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875. 

Врз основа на член 286 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 58 став 1 од Законот 
за девизно работење, Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините од 
24 декември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗЌОС НА 
ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, 
РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

ЗА 1976 ГОДИНА 

1. За потребите на федерацијата, републиките и 
автономните покраини во 1976 година се утврдува, 
согласно со Законот за девизно работење, вкупен 
износ на девизи од 8.292,114.750 динари. 

2. Од износот на девизите од точка 1 на оваа 
одлука, за потребите на федерацијата се определува 
износ од 6.532,200.000 динари, а за потребите на 
републиките и автономните покраини — износ од 
1.759,914.750 динари, од што на: 

Динари 
Социјалистичка Република Босна и Хер-

цеговина 169,097.500 
Социјалистичка Република Македонија 123,571.250 
Социјалистичка Република Словенија 357,706.250 
Социјалистичка Република Србија, без 

автономните покраини 370,713.750 
Социјалистичка Република Хрватска 533,307.500 
Социјалистичка Република Црна Гора 52,030.000 
Социјалистичка Автономна Покраина 

Војводина 105,360.750 
Социјалистичка Автономна Покраина Косово 48,127.750 

3. Односот на користењето помеѓу девизите кои 
се од значење за одржување на ликвидноста во ме-
ѓународните плаќања и другите девизи го утврдува 
за девизите за потребите на федерацијата - Сојуз-
ниот извршен совет, а за девизите за потребите на 
републиките и автономните покраини — надлеж-
ниот републички, односно покраински орган, со тоа 
што износите па девизите од точка 2 на оваа одлу-
ка да не можат да преминат 90% од девизите што 
се од значење за одржување на ликвидноста во 
меѓународните плаќања. 

4. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат 
да се вршат плаќања до 31 декември 1976 година. 

5. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1976 
година. 1 

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

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 260 
24 декември 1975 година 

Белград 

Претседател ч 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот 

на републиките и 
покраините, 

Зоран Полич, с. р. 

876. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 
Советот, на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/74), Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, на седницата 
од 3 ноември 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се разрешува Марко Вучковиќ од должноста 
секретар на Советот на федерацијата заклучно со 
31 декември 1975 година, на лично барање, заради 
заминување во пензија. 

Бр. 0-14/75 
3 ноември 1975 година 

Белград 

Претседателство 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија 

Потпретседател, 
д-р Владимир Бакариќ, с. р. 

877. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за 
Советот на федерацијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 56/74), Претседателството на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Лазар Удовички, досегашен секретар на Сојуз-
ниот совет за меѓународни односи и раководител на 
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Службата на Претседателството на С Ф Р Ј за надво-
решнополитички прашања, се именува за секретар 
на Советот на федерацијата . 

Бр. 0-16 
25 декември 1975 година 

Белград 
Претседателство 

на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија 

Потпретседател, 
д-р Владимир Б а к а р и ќ ; с. р. 

878. 

Врз основа на член 60 од Законот за девизно 
работење (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72, 
52/73 и 36/75), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 
ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на федерацијата во 
1976 година, утврдени во износ од 6.532,200.000 ди-
нари со Одлуката утврдување на вкупниот износ 
на девизите за потребите на федерацијата, репуб-
ликите и автономните покраини за 1976 година 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 61/75), можат да се 
користат за нестоковни и стоковни плаќања на со-
јузните органи, на определени органи на. општестве-
ните организации што својата дејност ја вршат на 
целата територија на Југославија, на установи и на 
граѓански правни лица, како и за намирување на 
други потреби -на федерацијата, и тоа: 
1) за нестоковни плаќања — до 

износот од 1.158,435.400 динари; 
2) за стоковни плаќања — до 

износот од - 5.149,188.800 динари. 
Од вкупниот износ на девизите од став 1 на оваа 

точка се издвојува износ од 224,575.800 динари за 
намирување на непредвидени и недоволно предви-
дени расходи (средства на резервата). 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
по барањата од надлежните наредбодавци да одо-
брува средства од резервата од став 2 на оваа точка, 
што во секој поединечен случај не го преминуваат 
износот од 100.000 динари. 

2. Со Распоредот на девизите за 1976 година, што 
е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел, 
се утврдуваат, во границите на износите од точка 
1 став 1 на оваа одлука, највисоките износи на 
девизите за одделни корисници. 

3. Од вкупниот износ на девизите од точка 1 
на оваа одлука може да се користи 70% во девизи 
што се од значење за одржување на ликвидноста 
во меѓународните плаќања, а 30% во други девизи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да им одобрува на одделни корисници користење 
на девизи во проценти поголеми, односно помали 
од процентите утврдени во став 1 на оваа точка, 
со тоа што вкупниот износ на девизите да не може 
да премине 70% во девизи што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла -
ќања. 

