
се утврдува така што ќе се утврди нормалната 
цена на новите стоки од ист вид (член 34 на Царин-
скиот закон) и од така утврдената цена ќе се одбие 
износот што му одговара на процентот на истроше-
носта. 

3. Процентот на истрошеноста на стоките чија 
поединечна вредност не преминува 5.000 динари 
сметајќи спрема нормалната цена на новите стоки 
од ист вид, го утврдува овластениот царински ра-
ботник. 

Ако поединечната вредност на стоките го пре-
минува износот од 5.000 динари, или ако царинскиот 
работник не може сам да го утврди процентот на 
истрошеноста на стоките од став 1 на оваа точка, 
процентот на истрошеноста го утврдува комисија. 

4. Комисијата се состои од три члена, кои ги 
именува царинарницата од редот на царинските 
работници. По потреба, еден член на комисијата 
царинарницата може да одреди од редот на струч-
њаците што не се работници на царинарницата. 

5. Процентот на истрошеноста на стоките утвр-
ден во смисла на точка 3 на оваа наредба, нормал-
ната цена на новите стоки од ист вид, процентот 
на истрошеноста на стоките и утврдената царинска 
Основица се внесуваат во царинската декларација 

Ако нормалната цена за одделни видови стоки 
преминува 20.000 динари, наодот за нивната истро-
шеност комисијата го внесува во посебен записник. 

Записникот се составува во три примероци и во 
него со внесуваат 'податоци: за видот, количината 
и квалитетот на стоките; за нормалната цена на" 
новите стоки од ист вид, со назначување врз основа 
на" кои докази или податоци таа цена е утврдена 
(каталози, проспекти, ценовници, фактури, листи 
на царинските основици и др.); за процентот на 
истрошеноста, со краток опис на видот на истро-
шеноста, и за утврдената основица намалена за 
процентот на истрошеноста. 

Доказите врз основа на кои е утврдена нормал-
ната цена на новите стоки од ист вид се прилагаат, 
по можност, кон декларацијата. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
комисијата. Еден примерок од записникот се при-
паѓа кон декларацијата заедно со исправите врз 
основа на кои е утврдена царинската основица, а 
другиот му се предава на царинскиот обврзник. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Упатството за постапка-
та за утврдување на процентот на истрошеноста на 
предметите што југословенски државјани и стран-
ски државјани со живеалиште во Југославија ги 
увезуваат, внесуваат или примаат од странство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/71). 

7. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 
1973 година. 

Бр. 01-01 Д-11632/1 
26 јули 1973 година -

Белград 

Директор 
на Сојузната -управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р, 

610. 
Врз основа на член 251 став 2 на Царинскиот 

закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73), во со-
гласност со сојузниот секретар за финансии, дирек-
торот на Сојузната управа за царини издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ НАДВОР ОД МЕС-
ТОТО ОДНОСНО ОД ПРОСТОРИИТЕ ИЛИ ПРОС-
ТОРИТЕ ВО КОИ ЦАРИНАРНИЦАТА РЕДОВНО 

ВРШИ ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 

1. Ако царинарницата во смисла на член 251 
став 1 од Царинскиот закон, врз основа на барање 
на подносителот на декларација, одобри царинењето 
на стоки што се увезуваат односно извезуваат да 
се изврши надвор од местото односно од простории-
те или просторите во кои царинарницата редовно 
врши царинење на стоки, подносителот на деклара-
цијата е должен на име трошоци за царинење на 
стоките да го плати износот пропишан со оваа на-
редба. 

2. Трошоците за царинењето од точка 1 на̂  оваа 
наредба подносителот на декларацијата ги плаќа car 
мо ако царинењето се врши вон од редовното работ^ 
но време или во продолжено работно' време. Во ОВОЈ" 
случај подносителот на декларацијата го плаќа из^ 
носот од 71,80 денари за секој час прекувремена ра--
бота односно работа во продолжено работно време.' 

Во смисла на оваа наредба, секој започнат час 
работа на царинскиот работник се смета како цел 
час. 

3. Подносителот на декларацијата е должен да 
го плати и износот на трошоците за дневници и з^ 
превоз за царинскиот работник ако за тоа се испол-
нети условите од посебните прописи за надоместок 



'Страна, 1368 - Број 43 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ,Четврток, 9 август 1973 

ците на патните и селидбените трошоци, без оглед 
дали царинењето се врши во редовно работно време 
или БОН ОД редовното работно време, односно во про-
должено работно време. 

4. Пред излегувањето на царинскиот работник 
да изврши царинење на стоките, подносителот на 

,декларацијата е должен да уплати на депозитната 
сметка на царинарницата соодветен износ на име 
аконтација на трошоците. 

Конечна пресметка на трошоците за царинење-
то на стоките според бваа наредба царинарницата 
му доставува на подносителот на декларацијата. 

5. Трошоците пресметани според оваа наредба 
се уплатуваат на евидентната сметка на царинарни-
цата. L 

6. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 
1973 година. 

Бр. 01-01 Д-11819/1 
31 јули 1973 година 

Белград , 

Директор 
на Сојузната управа за 

царини, 
Кемал Тарабар, с. р. 

611. 

Врз основа на чл 54, 55 и 62 точка 14 од За-
конот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 23/72), во врска со член 26 став 6 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72 
и 63/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ВТАСАНИТЕ ОБ-
ВРСКИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ПО КРЕДИТ-

НИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

1. Овластената банка што до рокот на втасано-
ста не ќе ја намири обврската по кредитна работа 
со странство е должна на Народната банка на Ју-
гославија, најдоцна наредниот ден од денот на 
истекот на рокот за плаќање, да и достави писмен 
извештај со податоци за видот на обврската, за 
називот на кредиторот, за износот на обврските, за 
рокот на плаќањето, за називот и бројот на жиро-
сметката и со други неопходни податоци. 

2. Овластените банки се должни да ft достават 
на Народната банка на Југославија и извештај за 
сите втасани обврски по кои до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука не дале налог за пла-
ќање во странство. 

3. По приемот, на извештајот од точка 1 одно-
сно точка 2 на оваа одлука Народната банка на 
Југославија, ако овластената банка не и го дала на 
Службата на општественото книговодство налогот од 
точка 2 на оваа одлука или не и доставила потврда 
за приемот на таквиот налог, на надлежната Служ-
ба на општественото' книговодство ќе и издаде пи-
смен налог за блокирање на паричните средства на 
жиро-сметката и на другите сметки на овластената 
банка во височина на неизвршената обврска, за 
намирување на втасаната обврска по кредитната 
работа со странство. 

Народната банка на Југославија истовремено на 
овластената банка и дава писмен налог на Служба-
та на општественото книговодство да и издаде вир-
мански налог заради користење на паричните сред-
ства 5џ купување на девизи и веднаш по обезбеду-
вањето на средствата да и издаде-налог за плаќање 
во странство. 

Вирманскиот налог за купување на девизи 
примен од овластената банка, Службата на опште-
ственото книговодство го извршува од расположи-
вите средства на банката, Со купените девизи овла-
стената банка ја извршува обврската спрема стран-
ство. 

5. Овластената банка е должна за извршување-
то на обврската спрема странство од тон. 1 и 2 на 
оваа одлука писмено да ја извести Народната бан-
ка на Југославија. 

6. Сите извештаи од точ. 1, 2 и 5 'на оваа одлука 
овластената банка е должна да и ги достави и на 
народната банка на републиката односно на народ-
ната банка на автономната покраина на чие под-
рачје се наоѓа нејзиното седиште. 

7. Народната банка на Југославија ќе даде тех-
нички упатства за спроведување на оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

О. бр. 53 
5 јули 1973' година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Советот 
на гувернерите 

вицегувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Јошко Штрукељ, с. р. 

612. 

Врз основа на член 54 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, 29/71 и 26/72), во врска со член 
11 став 2 од Уредбата за постапката за склучување 
и објавување на општествени договори за начинот 
и условите за вршење на надворешнотрговски про-
мет („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/7Ѕ) претстав-
ниците на учесниците во надворешнотрговскиот про-
мет склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА НА-
ДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НИ ИЗВОРИ НА СВЕТЛИНА НА ПОДРАЧЈАТА НА 

ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈИ 

1. Учесниците на надворешнотрговскиот промет 
што на подрачјето на Народна Република Бугарија, 
Чехословачката Социјалистичка Република, Герма-
нската Демократска Република, Народна Република 
Унгарија, Народна Република Полска, Народна Ре-
публика Романија и Сојузот на Советските Соција-
листички Републики вршат надворешнотрговски 
промет на електрични извори на светлина, репро-
дукциони материјали и составна делови за произ-
водство на електрични извори на светлина од тар. 
бр. на Царинската тарифа, и тоа: 

85.20/1а-1 Сијалици со влакно за моторни возила 
85.20/1а-2 Сијалици со влакно од мали големини 
85.20/1а-За Сијалици за напон до 20 V 
85.20/1а-Зб Сијалици за напон над 20V 
85.20/16 Сијалици на празнење 
85.20/Хв Сијалици со гасно полнење 
85.20/2 Спирали за сијалици 
85.20/4 Подножја за сијалици 
85.20/6а Електроди за сијалици 
70.03/16 Други цевки од стакло 
70.03/2 Стакло во кугли, во прачки 
70.11/1 Сијалични балони 
70.11/2 Цевки од стакло (обвивки) 
32.07/12 Неоргански луминофори 
на 29 март 1973 година склучија и потпишаа-опште-
ствен договор: 
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1) за организирање заеднички настап при. уво-
зот и извозот на подрачјата на земјите од точка 1 
на овој општествен договор и на производите од 
таа точка; 

2) за спогодување за начинот на унапредувањето 
на надворешнотрговскиот промет и на осигуруЕање-
то на реализацијата на важечките стоковни листи 
и други меѓудржавни спогодби; 

3) за следење на движањата на странскиот пазар 
што влијаат врз условите на работењето. 

2. Претставниците на учесниците во надвореш-
нотрговскиот промет ги одредуваат на пленарен сос-
танок координаторите што со странските продавачи 
односно купувачи ќе водат преговори за утврдување 
на условите на увозот односно извозот за наредната 
година, и врз основа на утврдените услови на уво-
зот односно извозот склучуваат анекс кон овој оп-
штествен договор, со кој се одредуваат извршители-
те на увозот односно извозот, подрачјата на кои ќе 
се врши извозот односно увозот, како и цените и 
условите по кои производите ќе се увезуваат однос-
но извезуваат. 

3. Заклучоците на Пленумот и на Координацио-
ниот одбор, како избрани органи на учесниците во 
надворешнотрговскиот промет за спроведување на 
овој општествен договор, се задолжителни за сите 
потписници на овој договор, како и за другите ор-
ганизации на' здружениот труд што вршат надво-
решнотрговски промет од точка 1 на овој опште-
ствен договор. 

4. Документацијата и евиденцијата за склуче-
ните работи на увозот односно на извозот, анекси-
те кон општествениот договор, заклучоците на Пле-
нумот и на Координациониот одбор, како и ориги-
налот на општествениот договор, се наоѓат во Сто-
панската комора на Југославија — Секретаријат на 
Советот за метална и елекртоиндустрија. 

5. Овој општествен договор го прифатија Стопан-
ската комора на Југославија, под бр. 1718/15 од 7 
јуни 1973 година и Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија, со актот бр. 17-12405/1 од 6 јули 
1973 година. 