4. Се овластува сојузниот секретар за ф и н а н -
сии да го распореди износот на девизите од ред-
ниот број С9 на Распоредот на девизите за 1976 
година на одделни корисници. 

5 Заради рамномерно користење на девизите 
од точка 1 на оваа одлука Сојузниот секретаријат за 
финансии ја утврдува, во согласност со потребите 
на корисниците и со насоките на Сојузниот извр-

шен совет, динамиката на користењето на девизите 
за секое тримесечје. 

6. Се овластува сојузниот секретар за ф и н а н -
сии по барањата од надлежните наредбодавци да 
врши измени на намената и височината на сред-
ствата утврдени за нестоковните плаќања во Распо-
редот на девизите за 1976 година. 

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

Е. п. бр. 905 
20 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Реден 
број К о р и с н и к Изразено во динари 

3 

1 Претседателство на Со-
цијалистичка Федератив-
на Република Југославија 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— други плаќања 

3,020.000 
180 ООО 3.200 ООО 

Вкупно 3,200.000 

2 Собрание на С Ф Р Ј 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

2,600 ООО 
200.000 

10.000 2,810.000 

Стоковни плаќања 2,750.000 

Вкупно 5,560.000 

3 Секретаријат за законо-
давство на Собранието на 
С Ф Р Ј 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 10.000 

Вкупно 10.000 

4 Совет на федерацијата 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 80.000 

Вкупно 80.000 

5 Кабинет на Претседате-
лот на Републиката 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— други плаќања 

17 200 
2,132.800 2,150.000 

Стоковни плаќања 395.000 

Вкупно 2,545.000 

6 Управа на островот Брио-
ни 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
— други плаќања 

16.400 
68.600 85.00G 

Стоковни плаќања 103.000 

Вкупно 133.000 

1 2 
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7 Сојузен извршен совет 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
- други плаќања 

10,000.000 
258.000 10,258.000 

СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 77,416.000 

Вкупно - 87,674.000 

8 Секретаријат на Сојуз-
ниот извршен совет за 
следење на стопанските 
движења 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 72.000 

Вкупно 72.000 

9 Служба на Сојузниот из-
вршен совет за одбранбе-
ни подготовки 
Стоковни плаќања 8,000.000 

Вкупно. 8,000.000 

10 Центар за информациона 
и документациона дејност 
на Сојузниот извршен со-
вет ' 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

34.000 
241.000 275.000 

Стоковни плаќања 845.000 

Вкупно 1,120.000 

11 Уставен суд на Југосла-
вија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 107.000 

Вкупно 107.000 

12 Сојузен суд 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 38.000 

Вкупно 38.000 

13 Сојузно јавно обвинител-
ство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
СТОКОВНИ п л а ќ а њ а 

4 

14.400 
4.600 

Вкупно 19.000 

14 Сојузно јавно правобра-
нителство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 48.000 

Вкупно 48,000 

15 Сојузен општествен пра-
вобранител на самоупра-
вувањето 
Нестоковни плаќања: 

службени патувања 26.000 

Вкупно 26.000 

16 Сојузен секретаријат 
надворешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

24,500.000 
606,376.400 
22,846.600 

8,400.000 662,123.000 

10,300.000 

Вкупно 672,423.000^ 

17 Сојузен секретаријат за 
народна одбрана 
Нестоковни плаќања: 

службени патувања 3,300.000 
— претставништва 27,000.000 
— котизации 200.000 
— лекувања во странство 1,500.000 
— специјализации . 15,500.000 
— други плаќања 1,500.000 49,000.000 

Стоковни плаќања в 4.733,000.000 

Вкупно 4.782,000.000 

18 Сојузен секретаријат за 
внатрешни работи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

1,700.000 
603.000 

1,290.000 . 
8,000.000 11,593.000 

81,292.000 

Вкупно 92,885.000 

19 Сојузен секретаријат за 
пазар и цени 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 77.000 

Вкупно 77.000 

20 Сојузен секретаријат за 
финансии 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

.— специјализации 
— трансфер на наслед-

ства 
' — други плаќања 

1,017.000 
9,746.000 

103.000 

1,000.000 
44,050.000 55,916.000 

Вкупно 55,916.000 

21 Сојузен секретаријат аа 
надворешна трговија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
- котизации 

Вкупно 

1,280.000 
2,752.000 4,032.000 

4,032.000 
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22 Сојузен секретаријат за 
правосудство и организац-
и ј а на сојузната управа 
Нестоковеи плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

99.000 
52.000 

Вкупно 

23 Сојузен комитет за опш-
тествено планирање 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

24 Сојузен комитет за енер-
гетика и индустрија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

440.600 
72.400 

Вкупно 

25 Сојузен комитет за земјо-
делство 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

Вкупно 

26 Сојузен комитет за соо-
браќај и врски 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

740.000 
2,220.000 

Вкупно 

27 Сојузен комитет за тури-
зам 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— Други плаќања 

Вкупно 

28 Сојузен комитет за еко-
номска соработка со зем-
јите во развој 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

29 Сојузен комитет за труд 
и вработување 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

170.700 
86.300 

Вкупно 

151.000 

151.000 

275.00G 

275.000 

513.000 

513.000 

1,263.000 
7,061.000 

913.000 9,237.000 

9,237.000 

2,960.000 

700.000 

3,660.000 

62.000 
1,116.000 

103.000 1,281.000 -

1,281.000 

.440.000 

440.000 

257.000 

257.000 

30 Сојузно биро за работи 
на вработувањето 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

. Вкупно 

31 Сојузен комитет за пра-
шања на борците и вое-
ните инвалиди 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— лекувања во странство 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

32 Сојузен комитет за здрав-
ство и социјална заштита 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 

Вкупно 

33 Сојузен комитет за наука 
и култура 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

Вкупно 

35 Сојузна управа за цари-
ни 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

36 Сојузна управа за цивил-
на воздушна пловидба 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

37 Сојузна управа за радио-
врски 
Нестоковни плаќања : 
— службени патувања 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

448.000 

448.000 

69.000 
1,000.000 
3,300.000 4,369.000 

1,000.000 

5,369.000 

120.000 

120.000 

236.000 

286.000 

34 Сојузен комитет за ин-
формации 
Нестоковни плаќања : 
- службени патувања 616.000 
- други плаќања 1,500.000 2,116.000 

Стоковни плаќања 16,933.000 

19,049.000 

385.000 
383.000 768.ООО 

860.000 

1,628.000 

352.000 
750.000 

1,001.000 
65.000 

443.000 2,611.000 

84,334.000 

86,945.000 

152.000 
3,148.000 

3,300.000 
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38 Сојузен пазарен инспек-
торат 
Нестоковпи плаќања: 
— службени патувања 68.000 

Вкупно 68,000 

39 Сојузен девизен инспек-
торат 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 275.000 

Вкупно "" 275.000 

40 Сојузен завод за општес-
твоно планирање 

. Нестоковии плаќања: 
— службени патувања - 231.000 

Вкупно 231.000 

41 Сојузен завод за цени 
Неетоковни плаќања: 
- - службени патувано 61.000 

Вкупно 61.000 

42 Сојузен завод за меѓуна-
родна научна, просветно-
-културна и техничка со-
работка 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

2,976.000 
13,735.000 
34,750.000 51,461.000 

Вкупно 51,461.000 

43 Сојузен завод за статис-
тика 
Нестоковни плаќања: ^ 
— службени патувања 
— котизации 

170.000 
7.200 177.200 

Стоковни плаќања 1,408.000 

Вкупно 1,585.200 

44 Сојузен хидрометеороло-
шки завод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

134.600 
2,863.400 2,998.000 

Стоковни плаќања 733.000 

Вкупно 3,731.000 

45 Југословенски завод за 
стандардизациј а 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

226.000 
802.000 1,028.000 

Стоковни плаќања 412.000 

Вкупно ! ,, 1,440.000 

46 Сојузен завод за патенти 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 110.000 

Вкупно 110.000 

47 Сојузен завод за мери и 
скапоцени метали 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

48.000 
203.000 254,000 

4 5 9 . 0 0 0 

7 1 3 . 0 0 0 

48 Сојузон геолошки зазод 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

вкупно 

49 Сојузна дирекција за ре-
зерви на прехранбени 
производи 
Нестоковни' плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

50 Сојузна дирекција за ре-
зерви на индустриски 
производи 
Нестоковн,и плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

51 Југословенска комисија 
за соработка со ООН за 
просвета, наука и култу-
ра (UNESCO) 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

604.400 
4,893.600 

Вкупно 

52 Југословенска комисија 
за соработка со Меѓуна-
родниот фонд на ООН 
за помош на децата 
(UNICEF) 

- Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

53 Југословенска комисија 
за соработка со меѓуна-
родни здравствени ор-
ганизации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

69.800 
8,010.200 

Вкупно 

54 Југословенска комисија 
за соработка со Меѓуна-
родната организација на 
трудот (MOT) 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Вкупно 

220.300, 
5.033.700 

95.000 

95.000 

3 0 0 ООО 

300 ООО 

396.000 

396.000 

5,498.000 

5,498.000 

85.000 

85.000 

8,080.000 

8,080.000 

5,254.000 

5,254.000 
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55 Југословенска комисија 
за заштита од загадува-
ње на морињата и на во-
дите на внатрешните 
пловни патишта 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 

Вкупно 

28.000 

28.000 

56 Југословенски комитет за 
меѓународната хидро-
лошка програма 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 115.000 

Вкупно 115.000 

57 Сервис за одржување на 
објектите за потреби на 
репрезентацијата на со-
јузните органи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