6. Овој општествен договор влегува во сила со 
денот на објавувањето во ,,Службен лист на СФРЈ". 

Претставници на учесниците во надворешнотр-
говскиот промет: „Електротехна" - Белград, 
„Радиоелектро" — Белград, „Електрометал" — 
Белград, „Техногвожѓар" — Нови Сад, „Агро-
опрема" — Белград, „Метеор" — Суботица, „Ау-
тоопрема" - Суботица,^,,тргопромет" — Суботи-
ца, „Аутомакедонија" — Скопје, „Електротехна" 
— Загреб, „Аутохрватска" — Загреб, „Аутоцек-
тар" - Загреб, „Аутославонија" — Осиек, „Елек-
тротехна" - Љубљана, „Емона" — Љубљана, 
„Југотехника" - Љубљана, „Словенијаавто" — 
Љубљана, „Теж" - Загреб, „Тесла" — Панчево, 
„Искра" — Љубљана и „Агротехника" — Љуб-
љана. 

613. 

Врз основа на члан 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ПОО-
ДДЕЛНИ КАКАО ПРОИЗВОДИ И КОНДИТОРСКИ 

ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 јуни 1973 годи-
на склучија и потпишаа Спогодба за промена на за-
течените цени за поодделни какао производи и кон-
диторски производи од брашно, со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да мо-

жат да ги зголемат своите постојни продажни цени 
најмногу за: 
1) какао-производи: 

- млечна чоколада до 41,20% 
— млечна чоколада со лешник до 26,70% 
— чоколада за једење и готвење до 43,20% 
- друга таблирана чоколада, со 

до 

додаток До 29,60% 
— полнета чоколада до 31,40% 
— чоколаден десерт, тункан до 26,10% 
— чоколаден десерт, обликуван до 22,10% 
- бонбониери ДО 19,70% 
- - чоколадни дражеа ДО 30,90% 
— какао-прав ДО 30,10% 
кондиторски производи од брашно: 
— чоколадни кекси ДО 21,80% 
— вафли, чоколадни ДО 27,60% 
— индустриски слатки ДО 19,30% 
- вафли, со какао-фил ДО 2,00% 
бонбони: 
- фури бонбони, чоколадни ДО 8,60% 
— пластични карамели со додаток 

на какао-делови ДО 1,50% 
2. Престанува да важи рабатот што производи-

телските организации на здружениот труд им го 
одобрувале на трговските организации на здруже-
ниот труд, а другите услови на продажбата (супер-
-рабат, каса-сконто, начин на испорака, транспорт-
на амбалажа и други. бонификации) се задржуваат 
на постојното ниво односно според важечките про-
писи. 

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 599/1 од 31 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Јосип 
Краш" - Загреб, „Кандит" - Осиек, „Звечево" 
- Славонска Пожега, „Соко-Штарк" - Бел-
град, „Пионир" - Суботица, „Банат" - Вршац, 
„Жито" - Љубљана, „Европа" - Скопје, „Ин-
ка" - Прокупле, „Слобода" - Осиек, „Коестлин" 
- Бјелоѕар, „УПИ" - Сараево, „Житостиг" 
Пожаревац, „Житокомбинат" - Загреб, „3. ја-
нуар" - Пула и „Подравка" - Копривница. 
Претставници на купувачите - потрошувачи: 
„Меркатор" - Љубљана, „Тргопромет" - За-
греб, „Униконзум" - Загреб, „Јосип Краш" -
Загреб, „Опће трговинско подузеће" - Осиек, 
„Далма" - Сплит, „Бродокомерц" - Риека, 
„УПИ" - Сараево, „Инекс" - Белград, „ПК-
Београд" - Белград, „Партизан" - Чанак, „Тр-
гопромет" - Кралево, „Градина" - Титово 
Ужице, „Агропромет" - Ниш, „Хит" - Мостар, 
„Славија" - Скопје и „13. Јули" - Титоград. 

614. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), -претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРКА-

ЛАВИ ЛЕЖИШТА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите, на 11 јануари 1973 
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година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за тркалави лежишта, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите постојни про-
дажни цени во просек за 13,6%, а според ценовни-
кот кој е составен дел на спогодбата, при постојни-
те услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение 09 бр. 8/4 од 30 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: ,,Унис" -
творница ваљчаних лежаја — Вогошќа, „Инду-
стрија котрљајуќих лежаја" - Белград и „Фаб-
рика котрљајуќих лежај а" - Темерин. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Технопромет" - Белград, „Ковинотехна" — 
Цеље, „Металка" - Љубљана, „Металсервис" 
- Белград, „Куглекс" - Белград, „Жељпох" -
Белград, „Феримпорт" — Загреб, „Југоаграр" — 
Нови Сад, „Агровојводина" - Нови Сад, „Агро-
опрема" - Белград, „Пољоопрема" — Сараево, 
„Пољоопскрба" - Загреб, „Машинска индустри-
ја" — Ниш, „Васо Мискин—Црни" — Сараево, 
„Братство" — Суботица, „Товарна автомобилов 
ин моторјев" — Марибор и „Ратар" — Зрења-
нин. 

615. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-

ТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 декември 1972 
година вклучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за противпожарни апарати и 
резервни делови, со тоа што производителските "ор-
ганизации на здружениот труд да можат да ги зго-
лемат своите ПОСТОЈНИ продажни цени најмногу др 
10,88%, при постојните услови на продажбата а 
според поблиските наименувања на производите 
утврдени во документацијата на спогодбата. , 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по , цените и под 
условите предвидена' со спогодбава, чиј оригинал 
се наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 370/2 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: „Ватроспрем", 
Белград и „Пастор", Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ва-
троспрем", трговинско предузеће - Белград, 
„Ватротехна" - Загреб, „Гасилна опрема" -
Љубљана и ,.Заштита рада" — Белград. 

616. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците еа производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-

ИЗВОДИ НА ПОГРЕБНА ОПРЕМА ОД ДРВО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 февруари 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за производи на погребна опре-
ма од дрво, со тоа што производителските органи-
зации на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите постојни продажни цени најмногу за 10%, 
при постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите 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. 248/1 од 30 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Услуга" -
, Бачка Топола, „Менина" - Камник, „Бора Мар-
ковиќ" - Забрежје и „Укоп" — Осиек. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: Ко-
мунално предузеќе за погребно услуге — Бел-
град, Управа за гробља и сахране - Зрењанин, 
„Паркови и насади" - Риека, Управа за гробо-
ви и гробишта — Скопје, Погребно подузеќе -
Загреб, „Паркови и насади" - Сплит, Преду-
зеќе за паркове и насаде - Мостар, Комунал-
но предузеќе „Покоп" - Сараево , Комунално 
предузеће „Липа" - Ниш, Градско погребно 
предузеќе — Нови Сад, Погребно п^едузеќе — 
Суботица и Установа „Градска гробља" - Кра-
гуевац. 

617. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат , 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИН-

ДУСТРИСКИ АРМАТУРИ 

1. Претставниците' на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 декември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за индустриски арматури, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите по-
.стојни продажни цени најмногу до 10,32% при по-
стојните услови на продажбата, а според поблиски-
те наименувања на производи утврдени во доку-
ментацијата на спогодбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени,' со решение бр. 467/1 од 31 јули 1973 
година. 
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4. Оваа 'спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Енергоин-
вест" — Сараево, „ТПК" — Загреб, „Минел" — 
Белград, „Прва искра" — Барич, „27. Октобар" 
— Рума и „ТАМП" — Сента. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 

- „Металсервис" — Белград, „Феримпорт" — З.а-
греб, „Техонопромет" — Белград, „Инсталотех-
на" —Загреб, „Металка" — Љубљана, „Руднап" 
— Белград, „Фероелектро" — Сараево, „Кови-
нотехна" — Цеље, Бродомеркур" — Сплит, 
„ИНА" — Загреб, „Унионинвест" — Сараево, 
„Електрометал" — Белград, „Телеоптик" — Зе-
мун, „Енергоинвест" — Сараево и „Минел" — 
Белград. 

618. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/7.2), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БРА-
НЕСТА ЛЕПЕНКА — ПЛОЧИ И РОЛНИ И ЗА АМ-

БАЛАЖА ОД БРАНЕСТА ЛЕПЕНКА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците'на потрошувачите на 1 јуни 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за бра неста лепенка — плочи и ролни 
и за амбалажа од бранеста лепенка, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите ПОСТОЈНИ продажни 
цени за бранеста лепенка — плочи и РОЛЕРИ И за 
амбалажа, од бранеста лепенка до 15%, при постој-
ните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
^дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите предвидени во спогодбава, чиј оригинал 
се наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. Hav оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 640/1 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: Картонка 
„Авала" — Белград, Комбинат „Белишќе" — 
Белишќе, Комбинат Било—Калник — Коприв-
ница, „Душан Петронијевиќ" — Крушевац, Фаб-
рика омотног папира и амбалаже — Владичин 
Хан, „Ивица Ловинчиќ" — Загреб, .Картонажна 
товарна — Љубљана, Картонажа „Маглај" — 
Маглај и „Липовица" — Липљан. 
Претставници на 354 купувачи-потрошувачи на-
ведени во спогодбата. 

619. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НА-

ТРОН-ВРЕЌИ 

I. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 18 јуни 1973 годи-

на склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за натрон-вреќи, со тоа што произво-
дителските организации на здружениот труд да мо-
жат да ги зголемат своите ПОСТОЈНИ продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, најмногу до 
18%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека' производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите 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. 710/1 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: Творница 
„Натрон" — Маглај, „Ивица Ловинчиќ" — За-
греб, „Литопапир" — Чачак и .,Комуна" — 
Скопје. 
Претставници на 143 купувачи-потрошувачи на-
ведени во спогодбата. 

620. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АПА-

РАТИ ОД НИЗОК НАПОН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 21 декември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за апарати од низок напон, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат- да ги зголемат своите по-
стојни продажни цени најмногу до 13,36%, при по-
стојните услови на продажбата. ' 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од1 точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите 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. 188/1 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: „Енергоин-
вест" — Сараево, „Раде Кончар" — Загреб, „Ис-
кра" — Крањ, „Минел" — Белград, „Строј коп-
ласт"'— Марибор и „Творница стиклних на-
права — Марибор. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ра-
диоелектро" — Белград, „Електротехна" — Бел-
град, „Југоелектро" — Белград, „Електрооскрба" 
— Загреб, „Жељпох" — Загреб, „Еелектротех-
на" — Загреб; „Електронабава" — Љубљана, 
„Електротехна" — Љубљана, „Југотохника" — 
Љубљана, „Фероелектро" — Сараево, „Раде Кон-
чар" — Загреб, „Енергоинвест" — Сараево, „Тех-
каметаЈЃ- Македонија" — Скопје, „Микел" — 
Белград и „Електрометал" — Белград. 
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621. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА 

КРАФТ-ЛАЈНЕР ХАРТИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 јуни 1973 годи-
на склучија и потпишаа. Спогодба за промена на 
затечените цени за крафт-лајнер хартија, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите постојни про-
дажни цени,- при постојните услови, на продажбата, 
така што највисоката продажна цена за патрон 
крафт-лајнер хартија 125-250 g/m2 да изнесува до 
4,53 дин/kg. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усол-
вите 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. 711/1 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': Творница 
сулфатне целулоза и папира — Плашки и Твор-
ница целулозе, натрон-папира и амбалаже „Па-
трон" - Маглај. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Ивица Ловинчиќ" — Загреб, Фабрика таласа-
стог картона и папирне амбалажо „Авала" — 
Белград, „Картоиажна товарна" — Љубљана, 
Комбинат „Било—Калник" — Копривница, Ком-
бинат за хемијску и механичку прераду дрвета 
и производњу стројева — Белишќе, „Душан 

^етронијевиќ" — Крушевац и „Лигавица" — 
Липљан. 