224.000 
1,100.000 

Вкупно 

68 Сервис за администра-
тивни и сметководствени 
работи на сојузните орга-
ни на управата и на со-
јузните организации 
Стоковни плаќања 

Вкупно 

69 Авто-сервис на сојузните 
органи 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 

Стоковни плаќања 

10.000 
12.000 

Вкупно 

60 Управа на деловните 
згради на сојузните ор-
гани на управата и на 
сојузните организации 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— специјализации 

50.000 
35.000 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

61 Претседателство на Соју-
зот на комунистите на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— други плаќања 

Вкупно 

62 Сојузна конференција на 
Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на 
Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништво 
— Други плаќања 

Вкупно 

2,708.000 

2,078.000 

1,032.000 

63 Сојуз на здруженијата на 
борците на Народноосло-
бодителната војна на Ј у -
гославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

142.000 
30.000 

Вкупно 

64 Совет на Сојузот на син-
дикатите на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации ^ 
— други плаќања 

Вкупно 

1,324.000 

1,433.000 

65 Претседателство на Кон-
ференцијата на Сојузот 
на социјалистичката мла-
дина на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— други плаќања 

2,757.000 Вкупно 

900.000 

бб Југословенска лига за 
мир, независност и рам-
ноправност на народите 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

99.000 
1.000 

900.000 Вкупно 

22.000 

2,686.000 

67 Претседателство на Цр-
вениот крст на Југосла-
вија 
Нестокојзни плаќања : 
— службени патувања 
— котизации 

790.000 
350.000 

Вкупно 

85.000 

1,993.000 

68 Сојуз на здруженијата 
за Обединетите нации на 
Југославија 
Нестоковни плаќања : 

— службени патувања 
— котизации 

Вкупно 

69 Општествени организа-
ции 
Нестоковни плаќања : 
- службени патувања 
- котизации 

Стоковни плаќања 

11,220.000 
1,800.000 

1,032.000 
Вкупно 

2,000.000 
500.000 

3,546.000 6,046.000 

70 Служба на општествено-
то книговодство на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: 

службени патувања 
- котизации 

специјализации  

Стоковни плаќања 

172.000 

52,000 
12.000 

172.000 

2,100.000 
150.000 

2,497.000 4,747.000 

4,747.000 

1,250,000 
200.000 
189.000 1,639.000 

1,639.000 

100.000 

100.000 

1,140.000 

1,140.000 

64.000 

64.000 

13,020.000 

2,200.000 

15,220.000 

307.000 
5.000 

б,000.000 5,312.000 

60,700.000 
6,046.000 Вкупно 79,012.000 
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71 Народна банка на Југо-
славија 
Нестоковни плаќања: ' 
— службени патувања 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

1,579.000 
500.000 
200.000 2,279 000 

Вкупно 

72 Стопанска комора на Ј у -
гославија 
I. Сопствени плаќања: 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- претставништва 
- саеми и изложби 
- котизации 
- други плаќања 

Стоковни плаќања 
, И. Туристичка пропаган-
д а : 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
- претставништва 
- саеми и изложби 
- котизации 
- други плаќања 

2,472.000 
54,300.000 
41,800.000 

521.000 
571.000 99,664.000 

320.000 

32.000 
29,273.000 
2,400.000 

200.000 
12.600.000 44,505.000 

Вкупно 144,489.000 

73 Новинска агенција „Тан-
југ« 
Нестоковни плаќања: 
- - службени патувања 
— дописништва 
- котизации 
— специјализации 
- други плаќања 

Стоковни плаќања 

1Д15.000 
20,104.000 

26.000 
35.000 

4,170.800 25,450.800 

4,555.200 

Вкупно 30,006.000 

74 Национален одбор на 
СФРЈ на Меѓународната 
трговска комора 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
- котизации 

30.000 
120.000 150.000 

Вкупно 150.000 

75 Сојуз на заедниците на 
здравственото осигурува-
ње на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— здравствена заштита 

87.000 
20,700.000 20,787.000 

Вкупно 20,787.000 

76 Сојуз на заедниците на 
пензиското ' и инвалид-
ското осигурување на Ј у -
гославија 
Нестоковни плаќања: 

- — службени патувања 
- котизации 

У07.000 
139.000 246.000 

Вкупно 246.000 

77 Архив на Југославија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

56.000 
2.000 

Вкупно 

29,788.000 

32,067.000 
78 „Филмски новости" 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

65.500 
8.500 

Вкупно 

79 Установа за одржување 
на внатрешните пловни 
патишта 
Нестоковни плаќања: 
- службени патувања 
— котизации 

Стоковни плаќања 

74.500 
4.500 

Вкупно 

80 Југословенски центар за 
техничка и научна доку-
ментација 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

54.000 
30.000 
16.000 
47.000 

Вкупно 

81 Југословенска радио-те-
левизија 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— претставништва 
— котизации 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

58.000 

58.000 

Вкупно 

82 Југословенска авторска 
агенција 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 

26.000 
16.000 

Вкупно 

83 Новинско-издавачко прет-
пријатие „Комунист" 
Нестоковни плаќања: 
— с,лужбени патувања 
— други плаќања 

300.000 
330.000 

Вкупно 

74.000 

400.000 

474.000 

79.000 

2,507,000 

2,586.000 

147.000 

110.000 

257.000 

834.000 
3,000.000 
7,944.000 
8,403.000 20,181.000 

415.000 

20,596.000 

42,000 

42.000 

630.000 

630.000 
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84 Новинско-изданачко и гра-
фичко претпријатие 
„Борба" 
Нестоковии плаќања: 
— службени патувања 
— дописништва 
— други плаќања 

Стоковни плаќања 

Вкупно 

1,575.000 
1,500.000 

1,786.000 4.861.000 

6,758.000 

11,619.000 
85 Геомагнетски институт 

Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— котизации 
— специјализации 

Стоковн.и плаќања 

36.600 
3.400 

36.000 

Вкупно 

76.000 

1,331.000 

1,407.000 

86 Институт за поредбено 
право 
Нестоковни плаќања: 
— службени патувања 
— други плаќања 

40.000 
60.000 

Вкупно 90.000 

СЕВКУПНО: 6.307,624.200 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

— Нестоковни плаќања 
— Стоковни плаќања 

1.158,435.400 
0.149,188.800 

879. 

Врз основа на член 53 став 2 на Царинскиот 
закоп („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 28/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ 

ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. За производите од следните тарифни броеви, 
односно ставови на Царинската тарифа, што е со-
ставен дел на Законот за Царинската тарифа 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 
54/67, 9/68, 22/68,. 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 
25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), за кои во колона 3 на 
таа тарифа е предвидена царинска стапка „Сл." се 
определува царинска стапка од 5%, и тоа од: 

тар. броеви: 
01.01; 01.02/1а, 2а, 4а, 5а и 6а; 01.03/1 и 3; 01.04/1а и в; 
01.05/6а; 01.06/2; 03.01; 04.01; 04.05/1в; 05.05; 05.06; 
05.08; 05.09; 05.15; 06.02/1; 08.13; 09.01/16 и 2; 09.03; 
10.01; 10.02; 10.03; 10.04; 10.05; 10.07; 12.01/4, 7 и 8а, 
б и в; 12.03; 12.04; 12.05; 12Д0; 13.03/1, 2, 4 и 5; 14.01/26 
и 3; 14.04; 14.05; 15.04/3; 15.05; 15.06; 17.()1/1а и б; 17.03; 
18.01/2; 18.05; 22.01/2; 24.01/1а; 25.02; 25.03/1а' и б; 
25.07/3; 25.08; 25.09; 25.10; 25.11/1а и в; 25.11/2а и в; 
25.12/1 и 3; 25.19/1; 25.20/1а; 25.21; 25.28; 25.29; 25.30; 
25.31; 26.01/1а, 2, 3, 4, 8, 96, 11, 12, 13, 14, 15 и 16; 26.02; 
26.03; 26.04; 27.01/1а, в, г и д и 2; 27.02; 27.03; 27.04/1г; 
27.10/8; 27.14/1; 27.17; 28.04/Зв, 4а, б, в и г/1; 28.05/2; 
28 00/2; 28.17/2а; 28 22; 28.24; 28.26; 28.32/1а; 28.49/1, 

26 и 36; 28.50; 28.51; 28.52; 29.04/26; 29.23/4; 29.40/2; 
29.42/2а; 31.01; 31.02/2г; 31.03/2в; 36.05/1; 37.06; 38.01; 
38.06; 38.16; 39.03/2е; 40.04; 41.09; 44.01; 44.03; 44.04; 
44.05; 44.07; 44.08; 44.09; 44.10; 48.07/2а; 49.01/2, 4 и 5; 
49.02; 49.03; 49.04; 49.05; 49.06; 49.11 /За; 4 53.03; 55.02; 
55.03; 56.03; 63.02; 70.01; 71.07; 71.09; 71.11; 73.02/16, 
2а, б, в, г и ѓ-1; 73.03/2 и 3; 73.05; 74.01/1 и 2; 75.01/1 
и 2; 76.01/1; 77.01/1; 78.01/1; 78.06/1а; 79.01/1; 80.01/1; 
81.01/1, 2 и 3; 81.02/1 и 2; 81.03/1; 81.04/1 и 2в-1, 2г-1, 
2д-1, 2ѓ-1, 2е-1, 2ж-1, 2з-1, 2ѕ-1 и 2и-1; 84.59/1; 87.08; 
88.01; 88.02/1; 88.03/1 и 2а; 88.05/2; 89.01/1, 26, в и г; 
89.02/1; 89.04; 90.06; 90.21; 92.12/1а; 93.01; 93.03; 93.07/26; 
99.01; 99.02; 99.03; 99.04; 99.05; 99.06. 