622. 

Врз основа на член 22, од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производите-
лите и претставниците на потрошувачите склу-

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕПИ ЗА НА-

ТРОН-ХАРТИЈА 

1'. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 декември 1972 
година и на 18̂  јуни 1973 година склучија и потпи-
шаа Спогодба за промена на затечените цени за 
натрон-хартија, со тоа што производителските ор-
ганизации на здружениот труд своите ПОСТОЈНИ про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
да можат да ги зголемат најмногу и тоа за: 

1) натрон-хартија за вреќи до 17% 
2) натрон-хартија за кабли - изолационен до 15% 
3) натрон-хартија за гумирање до 150/о 
4) натрон-хартија за битуменизирање до 15% 
5) натрон-хартија за бруски производи до 15% 
6) натрон-хартија друга, еднострано и 

машински мазна до 15'% 
7) натрон-хартија бојосана, еднострано и 

машински мазна до 150/о 

8) обвивен полунатрон, еднострано и 
машински мазен „до 15% 

9) натрон креп-хартија и натрон за 
кибритник до 15% 
2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 

дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите 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. 675/1 од 31 јули 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: Творница 
сулфатне целулозе и нзтрон-папира — Маглај, 

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Иви-
ца Ловинчиќ" .— Загреб, ,,Комуна" — Скоп-
је, „Јединство" — Грачаиица, „Литопапир" — 
Чанак, „Па-Мо" — Модрич, „Графопапир" — 
Нова Градинка, „Chromos" — Белград, Фабри-
ка лепенке - Нови Кнежевац, „Белишќе" — 
Белишќе, „Грмеч" — Белград, „Моша Пијаде" 
— Светозарево, „Папирографика" — Љубљана, 
„Имград" — Љутомер, „Билокалник" — Коп-
ривница, Картонажиа товарна — Љубљана, „Мег-
cator" — Љубљана, „Димитрије Туцовиќ" — Ти-
тов о Ужице, „Инцел" — Бања Лука, „Напријед" 
— Загреб, „Палир" — Белград, „Унион-импекс" 
— Сараево, „Карбон" — Загреб, „Слободан 
Принцип-Сељо'1 — Витез, Творница жигица 
„Драва" — Осиек, „Кромос-Ќатран-Кутрилин" 
— Загреб, Гумирница — Белење, Графичко пре-
дузеќе Маглајске картонаже — Маглај и ,,Кемо'4 

— Љубљана. 

623. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПА-
ТРОН" ХАРТИЈА ЗА ДЕКОРАТИВНИ, ПЛАСТИЧ-

НИ И ТЕХНИЧКИ ЛАМИНАТИ 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 20 март 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за натрон-хартија за декоративни, 
пластични и технички ламинати, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите постојни продажни 
цени, при постојните услови за продажбата, така 
што највисоката продажна цена да изнесува до 
4,32 дин/kg. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на ова спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се̂  
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На- оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 871/2 од 31 јули 1973 

, година. 
4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 

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

Претставник на производителот: Фабрика сул-
фатне целулозе и папира — Иванград. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ме-
ламин", кемична товарна — Кочевје, „Донит", 
кемична индустрија — Медводе, Шумско инду-
стриски комбинат „Копаоник" — Куршумлија 

" и „Енергоинвест '— 11 Октомври" — ,Прилеп. 
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624. 625. 

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 
З А ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ З А Б Е З -
ДРВНИ ХАРТИИ, ЗАМЕНА ЗА ПРЕШПАН, ПЕЛИР 

И Б Е З Д Р В Н И Ц Р Т А Ч К И Х А Р Т И И 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 декември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за бездрвни хартии, замена за 
прешпан, пелир и бездрвни цртачки хартии, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите постојни про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат 
и тоа за: 

Дин./kg 
1) бездрвна п и т у ванка хартија , 

сатинирана, келена 1/1, интензивно беле-
на, 50—59 g/m2 до 6,00 

2) бездрвна пишувачка хартија , 
сатинирана, келена 1/1, интензивно беле-
ва, 60—69 g/m2 до 5,70 

3) бездрвна пишувачка хартија , са-
тинирана. келена 1/1, интензивно белена, 
70—120 g/m2 . до 5,60 

4) бездрвна пишувачка хартија , са-
тинирана, пелена 1/1, интензивно белена, 
66—68 g/m2 до 5,10 

5) бездрвна пишувачка хартија , са-
тинирана, келена 1/1. интензивно беле-
на, бб—68 g/m2 за тетратки-ролни до 5,00 

6) замена за прешпан, сатинирана, 
келена 1/1, бојосана, 180—240 g/m2 до 5,70 

7) пелир, машински мазен, келен 
1/1, интензивно белен, 40—45 g/m2 до 6,90 

8) пелир (бонд), 30 g/m2 до 7,90 
9) бездрвна цртачка хартија , марки-

рана, келсна 1/1, интензивно белена, 
110—140 g/m2 до 5,50 

2. Учесниците па оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се на-
ога во Стопанската комора на Југославија . 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени со решение бр. 754/2 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: Фабрика 
целулозе и папира — Приедор, Фабрика сулфат -
не целулозе и папира — Дрвар, Фабрика еул-
фатне целулозе и папира — Иванград, Фабрика 
за целулоза и хартија — Кочани, Здружена п а -
лир ница. Љубљана — Љубљана Поље, Фабрика 
целулозе и папира ,,Матроз" — Саемска МР!тро-
вица, Папирница — Количево и Ри јечка твор-

г ница пѕпира — Риека. 

Претставници на 38 купувачи-потрошувачи на -
ведени ЕО спогодбата. 

Врз основа н а член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
25/72 и 35/72), претставникот на производителот и 
представниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА З А Т Е Ч Е Н И Т Е ЦЕНИ З А СПЕ-

Ц И Ј А Л Н И Х А Р Т И И И К А Р Т О Н И 

1. Претставникот на п р о и з в о д и т е л о т ^ претстав-
ниците на потрошувачите на 31 јануари 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за специјални хартии и картони, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите ПОСТОЈНИ про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што на јвисоките продажни цени да изнесуваат, 
и тоа за : 

Дин./kg 
1) специјална цртачка харти ја и к а р -

тон, машински мазен, сатиниран, рапав, 
бел 120—300 g/m2 до 8,20 

2) сурова хелиографска хартија , са-
тинирана бела 80—120 g/m2 до 7,50 

3) харти ја за подлога на матрици, са-
тинирана 100—120 g/m2 до 6,60 

4) картографска хартија , машински 
мазна, сатинирана 100—160 g/m 2 до 8,00 

5) картографска харти ја С Ф Р Ј спо-
ред посебни прописи до 10,85 

6) специјална харти ја за обврзници 
според посебни прописи до 7,15 

7) специјален картон според посебни 
прописи до 21,95 

8) специјална хартија за поштенски , 
картички според посебни прописи до 6,45 

9) специјална хартија за чекови спо-
ред посебни прописи до 7,55 

10) специјална харти ја за меници 
според посебни прописи . до 7,55 

11) специјална xaрти ja за лозови 
според посебни прописи до 6,90 

12) специјална харти ја за меѓу лис-
тови според посебни прописи до 6,35 

13) банкнотна хартија според посебни 
прописи ДО 27,55 

Врз цените од став 1 на оваа точка 
може да се засмета уште: 

1) за обрежување од сите четири 
страни до 0,50 

2) за трговска амбалажа до ч 0,80 
3) за посебна трговска амбалажа, 

картонска -и непропустлива. ДО 1,80 

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 па Југославија . 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 132/1 од 31 јули 1973 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во "„Службен лист на 

/ СФРЈ" . 
ПредстаЕник на производителот: Товарна папир-
ја - Радече. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Аеро" - Цеље, Завод за изрзду новчапица -
Белград, „Папирографика" - Љубљана, „Вјес-
ник" — Загреб и „Графика" — Загреб. 
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626. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РОТО-

ХАРТИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 29 јуни 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за рото-хартија, во ролни, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите ПОСТОЈНИ про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
така што највисоката продажна цена да изнесу-
ва, и тоа за: 

дин/kg 
1) рото-новинска хартија до 3,40 
2) списанија рото-офсет ЧРОФ во ролни до 3,60 
3) средно фина офсет-хартија во ролни до 4,10 

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. 739/1 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 це-
лулоза РШ папирја „Ѓуро Салај" — Кршко и 
Фабрика целулозе и надира „Матроз" — Срем-
ска Митровица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: НИЛ 
„Борба" - Белград, „Борба" — Загреб, „Инфор-
матор" — Загреб, „Комунист" - Белград, НИП 
„Вјесник" — Загреб, НИП „Форум" — Нови Сад, 
НИП „Дневник" - Нови Сад, НИП „Дело" -
Љубљана, НИП „Људска правица" — Љубљана, 
НИП „Вечер" - Марибор, НИП „Слободна Дал-
мација" — Сплит, НИП „Ослобоѓење" — Caipae-
во, НИП „Нова Македонија" — Скопје, НИП 
„Привредни преглед" - Белград и Београдски 
графички и издавачки завод — Белград. 

што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

дин/парче 
1) пастеризирано млеко NT 1/1 до 0,2075 
2) јогурт NT 1/4 до 0,1050 
3) асцептично млеко АТ 1/2 до 0,2375 
4) овошни сокови АТ 1/5 до 0,170 
5) асцептнО млеко АТ 1/4 до 0,1550 

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. 1079/1 од 31 јули 1973 
година. 

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

Претставник на производителот: Графичко пре-
дузеќе „Типопластика" — Горњи Милановац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: По-
љопривредни комбинат „Београд" — Белград, 
Љубљанске млекарне - Љубљана, Загребачка 
мљекара — Загреб и Пословно удружење мле-
карске индустрије „Млекосим" — Нов Белград. 

. 627. 

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 производителите и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕТ-

РА-ПАК АМБАЛАЖА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 декември 1972 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за тетра-пак амбалажа, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемат своите постојни продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 

628. 