2. За производите од следните тарифни броеви, 
односно ставови на Царинската тарифа, за кои во 
колона 3 на таа тарифа е предвидена царинска 
стапка „20/о", се определува царинска стапка од 
5%, и тоа од: 

тар. броеви 25.11/16 и 26: 28.01; 28.56/2: 29.09; 
29.10; 29.11/3; 29.12; 47.01/1 и 2; 47.02; 53.04. 

3. За производите од следните тарифни броеви, 
односно ставови на Царинската тарифа, за кои БО 
колона 3 на таа тарифа е предвидена царинска 
стапка „3" се определува царинска стапка 5, "и 
тоа од: 

тар. броеви: 
01.02/16, 26, 3, 46, 56, бб и 7; 01.04/16; 01.05/16 и в, 26 
и в, 36 и в, 46 и в, 56 и в и бб и в; 01.06/1; 04.05/la, б 
и г; 05.07/1а; 06.01; 07.01; 08.06; 08.07; 08.08; 08.09; 
10.06/2; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04; 11.05; 11.07; 12.07; 12.08; 
13.03/3; 14.03; 15.02/3; 15.17; 21.01/1; 22.01/1 и 3; 
23.01; 23.02; 23.03; 23.04/16, в, г; 23.05; 23.06; 23.07; 
25.03/2; 25.04; 25.05; 25.06; 25.07/1, 4 и 7; 25.13; 25.14; 
25.15; 25.16; 25.17; 25.18; 25.19/3 и 4; 25.20/16 и 2; 25.25/1; 
25.26; 25.27/2; 25.32; 26.01/5а, 6а, 7а и 9а; 28.02; 28.05/1; 
28.18; 28.28; 28.30/1г до л и 2: 28.31/1 и 26; 28.32/2; 28.33; 
28.34/16, в, г, д и 2; 28.35/1г до к и 2; 28.36; 28.37/1в, 
г, д и 26; 28.38/1 3 до њ, П и 3; 28.39/1 и 2д до н; 28.40/1, 
2 и З-а, 6, в-2, г-2 и д; 28.41; 28.42/2а-2, 2а-4, 2а-5, 2а-б, 
2а-8 и 26; 28.43/3, 4, 5, в, 7 и 8; 28.44; 28.45/3 до 7; 
28.46/16 до ѓ и 26, в и г; 28.47/1Ѓ, 1е, 1ж и 2, 3 и 4; 
28.48; 28.55; 28.56/1; 28.57; 29.03/3, 4, 5 и 6; 29.04/1, 2а, 
to, г и д-1, 3, 4 и 2ѓ; 29.05/2, 3 и 4; 29.06/1а, 3. 4 и 5; 
29.07; 29.08/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9; 29.11/4, 5, 6, 7, 8 и 9; 
29.13/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9; 29.22; 29.23/1; 
29.27/1; 29.31/5; 29.32/2; 29.34/1; 32.09/4; 35.02/16 
и 2; 40.01; 40.02; 40.03; 40.15; 44.02/1; 44.06; 44.11; 44.12/1; 
44.13; 44.14/1 и 2г и д; 47.01/8; 50.01; 53.02; 57.02; 57.04; 
68.15; 70.18/2 и 3; 71.03/1^ 71.05/1; 73.01; 73.04; 73.06; 
74.01/3, 4, 5 и 6; 74.02; 75.05; 76.01/2; 77.01/2; 77.04; 
78.01/2; 79.01/2; 80.01/2; 81.01/4, 5 и 6; 81.02/3, 4 и 5; 
81.03/2; 81.04/2а, 26, 2в-2; 2г-2, 2д-2, 2Ѓ-2, 2е-2, 2ж-2, 
2з-2, 2ѕ-2 и 2и-2; 84.08/1. 

4. За производите од следните тарифни броеви, 
односно ставови на Царинската тарифа, за кои ЕО 
Колона 3 на таа тарифа е предвидена царинска 
стапка „4", се определува царинска стапка 5, и 
тоа од: 

тар. броеви: 
01.03/2; 19.02/1; 25.07/2; 25.22/1; 26.01/56 и в, бб, 76 и 
106; 28.10; 28.11; 31.02/1 и 2а, 6, в, д, ѓ, е и ж ; 44.12/2; 
44.15/3; 45.01/2 и 3; 55.04; 68.01; 68.02/1а, 2а и За; 68.03; 
68.09; 69.04; 69.05. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 972 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
,Џемал Биедиќ, с. р, 



Вторник, 30 декември 1975 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 31 - Страна 1765 

880. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законов за по-
себна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/68), член 1 став 2 од Законот 'за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 31/70) и член 33 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 28/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ УВОЗ-
НИ ДАВАЧКИ ЗА ПАТНИЧКИ АВИОНИ ШТО СЕ 
УВЕЗУВААТ ЗАРАДИ ЗАМЕНА НА АВИОНИ 

УНИШТЕНИ ПОРАДИ ВОЕНИ ДЕЈСТВА 

1. Одлуката за ослободување од плаќање увоз-
ни давачки за патнички авиони што се увезуваат 
заради замена на авиони уништени поради воени 
дејства („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/73) пре-
станува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 917 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет ' 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

881. 
Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на 

СФРЈ заради спроведување на член 27 од Законот 
за Службата на општественото книговодство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/72, 23/72, ЗЗД2, 39/72, 55/72, 
63/72 и 71/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ПО-
СЕБНИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА БРОДОВИ ШТО 
ПОЧНУВААТ СТОПАНСКИ ДА СЕ ИСКОРИСТУ-
ВААТ ПРЕД МИНУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА 
ЛИНИЈА И ЗА АВИОНИ СО НАЈМАЛКУ ПЕТ 
ПАТНИЧКИ СЕДИШТА НАМЕНЕТИ ЗА МЕЃУНА-

РОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ 

1. Одлуката за одлагање на плаќањето на по-
себните увозни давачки за бродови што почнуваат 
стопански да се искористуваат пред минувањето на 
царинската линија и за авиони со најмалку пет пат-
нички седишта наменети за меѓународен воздушен 
сообраќај („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73) пре-
станува да. важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. П. бр. 918 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

882. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72) и член 1 став 
2 од Законот за посебната такса на увезени стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОНИСКА ЦАРИН-
СКА СТАПКА И ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ И 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПОНИСКАТА ЦАРИН-
СКА СТАПКА И УВОЗНАТА ТАКСА СЕ ПРИМЕ-
НУВААТ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ - СПЕ-
ЦИФИЧНА ОПРЕМА, РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕ-
РИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, ШТО СЕ 
КОРИСТАТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕР-
ГЕТСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ПРЕНОСНИ ОБ-

ЈЕКТИ ВО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО 

1. Одлуката за утврдување на пониска царинска 
стапка и такса на увезени стоки и за условите под 
кои пониската царинска стапка и увозната такса 
се применуваат на увозот на производи - специ-
фична опрема, репродукциони материјали и делови 
за вградување, што се користат за изградба на елек-
троенергетски производствени и преносни објекти 
во електростопанството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 49/73 и 32/75) престанува ,да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 936 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

833. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-

себната давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ 
ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВА-
Њ Е НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕ-

ЗЕНИТЕ СТОКИ 

1. На стоките што се увезуваат, освен на сто-
ките што се ослободени од плаќање царина според 
чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 28/75), односно 
н а ' стоките за кои се плаќа царина по намалена 
стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даночно-
то оптоварување на увезените стоки во височина 
од 5% од царинската основица. 

2. Посебната давачка за израмнување на да-
ночното оптоварување на увезените стоки се пре-
сметува: и наплатува при" царинењето на стоките 
сообразно со одредбите на член 34 од Царинскиот 
закон. 

3. За извршување на оваа одлука Сојузната 
управа за царини води евиденција што опфаќа по-
датоци за: називот на стоките, датумот на увозот, 
вредноста на стоките, износот на наплатената и из-
носот на ненаплатената давачка и за тие податоци 
поднесува месечни извештаи до Сојузниот секре-
таријат за финансии. 
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4. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи одлуката за одредување 
на стоките за кои се плаќа посебна давачка за из-
рамнување на даночното оптоварување на увезените 
стоки („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73). 

5 Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 943 : 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

884. 

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

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА 
КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРО-
ВИНИ, ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ 
И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗA ТЕКОВНО ОДРЖУ-
ВАЊЕ ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИШТЕ НА 1976 ГО-

ДИНА 
1. За плаќање на увозот на суровини, други 

репродукциони материјали и резервни делови за 
тековно одржување за првото полугодиште на 1976 
година врз основа на глобалната девизна квота, на 
основните и други организации на здружениот труд 
им се утврдува глобална девизна квота во височина 
од 40% од износот и видот на девизите што им се 
утврдени за 1975 година, врз основа на Одлуката 
за утврдување на глобалната девизна квота за пла-
ќање на увозот на суровини и други репродукциони 
материјали за првото полугодие на 1975 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 60/74, 30/75 и 41/75). 

Во износот на глобалната девизна квота од став 
1 на оваа точка, не се засметуваат износите што се 
утврдени врз основа на Одлуката за условите за 
доделување на посебниот износ на глобалната де-
визна квота („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/72), 
и Одлуката за утврдување на посебниот износ на 
глобалната девизна квота за увоз на репродукции 
они материјали и делови за монтажа на транзитни 
телефонски централи („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 61/75). 