Врз основа на член 22 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), претставниците на про-
изводителите и претставниците на потрошувачите 
склучукаат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЗ-
ДРВНИ ОФСЕТ ХАРТИИ И КАРТОНИ И ЗА 

МЕХАНОГРАФСКИ ХАРТИИ И КАРТОНИ 

1'. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 22 декември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за бездрвни офсет хартии и 
картони и за механографски хартии и картони, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите по-
стојни продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, така што највисоките продажни цени 
да изнесуваат, и тоа за: 

Дин,/kg 
1) бездрвна офсет кондиционирана 

хартија и картон 5,80 
2) бездрвна офсет хартија и кар-

тон површински берени 6,20 
3) бездрвна офсет хартија и картон 

пигментирани ,7,00 
4) бездрвна механографска хартија 

и картон 6,70 
Врз цените од став 1 на оваа точка можат да се 

засметуваат уште: 
Дин./kg 

1) додаток за сатинирање до 0,20 
2) додаток за мошне остро сатини-

рање до 0,30 
3) додаток за мал формат (обрежан 

од сите четири страни) ' до 0,50 
4) трговска амбалажа до 0,80 
5) посебна трговска и непропустлива 

амбалажа до 1,30—1,80 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
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вите 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. 1115/1-72 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: Здружене 
папирнице — Љубљана, ФЦП „Матроз" — 
Сремска Митровица, Београдска фабрика хар-
тија? - Белград и Товарна папирја — Радече. 
Претставници на купузачите-потрошувачи: 
Графички завод Хрватске — Загреб, „Папир" 
— Белград, „,Аеро" — Цеље, „Хромос" — Бел-
град, ,.Гоце Делчев" — Скопје, „Веселин Масле-
ша" - Сараево, „Југопапир" - Белград, „Но-
ви Дани" - Белград, „Меркатор" - Љубљана, 
„Људска правица" — Љубљана, Тискарна „Сло-
венија" — Љубљана, Железничка тискарна -
Љубљана, „Авала" — Белград, „Слободан Јо-
виќ" — Белград, „Унион импекс" — Сараево, 
„Папирографика" — Љубљана, БИГЗ — Бел-
град, „Бирографика" - Белград, „Геокарта" — 
Белград, „Савремена администрација" — Бел-
град и „Графика" — Загреб. 

629. 

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 ФИЛ-

ТЕР - СТАПЧИЊА ЗА ЦИГАРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 25 април 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за филтер-стапчиња за цигари, со 
тоа што производителските организации'на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите постојни 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоките продажни цени да из-
несуваат, и тоа за: 

дин/kg 
филтер-стапчиња бб mm 14,65 
филтер-стапчиња 68 mm 15,30 
филтер-стапчиња 72 mm 15,95 
филтер-стапчиња 80 mm 17,60 
филтер-стапчиња 90 mm 19,05 
филтер-стапчиња 102 mm 22,90 

— филтер-стапчиња 120 mm 25,15 
филтер-стапчиња 102 mm (HB) 24,20 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите 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. 599/1 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: Фабрика ду-
вана — Сараево, Творница духана — Загреб -
погон Трогир - Трогир и „Тосама" — Товарна 
санитетнега" материјала — Домжале, 

Претставници на купувачите-потрошувачи: Ду-
в а ч к а индустрија - Ниш, Дуванска индустрија 
- Врање, Фабрика дувана - Сараево, Творница 
духана - Загреб, Тобачна товарна - Љубљана, 
Тутунов комбинат - Прилеп, Тутунов комбинат 
- Скопје, Тутунов комбинат - Куманово, 
Дувански комбинат — Титоград, Дувански ком-
бинат - Нови Сад, Дувански комбинат - Гњи-
лане и Творница духана и амбалаже — Ровињ. 

630. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена 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 ТРАН-

СФОРМАТОРИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 20 декември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за трансформатори за завару-
вање, со тоа што производителските организации 

. на здружениот труд да можат да ги зголемат свои-
те постојни продажни цени најмногу до 13%, при 
постојните услови за продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите 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. 149/2. од 31 јули 1973 
година. 

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

Претставник на производителот: „Електрода" 
— Загреб. 
Претставници на купувачите — потрошувачи? 
„Агровојводина" — Нови Сад, „Црвена звијез-
да" - Вараждин, „Чаковачки Магазин" - Ча-
ковец, ,.Електротехна" - Загреб, „Феримпорт" 
— Загреб, „Ковинотехна" - Цеље, „Меркур" -
Крањ. „Металка" - Љубљана, „Металсервис" 
— Белград, „Техногвожѓар" — Нови Сад, ,.3а-
наетсервис" - Скопје, „Зарја" - Марибор и 
„Жељпох" — Загреб. 

631. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72); претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТР-
ГОВСКИ, ЕЛЕКТРОВАРЕНИ И КОВАНО-ВАРЕНИ 

СИНЏИРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 27 октомври 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени на трговски, електроварени, 
и ковано-варени синџири, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд 
да можат да ги зголемуваат своите постојни 
продажни цени до нивото од ценовникот, кој е со-
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ставен дел на спогодбата, при постојните услови на 
продажбата. 

2. Учесниците на ,оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите 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. 298/5 од 30 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Товарна 
вериг" — Лесце и „Сила" — Стара Моравица. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
„Бродоматеријал" — Риека, „Бродомеркур" — 
Сплит, „Бродоќомерц" — Риека, „Металка" — 
Љубљана, „Ковинотехна" — Цеље, „Меркур" -
Крањ, „Агротехника" — Марибор, Цеље и Љуб-
љана, „Феримнорт" — Загреб, „Жељпох" — За-
греб, „Технометал" - Кралево, „Босна-Ауто" — 
Сараево, „Техногвожѓар" - Нови Сад, „Метал-
Импекс" - Тузла, ,,Метал" — Бања Лука, Елек-
трометал" — Белград, „Металсервис" — Бел-
град, „Техночелик" - Кралево, „Технопромет" 
Белград и „Ангропромет" — Ниш. 

632. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВИЈ-

ЧЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 8 мај 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за вијчени производи, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите постојни продажни це-
ни од ценовникот, кои се составен дел на спогод-
бата, во просек за 11,2%, при постојните услови на 
продажбата. 

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. 394/2 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: ,,Градац" — 
Валево, „Твик" - Книн, „Пламен" — Кропа, 
„Товил" - Љубљана, „Унис" - Коњиц, „Товар-
на вериг" - Лесце, „РЖ" - Скопје, „Тане Па-
лески" - Кичево, „Утензилија" - Загреб, „Ме-
ханотехника" - Изола, „Мин" — Сврлиг и РМК 
- Зеница и „Петар Драпшин" — Нови Сад. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ме-
талсервис" - Белград, „Ковинотехна" - Цеље, 
„Електрометал" - Белград, „Унима" - Сараево, 
„Металимпекс" - Тузла, „Бродомеркур" -
Сплит, „Руднап" Белград, „Фероелектро" — 
Сараево, „Металка" — Љубљана, „Југотехника" 
- Љубљана, „Меркур" - Крањ, „Жељпох" 

Загреб, „Бродоматеријал" - Риека, „Агропро-
дукт" — Суботица, „Братство-јединство" -т- При-
бој, „Електроопскрба" — Загреб, „Металургија" 
— Смедерево, „Словенијамеркур" - Цеље, 
„Феримпорт-Жељезар" — Осиек, „Узор" — Сме-
деревска Паланка, „Агроопрема" - Белград, 
„Дивчибаре" — Валево, „Технометал-Македони-
ја" — Скопје, „Интерпромет" — Скопје, „Јавор" 
— Битола, „Куглекс" — Белград, „Метал" — Ба-
ња Лука, „Техногвожѓар" — Нови Сад, „Т'ехно-
промет" — Белград, „Гвожѓар" — Кралево, „Фе-
римпорт" — Загреб, „Електротехна" — Љубља-
на, „Метална",- Марибор, „Елма" - Чрнуче при 
Љубљана, „ЖТП" - Скопје, „Же-Че" - Карло-
вац, и „Енергоинвест" — Сараево. 

633. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена 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 ЕЛЕК-

ТРОНСКИ ЦЕВКИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 јануари 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за електронски цевки, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите постојни про-
дажни цени во просек до 24%, при постојните усло-
ви на продажбата. 

2. Учесниците на оваа -спогодба, ,се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со^ спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 21/4 од 31 јули. 1973 
година. 

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

Претставник на производителите: „Електрон-
ска индустрија" — Фабрика електронских цеви 
— Ниш. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Југоелектро" — Белград, „Радиоелектро" — 
Белград, „Електротехна" — Белград, „ПРК" -
Белград, „Агровојводина" — Нови Сад, „Радио-
електроцентар" — Загреб и „Техноцентар" — 
Загреб. 

634. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена 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 ЕНЕР-

ГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17 јануари 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за енергетски трансформатори, 
со тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите постој-
ни продажни цени најмногу до 12,97%, при постој-
ните услови на продажбата. 
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2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со- спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 189/1 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: „Енергоин-
вест" - Сараево, „Раде Кончар" — Загреб и 
„Минед" - Белград. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ра-
диоелектро" — Белград, „Електротехна" — Бел-
град, „Електронабава" — Љубљана, „Електро-
техна" - Љубљана, Електроопскрба" — Загреб 
и ,.Техногвожѓар" — Нови Сад. 

635. 

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 производите-
лите и претставниците на потрошувачите склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ПРО-

ИЗВОДИ НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 26 декември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за производи на дрвната инду-
стрија (режана граѓа од иглолисници, бродски под, 
режана граѓа од бука, режана граѓа ,од даб 
и од други тврди широколисници, режана гра-
ѓа од топола и од други меки "широколис-
ници, шпер-плочи, панел-плочи и други плочи, 
освен иверици и слеп фурнир), со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите постојни продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
и тоа за: 
1) режана граѓа од иглолисници: 

— од ела-смрека, окрајчена, 
нормална, класа чиста, полу-
чиста дебелина 18 mm, широ-
чина над 8 tm, должина 3 
до 6 m 

— од ела-смрека, окрајчена, 
нормална, III класа, дебели-
на 24 mm, широчина над 8 
cm, должина 3 до 6 m 

— од ела-смрека, гредички — 
нормални димензии 48 X 76 
mm, должина 2 до 2,75 m 

— од ела-смрека летви, димен-
зии 24 X 48 mm должина 
3 до 6 ш 

1.274 дин/т 3 

839,09 

745 61 

1.163,48 
2) бродски под: 

— елов бродски под должина 
3 до 6 т , И класа 32,71 дин/т 3 

3) режана граѓа од бука: 
— букова режана граѓа — са-

мица неокрајчека, И класа, 
дебелина 25 до 120 mm, ши-

^ рочина 16 cm, должина над 
1,80 т , парена ^ 1.215,09 дин/т 3 

— букова режана граѓа — са-
мица неокрајчена, II класа, 
дебелина 25 до 120 mm, ши-
рочина 16 cm, должина над 
1,80 т , непарена 1.217,81 „ 

— букова режана граѓа, окрај-
чена, II класа, дебелина 25 до 
120 mm, широчина 12 cm. дол-
жина 1 до 1,70 т , парена 979,86 дии/т 3 

— букова режана граѓа, окрај-
чена, II класа, дебелина 25 
до 120 mm, широчина 12 cm, 
должина 1 до 1.70 т , непарена 979,26 ,, 

— букова четвртача, I класа, 
20 X 20 mm, должина 0,50 до 
0,90, парена 859,16 ,, 

— букова четвртача, I класа 
20 X 20 mm, должина 0,50 до 
0,90 т , непарена 898,37 ,, 

4) режана граѓа од даб и од други 
тврди широколисници, топола и 
од други меки широколисници: 
— дабова режана граѓа - кла- -

дарки, I/II класа, промер 40 
до 49 cm, дебелина 20 до 
120 mm, должина 2 до 4,9 m 2.304,68 дин/m3 

— дабова режана граѓа — са-
мица I/II класа, дебелина 20 
до 120 mm, должина 2 до 4,9 m 2.228,75 ,, 

— дабева режана граѓа, окрај-
чена, II класа, дебелина 19 до, 
45 mm, должиоа^ 1 до 1,70 т , 
широчина над 12 cm 2.027,78 ,, 

— брестова режана граѓа — са-
мица I—II класа 1.316,20 ,, 

5) шпер-плочи, панел-плочи и дру-
ги плочи (освен ивериц^): 
— букови непарени шпер-плочи, 

меркантил, дебелина 4 mm, 
должина и широчина по JUS 2.951,04 , ,, 

— букови парени шпер-плочи, 
II класа, дебелина 5 mm, дол-
жина и широчина по JUS 3.070,60 ,, 

— ^облагородени букови па-
нел-плочи, II класа, димензии 
122 X 220, дебелина 22 mm, 
изработка по JUS 1.957,22 ,, 

— ^облагородени плочи влак-
натици — лесонит, I класа, 
дебелина 3,2 mm, димензии 
5,2 X 1,7 m нормални, тврди 5,53 дин/т 2 

— плочи влакнатици — лесонит 
— изолациони I класа, де-
белина 10 mm 4,77 ,, 

— плочи влакнатици - лесонит, 
површина облагородена со 
меламин, природни, 1 класа, 
димензии 170 X 1300 X 4 mm 32,28 ,, 

6) фурнир слеп: 
буков слеп фурнир — сечен, па-
рен, окрајчен, И класа, дебели-
на 3 mm, должина 0,50 m широ-
чина 10 cm 1.962,53 дин/m3 

2. За другите асортимани и квалитети на произ-
водите од точка 1 на оваа спогодба, ќе се примену-
ваат цените од ценовникот кој е составен дел на 
спогодбата и кој Стопанската комора на Југославија 
ќе им го достави на сите производители. 

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точ. 1 и 2 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. 

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 775/1 од 30 јули 1973 
година. 

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 
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Претставници на производителите: „Шипад" — 
Сараево, „Маглиќ" — Фоча, „Кључ" — Кључ, 
„Пале" — Пале, „Криваја" — Завидовиќи, „Сана" 
— Сански Мост, „Јавор" — Пивка, „Савиња" — 
Цеље, ПЗ „Лес" — Љубљана, „Лесонит" Илир-
ска Бистрица, „Македонијадрво" — Скопје, 
„Треска" — Скопје, Пословно удружење шумар-
ства и дрвне индустрије — Титоград, Дрвно ин-
дустријске предузеќе — Делнице, „Спачва" — 
Винковци, Пословно удружење дрвне индустрије 
— Загреб, Дрвно индустријске подузеќе — Огу-
лин, Дрвно индустријски комбинат — Бјеловар, 
Дрвна индустрија — Шид, Дрвни комбинат — 
Лесковац, Дрвни комбинат — Сремска Митрови-
ца, Дрвни комбинат — Куршумлија, Дрвни ком-
бинат — Панчево, „Бора Марковиќ" — Забрежје, 
„Уметност" — Бачка Топола, „Јасен". — Кралево, 
„Црвена застава" — Крушевац, „Слободан Јо-
виќ" — Кучево. 
Претставници иа купувачите — потрошувачи: 
„Граѓа" — Бања Лука, „Шипад" — Сараево, 
„Огрев" — Сараево, „Караорман" — Скопје, 
„Мебло" — Нова Горица, „Алплее" — Железники, 
ПЗ „Лес" — Љубљана, „Македонијадрво" -тг 
Скопје, „Треска" — Скопје, „Дрвоимпекс" — Ти-
тоград, „Чесма" — Бјеловар, „Фурнир" — За-
греб, Дрвна индустрија — Вировитица, Послов-
но удружење дрвне индустрије — Загреб, „Фло-
ријан Бобиќ" — Вараждин, „Црвена звезда" — 
Земун, „Гај" — Панчево, „Будуќност" — Свето-
зарево, „20 Октобар" — Белград, „Црвена заста-
ва" — Крушевац. 

636. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПАР-

КЕТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 4 јануари 1973 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за паркет, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд своите 
ПОСТОЈНИ продажни цени, при постојните услови на 
продажбата, да можат да ги зголемат така што нај-
високите продажни цени да изнесуваат, и тоа: 

дин/т2 

1) дабов полн паркет II класа 81,60 
2) буков полн паркет II класа 50,71 
3) ламелиран дабов паркет, со подлога 

II класа ' 42,94. 

2. За другите сортимента и квалитети на произ-
водите од точка 1 под 1 до 3 на оваа спогодба, како 
и цените за паркет од другите видови дрво, ќе се 
применуваат цените од ценовникот, кој, е составен 
дел на спогодбата и кој Стопанската комора на Ју-
гославија ќе им го достави на сите производители. 

3. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точ. 1 и 2 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. 

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
.завод за цени, со решение бр. 28/1 од 30 јули 1973 
година. 

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето вo „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „ДИП" — 
Карловац, „Шипад" — Сараево, „Сааа" — Сан-
ски Мост, СОУР „ИНЦЕЛ" — Бања Лука — Мр-
коњиќ Град, КДИ „Вукман Крушчић — Мој-
ковац, ДИП „Нови дом" — Дебељача, „Криваја" 
Завидоеиќи, „Маглиќ" — Фоча, „Лико" — Врх-
ника, „Треска" — Скопје, „Јужни Кучај" — За-
јечар, „Брестовац" — Гарешница, „Копаоник" — 
Куршумлија, „Дрвни комбинат" — Сремска Мит-
ровица, ШИК „Црвена застава" v— Крушевац. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Зав-
рај" — Белград, „Фурнир" — Загреб, „Шипад" 
— Сараево, „Маглдќ" — Фоча, „Криваја" — За-
видовиќи, „Грамат" — Загреб, „Метал" — Бања 
Лука, „Инекс" — Белград, „Копаоник" — Бел-
град, „Треска" — Скопје, „Градлес" — Марибор и 
„Паркет-Пластика" — Риека. 

637. 

Брз основа на член 22 од Законот за општест-
вена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите 
и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
З А ПРОМЕНА НА З А Т Е Ч Е Н И Т Е ЦЕНИ З А МА-

ШИНСКИ РЕЗЕН, МЕРЕН И ДРУГ АЛАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 17"мај 1973 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за резен, мерен и друг алат, со тоа 
што производителските организации на здруже-
ниот труд да можат да ги зголемат своите постојни 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, до нивото на цените од ценовниците, кои се 
составен дел на спогодбата, а според поблиските 
наименувања утврдени во документацијата на спо-
годбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба' се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат односно купуваат по цените и под 
условите 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. 317/2 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: „Индустрија 
алата" — Требиње, „Југоалат" — Нови Сад, 
„Фабрика резног алата" — Чачак, ,,Кордун" — 
Карловац, „Прва Петолетка" — фабрика алата 
— Трстеник, „Југорапид" — Загреб, „Првомај-
ска" — Загреб, „Товарна резалнега ороѓа" — 
Преваље, „Марко Орешковић — Лички Осик, 
„Фабрика алата" — Бачка Топола и „Жељезар-
на Равне" — Равне на Корошкем. 
Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Техногвожѓар" — Нови Сад, „Феримпорт" — 
Загреб, „Меркур" — Крањ, „Јеклотехна" — Ма-
рибор, „,Жељпох" — Загреб, „Технопромет" — 
Белград, „Металсервис" — Белград, „Бродомер-
кур" -т- Сплит, „Руднап" — гБелград, „Техно-
метал-Македонија" — Скопје, „Ковинотехна" — 
Цеље, „Електрометал" — Белград, „Гвожѓар" 
— Кралево, „Интерекспорт" — Сараево, ,,Техно-
техна" — Белград, „Унима" — Сараево, „Техно-
меркур" — Карловац, „Инвест-Импорт" — Бел-
град, „Агроопрема" —. Белград и" „Металка" — 
Љубљана. 
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638. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест- „ 
вена 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 МА-

ШИНИ И ОПРЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ДРВО 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 ноември 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за машини и опрема за обработ-
ка на дрво, така што производителските организа-
ции на здружениот труд да можат да ги зголемат 
своите постојни продажни цени до нивото на це-
новниците кои се составен дел на спогодбата, при 
постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа. спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 471/1 од 30 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „Жичница" 
— Љубљана, „Братство" —- Загреб, „Арсеније 
Спасиќ" — Заечар, ДИК „Гурѓеновац" — ѓурѓе-
новац, ДИК „Белишќе" — Белишќе и ДИК 
„Јањ" —- Д о л н и Вакуф. 
Претставници на 59 купувачи — потрошувачи 
наведени во спогодбата. 

639. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена 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 ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НА-
ТРИУМ-ХИДРОКСИД ПРОИЗВЕДЕН ПО ЕЛЕК-

ТРОЛИТСКИ ПАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 31 октомври 1972 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натрум-хидроксид произве-
ден по електролитски пат, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да мо-
жат да ја зголемат својата постојна продажна цена 
така што највисоката продажна цена да изнесува 
1.690 дин/t, при постојните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 588/2 од 30 јули 1973 
година. 

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

Претставници на производителите: „ОХИС" — 
Скопје, „Југовинил" — Каштел Суќурац и 
„Електробосна" — Јајце. 

Претставници на купувачите — потрошувачи: 
„Вискоза" — Лозница, „Инцел". — Бања Лука, 
„Плива" — Загреб, „Велинка" — Љубљана, „Ѓу-
ро Салај" — Кршко, „ИНА" — Риека, Товарна 
кемичних изделков — Храстник, „Хартија" — 
Кочани, „Косово" — Обилиќ, „Текстилни ком-
бинат" — Загреб, Термоелектрана-Тузла — Ќа-
тиќи, „Цветан Димов" — Скопје, „ОКИ" — За-
греб, „Далматинка" — Син,, „Ветпром" — Бел-
град и „Борис Кидрич" — Задар. 

640. 

Врз основа на член 22 од Законот за општест-
вена 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 ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА НА-

ТРИУМ-ПЕРБОРАТ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 12 февруари 1973 
година склучија и потпишаа Спогодба за промена 
на затечените цени за натриум-перборат, со тоа што 
производителските организации на здружениот труд 
да можат да ја зголемат својата постојна продажна 
цена за наведениот производ така што највисоката 
продажна цена да изнесува 4,25 дин/kg, при постој-
ните услови на продажбата. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат односно купуваат по цените и под усло-
вите предвидени со спогодбава, чиј оригинал се 
наоѓа во Стопанската комора на Југославија. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 436/2 од 31 јули 1973 
година. 

- 4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставник на производителите: „Велинка" — 
Љубљана. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Са-
пониа" — Осиек, „Мерима" — Крушевац,- „Зла-
торог" — Марибор и „Лабуд" — Загреб. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИ-
ТОСТА НА ЧЛ, 2, 6 И 7 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА ВАРИЈАБИЛНИОТ ДЕЛ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РА-
БОТНАТА ЕДИНИЦА „ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР" 
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА", БЕЛГРАД 

I. На иницијатива на Бајатовиќ Милијана од 
Белград, Уставниот суд на Југославија, со решение 
У. бр. 245/72, од 4 април 1973 година, поведе постап-
ка за оценување на уставноста и законитоста на чл. 
2, 6 и 7 ,од Правилникот за распределба на варија-
билниот дел на личните доходи на работниците на 
Работната единица „Финансијски сектор" на Прет-
пријатието „Београдски водовод и канализација", 
Белград, од 30 март 1968 година. 

Со деловите на одредбите на чл. 2 и 7 на наве-
дениот правилник е пропишано височината на ва-
ријабилниот дел на личниот доход на работниците 
да ја одредува непосредниот раководител, во со-
гласност со надлежната комисија на советот на ра-
ботната единица, и дека за толкувањето на одред-
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бите на Правилникот е надлежен финансискиот ди-
ректор на претпријатието. Со делот на одредбите на 
член 6 од Правилникот е пропишано варијабилниот 
дел на личниот доход да може да се намали поради 
неизвршување на предвидената работа во рок, не-
извршување на поставените задачи од страна на 
раководителот, неквалитетно вршење на работите и 
некоректен однос спрема странките. 

И. Оценувајќи ја уставноста и, законитоста на 
наведените делови на одредбите на чл. 2, б и 7 на 
Правилникот, Уставниот суд утврди дека тие дело-
ви на одредбите не се согласни со Уставот на СФРЈ 
и со законот. 

Ниту Уставот на СФРЈ ниту законот не пред-
видуваат можност за личниот доход или за кој и да 
е дел од личниот доход на работниците да решава 
поединец, во согласност со комисија на органот на 
управувањето, или пак поединец да е овластен да 
ги толкува одредбите на општите акти. Наспроти 
тоа, според точка 4 став 1 на Уставниот амандман 
XXI, основите и мерилата за распределбата на до-
ходот и на личните доходи ги утврдуваат работни-
ците, во согласност со основите и мерилата устано-
вени со самоуправните спогодби и со општествениот 
договор. Не се предвидува исто така ниту можноста 
за намалување на варијабилниот дел на личниот 
доход поради повреда на обврските во здружениот 
труд. За такви повреди може да се израче само. ед-
на од мерките предвидени со член 45 од Законот за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд и со член 91 од Основниот закон за работните 
односи, како што се опомена, јавна опомена или 
друга пропишана мерка. Личниот доход на работ-
ниците не може да се намалува ниту поради неквали-
тетно вршење на работите, ако квалитетот на ра-
ботата не се утврдува според однапред предвидени 
мерила, во смисла на член 42 став 3 од Законот за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд 

Врз основа на изложеното Уставниот суд утврди 
дека наведените делови на одредбите на чл. 2, 6 и 7 
од Правилникот не се 'согласни со Уставот и зако-
нот, бидејќи со нив се установува правото на инди-
видуален орган да одлучува за личниот доход, да ги 
толкува општите акти на основната одганизација на 
здружениот труд и да го намалува личниот доход 
поради повреда на обврските во здружениот труд. 

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 
247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југосла-
вија 

о д л у ч и 

1. Противуставни и противзаконито се одредби-
те на општите акти со кои се овластува индивиду-
ален извршен орган да може да го утврдува лич-
ниот доход на работниците и да ги толкува одред-
бите на општите акти на основната организација на 
здружениот труд, како и одредбите со кои се нама-
лува личниот доход поради повреди на обврските во 
здружениот труд. 

2. Се укинуваат одредбите на чл. 2, 6 и 7 од 
Правилникот за распределба на варијабилниот дел 
на личните доходи на работниците на работната 
единица „Финансијски сектор" на Претпријатието 
„Београдски водовод и канализација", Белград, од 
30 март 1968 година, во делот со кој се пропишува 
височината на варијабилниот дел на личниот доход 
на работниците да ја одредува непосредниот рако-
водител, во согласност со надлежната комисија на 
советот на работната заедница, дека за толкување 
на одредбите на Правилникот е надлежен финан-
сискиот директор на претпријатието и вари ј абил-
ниот дел на личниот доход да може да се намали 
поради неизвршување на предвидената работа во 
рок, неизвршување на поставените задачи од стра-
на на раководителот, неквалитетно вршење на ра-
ботите и некоректен однос спрема странките. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и судии Иван Божичевиќ, Радивое Главиќ, 
Радојка Катиќ, д-р Александар Фира, Јоже Земљак, 
д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи, Боривое Ромиќ, Ди-
мо Кантарџиски, д-р Стане Павлич, Ненад Петро-
виќ и Ѓуро Меденица. 

У бр. 245/72 
19 јуни 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 70 од Законот за сојузната 

управа („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/65), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА И ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПОДГОТОВКА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА УСОГЛАСУВАЊЕТО 
НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ И НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИ-
ТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НА РАБОТНИЦИТЕ 
ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВО ЗДРУЖЕНИЈАТА НА НИ-

ВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се разрешува од должноста на претседател на 
Комисијата за подготовка и спроведување на опште-
ствениот договор за усогласувањето на распредел-
бата на доходот и личните доходи на работниците 
во органите на федерацијата и на работниците во 
општествено-политичките и други организации и во 
здруженијата на ниво на федерацијата Геза Тик-
вички, досегашен член на Сојузниот извршен совет, 
а за претседател на оваа Комисија се именува Муг-
бил Бејзат, член на Сојузниот извршен совет и со-
јузен секретар за правосудни и општи управни ра-
боти. 

Б. бр. 62 
18 јули 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации (,.Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршеа совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

За помошник-директор на Сојузната дирекција 
за резерви на прехранбени производи се назначува 
Милисав Воичиќ, претседател на Собранието на 
општина Врбас. 

Б. бр 64 . 
18 јули 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71 и 67/Т2), Сојузниот Извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 
НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се разрешува од должноста на помошник-дирек-
тор на Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи Милорад Кораќ, поради одење во 
пензија. 

Б, бр. 65 
18 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет (,,Службен лист на СФРЈ", 
вр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста на помошник-секре- 
тар на Сојузниот извршен совет Антон Клемен, со 
31 август 1973 година, поради одење на друга долж-
ност. 

Б. бр. бб 
18 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 16 став 4 од Законот за Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР НА. 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник-секретар на Сојузниот извршен 
совет се назначува д-р Рафаел Цијан, досегашен 
функционер ЕО Сојузниот извршен совет БО положба 
на помошник-сојузан секретар, -со 1 септември 1973 
година. 

Б. бр, 68 
18 јули 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-
ЛИКА 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 В о е н а т а п о ш т а 2280 — Б е л г р а д 

— за примерна работа на 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 

водникот-стажист: Међедовић Маша Сафет; 
десетарите: Барлов Василија Радомир, Бороја Ми-

лан-а Здравко, Бела ј ић Мије Томислав. Набраја 
Бранка Милић. Чаушевић Рустена Фадил, Декић 
Душана Божидар, Грубиша Миће Милорад, Харам-
баша Ивана Божидар Крчић Косте Недељко, Леко 
Мате Мирко. Миливојев Живе Мирослав, Милоше-
вић Мирка Радован, Молнар А д р и ј е Андрија, Но-
вина Јуре Рудолф, Савић Десимира Душан, Себец 
Јосипа Стево Српак Винка Фрањо, Васиљевић Љ у -
бомира Владимир. Велкаврх Рудолфа Рудолф, Ву-
јчић Ђуре Момчило Зупан Јанеза Давид: 

разводниците: Парић Мате Перо, Смаилагић Са-
фета Јасмин, Шехић Мурата Нусрет, Васовић Пан-
телија Љубиша; 

војниците: Бателић Антона Силвано, Божуновић 
Симеуна Гојко., Часар Биљем а Биљем. ЂчниК Ми-
линка Милутин. Каурин Николе Иле, Кириџић Ви-
томира Милутин Марјановић Милоша Јово, Ми-
хајловић Јове Драго, Митовски Славка ВОЈНО, Пе-
тровић Димитрија Душан, Раман Јоакима Влади-
мир Симић Васа Момчило Вида Ладислава Мате, 
Врховац-Млађена Мићо; 

— за особено истакнување во познавањето и вр-
шењето на војничките должности и за примерно 
војничко држење 

СО МЕДАЛ ЗА В О Ј Н И Ч К И ДОБРОДЕТЕЛИ 

водниците-стажисти: Анролд Едуард-а Стеван, 
Богић Саве Радован, Смољаковић Милана Златко; 

десетарите: Анетић Јосипа Бранко, Б а ј т Ј о ж е 
Аљоша Баковић Лозе Петар Бањац Милоша Бош-
ко, Батинић Николе Маријан Бегрм Јосипа Јосип, 
Бекић Драгана Светозар, " Бишкуп Стјепана Едо, 
Благојевић Сава Младен, Благојевић Бранка Весе-
лин. Бодловић Милана Перо. Богдановић Антуна 
Марјан. Бокан Миле Никола, Боровчак Јулије Бо-
жидар, Божичковић Ђоође Миле, Брицељ Андоеја 
Томаж. .Брозовић Стјепана Иван, Царановић Вели-
мира Драгољуб, Црвенковски Петра Васил, Ћакор 
Смаје Атиф, Ћеранић Мише Милан. Ћорић Јусе 
Алија, Черба Фрање Иван, Червар Шимета Винко, 
Чинчек Стеве Стјепан, Чортан Дмитра Никола; 

Делач Винка Фрањо. Диклић Петра Марко. До-
лић Миодрага Петар, Димитров - Јангела Киро, 
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Дробњак Станимира Миломир, Дујмовић Ивана 
Драган, Дукић Душана Бранислав, Дуњић Алек-
сандра Иван, Ђорђевић Радомира Бранко, Ђорђе-
вић Вукашина Миодраг, Ђорђевски Тодова Бого-
сав, Ђурић Михаила Ненад, Ердец Стево Ђуро, 
Филиповић Љубинка Милорад, Фиолић Антуна 
Јурај, Франчишковић Томислава Бранимир, Га-
ћановић Мула Сеад, Гагалески Јонче Петре, Гаји-
чић Слободана Мирослав, Гајсер Јанеза Јанез, 
Галешић Николе Петар, Гаврић Миленка Неђо, 
Горички Фрање Јосип, Граховац Гојко Мићо, 
Граматиков Глигора Стојан, Грујић Живка Радо-
ван, Гвозденац Васкрсије Милан, Гвоздић Милоша 
Милић, Хасковић Бајрама Шућро, Хасовић Салке 
Расим, Хижман Јосипа Иван, Хусеиновић Османа 
Мурсел,; 

Игра Стјепан Иван, Илић Шимуна Јозо, Ин-
џић Ђукана Никола, Исески Душана Анте, Ивано-
вић Стојанке Живко, Ивановски Косте Никола, 
Јанчић Миће Јово, Јанковић Часлава Марко, Јер-
ков Јерка Ивица, Јордан Франца Алојз, Јорданов 
Алексе Ђорђе, Јовановић Борисава Богдан, Јова-
новић Миливоја Драган, Јусуповић Беге Шемсо, 
Капља Цирил а Бојан. Карај чић Селимира Владо, 
Комес Вилима Вилим, Коречић Фрање Владимир, 
Коров Томе Јосип, Костић Анђелка Радомир. Ко-
жул Јоже Марјан, Крагуљ Николе Душан. Крчмар 
Миће Рајко, Кресојевић Стојка Чедо, Крстић Бори-
сава Родољуб, Кујунџић Јулије Љубисав, Кукец 
Стјепана Иван, Ла^вић Ранка Стево, Лаловић Бу-
димира Марко, Лицул Леополда Владимир, Лулић 
Мустафе Шевајлија, чЛужании Петка Светомир; 

Љољо Пава Станко. Мај дапчевић Симе Љубо, 
Марас Ивана Бранко, Марини Макса Желимир, 
Марковић Добривоја Александар, Марковић Мио-
драга Михаило, Марковић Стаменка Милосав, Мар-
тинчевић Фрање Стјепан, Мате Ивана Владимир, 
Матијевић Ивице Иван, Мехић Хасана Јакуб, Ми-
хаиловић Пере Светозар, Михаљек Петра Павао, 
Микелић Шиме Мирко, Милутиновић Драгољуба 
Петко. Миљановић Стеве Жељко. Мишкец Милана 
Младен, Митровић Љубомира Јефто, Митровић Ми-
лана Никола, Младеновић Живојина Бранислав, 
Мухамедагић Мујаге Мухамед, Мунижаба Јове Ђу-
ро, Николић Николе Симо, Нинковић Војислава Зо-
ран, Обрадовић Милоша Радивоје, Обреновић Сло-
бодана Марко; 

Пањковић tЂорђа Милан, Павелић Луке Иван, 
Павловић Руде Анђелко, Павловић Михаила Славо-
љуб, Павловић Стефрена Васо, Павловић Душана 
Зоран, Перишић Николе Вељко, Пернек Изидора 
Милан, Пешић Милорада Драгомир, Петковић Де-
симира Љубодраг, Петковић Миће Ранко, Петрић 
Маринка Фрањо, Петров Јона Петар, Петровић 
Паве Иво, Петровић Крстимира Радован, Петровић 
Милорада Саво, Петровић Радована Слободан, Пе-
тровић Боривоја Златко, Пинезић Јосе Силвестар, 
Пинтар Ђуре Марјан, Полковски Јордана Славе, 

-Прцић Ферида Менсур, Пребег Ивана Стјепан, Пу-
ћурица Ибре Исмаил, Пухек Велента Стјепан, Ра-в 
јовановић Петра Радован, Радовчић Мате Омер, 
Радовић Момчила Митар, Ранковић Радосава Мом-
чило, Равбар Ивана Иштван, Резо Ивице Јосип, Ру-
га Стјепан Велимир, Рушо Мирка Илија, Ружић 
Иванке Драгољуб; 

Саковић Ђуре Фрањо, Самбол Драгутина Дра-
гутин. Савановић Станка Станимир, Секулић Ви-
дака Миливоје, Симић Стојана Јово, Скендеревић 
Мишка етичан Скендрреовић Томе Владо, Слатин-

шек Мартина Мартин, Слијепчевић Милана Саво, 
Слосер Фрање Бранко, Смолец Јакоба Иван, Соф-
тић- Омера Осман, Сомођи Мирослава Крешимир, 
Спасић Светомира Славител^, Стаменовић Загорке 
Милан, Станојевић Милутина Томислав, Степанић 
Ранисава Петроније, Стевановић Живана Светозар, 
Стевић Николе Власта. Стојановић Трифуна Бори-
воје, Стојановић Николе Драгослав, Стојановић 
Ђуре Милан, Стојановић Саве Звонимир, Стојанов-
ски Лубев Лазар, Стојковић Чедомира Стојан, Су-
дар Владимира Слободан, Шиник Ђуре Лазо, Шко-
рја Јоже Јоже, Шкрлец Бранка Милан, Шкуфца 
Стане Томаж. Шкунца Антуна Фрањо, Шофранац 
Милована Шћепан, Шурина Албина Владимир, 
Швигир Винка Иван; 

Танасић Милоша Предраг, Танцер Јосипа Адо-
ниш. Тодоровић Саве Милорад, Тодоровић Петра 
Небојша, Тофаит Антона Антон, Томаши Бранка 
Звонко, Томашковић Јосипа Иван, Трипић- Крсте 
Рајко, Турсуновић Феј зе Исмет. Угрешић Стевана 
Младен, Видак Стјепана Звонко, Виљетић Андрије 
Стјепан, Вишић Халида Мирсад, Бокић Славка Ра-
дован, Волк Антона Јанез. Борих Ивана Мартин, 
Вучета Славко Владо. Вукадиновић Драгољуба Ми-
лан, Вуказић Лазара Чедомир, Вукелић Ђуре Бог-
дан, Вукосављевић Душана Ранко, .Забјан Ладис-
лава Арпад, Закањи Ђуре Жељко, Зелић Анте 
Марјан. Зимбаков Риста Димитар, Зотевски Санде 
Војко, Живковић Станимира Веља, Живуловић 
Милана Вукашин, Жупчић Марка Стево; 

разводниците: Абдић Муииба Мунир, Андрић Ми-
одрага Ратомир, Арсић Милана Љубиша, Бокан 
Стевана Миливоје, Венце Карла Владимир, Божић 
Стевана Раденко, Брлетић Стеве Станко, Чукић 
Светозара Здравко, Дајчман Августа Силво, Делев 
Милоша Георги, Џида Велимира Миливоје, Гаврић 
Милана Јуре, Хећимовић Химзе Сифет, Иванић 
Албина Отон, Јовичић Радосава Живорад, Јусуфбе-
говић Зијабега Зијо, Каурић Ивана Стјепан, Костић 
Пере Бранислав, Краишник Јове Лазар, Крстић 
Јована Новица, Куханец Леонарда Иван, Кукурић 
Митра Богдан; 

" Лабаш Данијела Алојз, Лазић Здравка Љубо-
мир, Максимовић Стеве Милан, Марковић Живо-
јина Зоран, Мехић Ибрахима Сабахудин, Панте-
лић Бранка Слободан, Пашалић Саве Ристо, Петро-
нијевић Борисава Милисав, Прљача Салита Нусрет, 
Регојевић Стојана Невенко, Рудеж Стјепана Благо, 
Селимовић Мехрема Фадил, Станојчић Радомира 
Радојица, Тукић Петра Љубомир, Валчевић Фрање 
Милутин, Витовски Јоза Јђзо, Врховец Вељка Сре-
то, Вугделија Милана Никица, Вујиновић Миле Ми-
лорад, Зокић Владимира Драгомир, Жагар Ивана 
Алеш: 

војниците: Андрашец Ивана Владимир, Андреј-
и ћ Еугена Давор, Арсенић Марка Перо, Арсић 
Живана Милутин, Ашанин Миљана Миломир, Ата-
насовић Радомира Трајан, Бахић Алије Мехо, 
Банфић Ивана Божо, Беатовић Марка Боро, Бе-
гић Стјепана Илија, Бегић Хасана Новалија. Бе-
говић Мустафе Шемсо, Бека Османа Рамадан, Бе-
ко Милана Љубан, Белас Стјепана Ивица, Бешић 
Ибрахима Абдулах, Благојевић Звездана Недељко, 
Благојевић Жарка Радивоје, Блашковић Милана 
Недељко, Богдановић Милана Сава, Боснић Вајана 
Јово, Божић Илије Матија, Братановић Ивана Стје-
пан, Брежник Јоже Петер, Вучевић Анте Горан, 
Булатовић Бранка Никола, Букал Јосипа Иван, 
Бусулаџић Касима Мухамед, Бушатлић Хамеда Ис-
мет, Цетина Фрање Драго, Цвјетановић Воје Илија; 
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Ћерим Омера Есад, Чавала Јакова Мирко, Че-
ке Иштвана Ференц, Чивгин Рифата Бранко, Чу-
кић Андрије Слободан, Дајлић Стевана Матеја, Да-
нев Божина Младен, Давидовски Димитров Ђорђе, 
Демариа Андрије. Миљенко, Драгић Чеде Бранко, 
Дрча Франца Иван, Дробњаковић Радомира Мило-
рад, Дуга Ивана Мијо, Дурак Ибрахима Енвер, 
Ђорђевић Станојка Миле, Ђошев Цветанов Бојан, 
Ђурчански Мартина Мишо, Ђурић Петра - Никола, 
Ђураковић Хасана Сулејман, Ђуркин Ивана Јосип, 
Ђуровић Радована Ратко, Џафић Мехмеда Хасан, 
Џамбић Марка Мирко, Џомба Пиле Јако, Фетић 
Суље Мухарем. Фифолт Алојза Алојз. Филиповић 
Мирослава Радослав, Флис Ивана Иван, Флисек 
Вилија Марко. Фркетић Мије Драгутин; 

Галић Маријана Иван, Галиц Ивана Златко, 
Ганиу Селима Сами, Георгијев Марка Јован, Гилић 
Дује Томислав, Гламочанин Касима Мустафа, Гла-
совић Милана Зоран, Глигоровски Глигуров Слобо-
дан, Голац Јосипа -Јосип, Гривичић Јосе Милан, 
Грижанчић Виктора Ремићо, Гверо Душана Млађен, 
Грубер Павла Борис, Гутман Мартина Владимир, 
Хабијан Виктора Иван Хаџић Ахмета Фадил, Ха-
фисовић Ибре Мирсад. Халар Дана Јосип, Хижак 
Ивана Бранко, Хоџић Мурата Мујо, Хорват Алби-
на Јосип. Хрустанбеговић Абаза Недим, Хржић Ви-
ктора Бранко, Ибрахимовић Ђулаге Абдулах, Илић 
Богољуба Миливоје, Илић Мирослава Мирослав, 
Ишмировић Хусни је Шекиб. Иванић Милана Тео-
дор. Ивановић Ивана Љубивоје. Ивковић Владис-
лава Милан; 

Јакимовски Рада Иван, Јакшић Милана Драго-
рад, Јанковић Петра Миодраг. Јашари Јашара Ја-
куб, Јелисавац Гавре Слободан, Јеремић Витомира 
Драгомир, Јеремић Милијана Јордан, Јешић Добро-
сава Мијајло, Јовандић Петка Милан, Јовановић 
Јевте Драгомир, Јовановић Радише Радомир, Јова-
новић Светозара Светислав, Јовановић Здравка 
Властимир, Јовановски Ефремов Драги, Јуричан 
Звонимира Златко, Јуришић Јефте Душан, Каимо-
вски Вељка Војко, Каламанда Миле Мирослав, 
Каличанин Илије Драган. Карачањи Ђерђа Ђерђ, 
Карајбић Сабита Џевад, Касунић Ивана Звонко, 
Кашић Митра Петар, Катић Петра Југослав, Кава-
зовић Садика Ферид, Кирхмајер Руди Руди, Киве-
рић Хасана Атиф, Коцијанчић Михаља Франц, 
Којић Спасоја Миладин, Коражија Фрање Мријаи, 
Костадиновски Стојана Војко, Кошар Антона Стје-
пан, Ковачевић Мујаге Ибрахим, Коваљевски Ни-
коле Златко, Крчмар Драге Марко, Кременовић 
Ристе Ђурађ, Кременовић Новака Раденко, Крепе-
вник Стјепана Стјепан, Крижан Фрање Јосип, Кро-
жила Албина Владимир, Крпан Јосипа Јосип, Кр-
жак Мирка Јосип, Кукучка Стеве Јосип. Кузмано-
вић Петра Милован; 

Лабаш Стјепана Рудолф, Ланчушки Ивана Ми-
лан, Ласан Антона Иван, Латин Јосипа Фрањо, Ла-
зић Рајка Томислав, Лејић Вида Славко, Лељак 
Мате Јанко. Лесковар Јулије Стјепан, Лијеснић 
Ивана Нико, Линић Суље Хусеин. Липша Станка 
Маријан. Литавски Јана Јано, Ловић Милорада Ра-
домир. Лукић Стеве Будимир, Мачковић Николе 
Стево, Мадић Фрање Јосип, Маглајлија Адема 
Ејуп, Манојловић Стојадина Милан, Марић Николе 
Слободан, Марков Јована Драган, Маша Ђерђа 
Ференц, Матушић Иве Арсен, Мехић Османа Сеид, 
Мемић Хусеина Ремзо. Меркл Степана Божидар, 
"Мешетовић Ахмеда Салко, Мешњак Славка Жели-
мир, Мештрић Јосипа Драго, Метеш Стјепана Иван, 
Михаиловић Михаила Драган, Михајловић Стевана 
Драган, Михаљчић Владе Јовица, Миленић Мирка 

Саво, Миленовић Ранка Бранислав, Мирчевски 
Ивана Кирил, Митрашиновић Драгомира Живорад, 
Митревски Јова,на Илија, Митровић Ивана Мрше, 
Митровић Миливоја Миодраг, Момировић Бранка, 
Андра, Мујић- Османа Рамиз, Муминовић Хасана 
Кемал; 

Нађ Иштвана Ласло, Настић Здравка Слободан, 
Неговановић Живорада Негослав, Николић Славка 
Петар, Облак Душана Петар, Обрадовић Милана 
Борис, Обрадовић Милана Александар, Оцвирек 
Креше Чедо, Олетић Мирка Аугуст, Опарница Или-
је ,Милан, Османовић Мехмеда Хајрудин, Овчина 
Салка Муслр1ја, Пајковски Бранка Ристо, Пањко-
вић Драгана Младен, Шприца Бранка Милош, Па̂ -
равац Радивоја Слободан, Павић Рудолфа Бранко, 
Павковић Иве Перо, Павличић Јурија Томо, Павло-
вић Александра Никола, Павловић Живка Радос-
лав. Павловић Ивана Стјепан, Перишић Богомира 
Радослав, Перко Франца Франц, Перковић Данке 
Славко, Перкучин Милорада Новица, Пертинач 
Ивана Стјепан, Пешут Драгана Јосип, Петрић Фра-
ње Јосип, Петров Трајана .Лазар, Петровић Божи-
дара Југослав, Петрушевски Косте Тодор, Пилипо-
вић Петра Миле, Плибершек Игнаца Антон, Попо-
вић Божидара Миливоје, Продановић Марка Томи-
слав, Пропадало Блаже Велимир, Првуловић Вла-
димира Драгољуб, Пудрља Симе Никола. Пуришић 
Драге Радомир; 

Радочај Стеве Никола, Радојковић Светислава 
Православ, Радовановић Симе Младен, Радуловић 
Јакова Милован, Рајковић Драгослава Комнен, ^Ра-
кић Луке Милорад, Ракић Миланка Радован. Ра-
кић Момчила Слободан, Растић Петра Иван, Рат-
ковац Бранка Каица, Разборшек Хермана Бруно-
-Петар, Рељић Милоша Милинко, Рихтарић Фран-
ца Марјан, Ристић Уроша Јово, Ристов Раде Љубе, 
Рогић Анте Марко, Рулић Обрада Новак. Рунчев-
ски Панђе Слободан, Рупчић Николе Ивица; 

Сабо Ференца Ференц, Сабо Балажа Лајош, 
Садики Амдија Абдурахман, Самарџић Луке Бран-
ко, 'Сарајчић Ајдара Хамдија, Сенековић Франца 
Иван, Симић Илије Милан, Сршић Неђе Мирослав, 
Симић Петра Родољуб, Синковић Стјепана Стјепан, 
Сканић Стеве Остоја. Сламершак Мартина Антон, 
Славуљица Милана Љубо. Слуга Франца Франц, 
Смајловић Мује Мухамед, Смиљанић Манојла Зо-
ран, Сопа Амди Метуш, Спахић Ибрахима Наим, 
Спасојевић Благоте Миодраг, Спасојевић Здравка 
Владимир, Стајић Раде Слободан, Станковић Мили-
ћа Радиша. Станојевић Владимира Слободан. Сте-
фановић Бранка Драган, Степановић Милорада 
Драган, Стевановић Радомира Миомир, Стојановић 
Драгољуба Зоран, Стошић Маријана Павле, Суба-
шић Сулејмана Енвер, Суховершник Франца Фран-
чишек, Шабановић Шаћира Хасан, Шакић Дане 
Слободан, Шеро Јусе Рамиз, Шиканић Николе Сто-
јан, Шимуновић Мате Марко, Шишовић Видоја 
Ранко, Шкрлец Луке Крешимир, Шљивар Данила 
Милорад, Шогоровић Симеуна Жарко, Шомоши Јо-
сипа Златко, Шоштарић Јосипа Иван, Шпанић Мије 
Иван, Шпановић Ђуре Стјепан, Штрок Виктора 
Јосип, Шуаре Ашима Адем, Шубара Мцћа Љубо-
мир; 

Таневски Стевана Александар, Танкосић Дра,-
гана Борис, Татић Ђуре Бранко, Тепеш Јосипа 
Бранко. Терзић Хасе Исмет, Томић Душана Ратко, 
Томковић Светислава Слободан, Товиловић Живо-
рада Радомир, Туњић Раде Стјепан. Турановић Ди-
митрија Михајло, Уле Јанеза Јанез, Урањен Ива-
на Дамир, Уршић Антона Лу ци јан, Ува л чић Пере 
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Радивоје, Вајдић Фрање Иван, Бајнер Јулија Ан-
тун, Балиџић Марка Жељко, Баровић Валента 
Иван, Васиљевић Бранка Богомир, Видиц Јакоба 
Јоже. Видовић Стјепана Јосип, Вигњевић Слобо-
дана Радослав, Воиновић Ивана Драган, Војводић 
Стевана Жика. Вранковић Адама Крунослав, Вра-
тарић Мике Миле, Врбан Мате Јаков, Вујић Радула 
Живорад, Вук Живка Фрањо, Вулић Пере Здравко, 
Бунић Ибре Јусуф, Заверник Ивана Едвард, Зекањ 
Ладислава Ласло, Здравков Станка Момчило, Зд-
равковић Миливоја Бранислав, Здравковић Радо-
сава Новица, Зелалија Анте Петар, Зогај Велије 
Бануш, ЖивалИ Ађе Шериф, Живановић Душана 
Љупко. Живковић Живка Алекса, Жуљић Франца 
Рајко; 

морнарите: Ђекић Лазара Михајло, Ферчак 
Штефана Август, Хамзагић Хамзе Сафет, Јовановић 
Драгољуба Милан, Машат Ивана Милан, Петровић 
Михајла Радован Ратић Николе Небојша, 

Бр; 131 
22 декември 1972 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Страна 
614, 

619. 

625. 

С О Д Р Ж А Н А : 

Страна 
604. Наредба за измена и дополнение на На-

редбата за утврдување на стоковните кон-
тингенти и на девизните контингенти за 
увоз на стоки во 1973 година — — — 

605. Правилник за посебната царинска постап-
ка со стоките што патниците ги носат со 
себеси и за царинскиот надзор над друм-
ските моторни возила со странска регис-
трација — — — — — 

606. Правилник за царинскиот надзор и за пос-
тапката за царинење на стоките-сместени 
под царински надзор — — — 

607. Правилник за земање мостри, за царин-
ските обележја и за обрасците на царин-
ските исправи во царинската постапка — 

608. Наредба за ограничување на .царинењето 
на стоки кај Царинската испостава Козина 
на Царинарницата Сежана — — — — 

609. Наредба за начинот за утврдување на 
процентот на истрошеноста на стоките што 
се увезуваат — — — — — — — 

610. Наредба за одредување на Тарифата на 
трошоците за царинење на стоки надвор 
од местото односно од просториите или 
просторите во кои царинарницата редовно 
врши царинење на стоки 

611. Одлука за постапката за обезбедување на 
средства за намирување на втасаните об-
врски на овластените банки по кредитните 
работи со странство — — — — — — 

612. Општествен договор за начинот и услови-
те за вршење на надворешнотрговски про-
мет на електрични извори на светлина на 
подрачјата на одредени земји 

613. Спогодба за промена на затечените цени 
за поодделни какао производи и конди-
торски производи од брашно — — — 

1337 

— 1338 

— 1342 

1352 

1367 

— — — 1367 

— 1368 

1369 

Спогодба за промена на затечените цени 
за тркалави лежишта — — — — — 1369 

615. Спогодба за промена на затечените цени 
за противпожарни апарати и резервни 
далови — — — — — — — — — 

616. Спогодба за промена на затечените цени 
за производи на погребна опрема од дрво 

617. Спогодба за промена на затечените цени 
за индустриски арматури — — — — 

618. Спогодба за промена на затечените цени 
за бранеста лепенка — плочи и ролни и 
за амбалажа од бранеста лепенка — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за натрсн-вреќи — — — — — — — 

620. Спогодба за промена на затечените цени 
за апарати од низок напон — — — — 

621. Спогодба за промена, на затечените цени 
за крафт-лајнер хартија — 

622. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон-хартија — — -— — — — 

623. Спогодба за промена на затечените цени 
за натрон-хартија за декоративни, плас 
тични и технички ламинати — 

624. Спогодба за промена на затечените цени 
за бездрвни хартии, замена за прешпан, 
пелир и бездрвни цртачки хартии — — 
Спогодба за промена на затечените цени 
за специјални хартии и картони —- '— 

626. Спогодба за промена на затечените цени 
за рото-хартија — — — — 

627. Спогодба за промена на затечените цени 
за тетра-пак амбалажа — — — — 

628. Спогодба за промена на затечените цени 
за бездрвни офсет хартии и картони и за 
механографски хартии и картони 

629. Спогодба за промена на затечените цени 
за филтер-стапчиња за цигари — — — 

630. Спогодба за промена на затечените цени 
за трансформатори за заварување -г- — 

631. Спогодба за промена на затечените цени 
за трговски, електроварени и ковано-ва-
рени синџири — — — — — — — 

632. Спогодба за промена на затечените цени 
за вијчени производи — 

633. Спогодба за промена на затечените цени 
за електронски цевки^ — 

634. Спогодба за промена на затечените цени 
за енергетски трансформатори — — — 

635. Спогодба за промена на затечените цени 
за производи на дрвната индустрија — 

636. Спогодба за промена на затечените цени 
за паркет — — -— — — — — — 

637. Спогодба за промена на затечените цени 
за машински резен, мерен и друг алат — 

638. Спогодба за промена на затечените цени 
за машини и опрема за обработка на дрво 

639. Спогодба за промена на затечената цена 
за натриум-хидроксид произведен по 
електролитски пат — — — — -

640. Спогодба за промена на затечената цена 
за натриум-перборат — — — — — 

Одлука за оценување на уставноста и закони-
тоста на чл. 2, 6 и 7 -од Правилникот за 
распределба на варијабилниот дел на лич-
ните доходи на работниците на Работната 
единица „Финансијски сектор" на Прет-
пријатието „Београдски водовод и кана-
лизација", Белград — — — — — — 

Назначувања и разрешувања — — — — — 1380 
Одликувања — — — — — — — -— — 1381 

1370 

1370 

1370 

1371 

1371 

1371 

— — 1372 

1372 

— 1372 

1373 

1373 

— 1374 

1374 

— 1374 

1375 

1375 

1375 

— 1376 

— — — 1376 

1376 

1377 

1378 

1379 

1379 

— 1379 

1379 

1380 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413-55/72 03 од 15 август 1972 година 
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