На основните и други организации на здруже-
ниот труд на кои не им биле утврдени средства на 
глобалната девизна квота за 1975 година, за пла-
ќање на увозот на суровини, други репродукциони 
материјали и резервни делови за тековно одржу-
вање за првото полугодиште на 1976 година^ им се 
утврдува глобалната девизна квота во височина од 
40% од износот и видот на девизите што во '1975 
година ги искористиле за плаќање на увозот на су-
ровини и други репродукциони материјали. 

2. Средствата на , глобалната девизна квота од 
точка 1 на оваа одлука, основните и други орга-
низации на здружениот труд ќе ги користат рам-
номерно распоредени на првите два квартала на 
1976 година. 

3. Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во 
текот на 1976 година се промени начинот на пла-
ќањето помеѓу Југославија и определена странска 
земја, производствените организации' на здруже-
ниот труд што увезувале суровини, други репро-
дукциони материјали и резервни делови за тековно 
одржување од таа земја по основ на глобалната 
девизна квота, во рок од 60 дена од денот на про-
мената на начинот на плаќање, ќе поднесат барање 
да им се утврди износот на глобалната девизна 

квота за плаќање на увозот на суровини, репро-
дукцирни материјали и резервни делови за тековно 
одржување од таа земја за првото полугодиште на 
1976 година. 

Барањето за утврдување на износот на деви-
зите производствената организација на здружениот 
труд го поднесува до Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија, »ој на производствената ор-
ганизација на здружениот труд ќе и го утврди из-
носот ша девизите за плаќање на увозот на сурови-
ни, други репродукциони материјали и резервни 
делови за ѕ тековно одржување од став 1 на оваа 
точка, и за тоа ќе и издаде решение. Износот на 
девизите на производствената организација на здру-
жениот труд ќе и се утврди во височина на девизите 
што таа ги искористила за плаќање' на увозот на 
односните суровини, други репродукциони матери-
јали и резервни делови за тековно одржување од 
таа земја, во соодветниот период на 1975 година. 

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија 
е должен во рок од 15 дена од денот на поднесу-
вањето на барањето, да донесе решение за утвр-
дување на производствената организација на здру-
жениот труд на износот на девизите од став 1 на 
оваа точка. 

4. Основната и друга организација на здруже-
ниот труд врши плаќање на суровините, другите 
репродукциони материјали и резервните делови за 
тековно одржување што ги увезува врз основа на 
глобалната девизна квота преку овластената банка 
што ќе ја избере сама. 

5. Вкупниот износ на девизите за плаќање на 
увозот на суровините, другите репродукциони мате-
ријали и резервните делови за тековно одржување 
за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната 
девизна квота, го утврдува Сојузниот извршен совет 
за производствените основни и други 'производ-
ствени организации на здружениот труд што се осно-
вани во 1975 година и за таа година не добиле 
девизи за увоз на суровини и други репродукциони 
материјали за кои е пропишан увоз врз основа на 
глобалната девизна квота; за производствените ос-
новни и други производствени организации на здру-
жениот 'труд што со нови капацитети ќе го зголе-
мат своето производство во 1976 година најмалку 
за 50% во однос на производството на 1975 година; 
за новоизградените производствени организации на 
здружениот труд во состав на сложена организа-
ција, или за производствените организации на 
здружениот труд во состав на сложена организа-
ција што со нови капацитети ќе го зголемат своето 
производство во 1976 година најмалку за 50% во 
однос на производството во 1975 година, како и за 
производствените организации на здружениот труд 
чии ,увозни суровини, други увозни репродукциони 
материјали и резервни делови за тековно одржу-
вање, се уништени поради виша сила (пожар, поп-
лава, земјотрес и др.). 

6. Основните и други организации на здруже-
ниот труд од точка 5 на оваа одлука поднесуваат 
барање за утврдување на износот на девизите за 
плаќање на стоките за кои е пропишан увоз врз ос-
нова на глобалната девизна квота до Сојузниот 
секретаријат за пазар и цени. Сојузниот срекрета-
ријат за пазар и цени, по претходно прибавено 
мислење од Стопанската комора на Југославија, во 
спогодба со сојузниот орган на управата надлежен 
за соодветната област на стопанството, ќе ја оцени 
оправданоста на поднесените барања и ќе му даде 
предлог на Сојузниот секретаријат за надворешна; 
трговија кој, во рок од 30 дена од денот"ва приемот, 
на предлогот, со решение ќе ја утврди глобалната 
девизна квота за одделни основни и други органи-
зации на здружениот труд, имајќи го предвид из-
носот на глобалната -девизна квота на другите ис-
тородни организации. 

7.. Основните и други организации на здруже-
ниот труд можат со »средствата на глобалната де« 
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визна квота да ги плаќаат суровините, другите ре-
продукциони материјали и резервните делови за 
тековно одржување што ги увезуваат само за по-
треби на сопственото производство и за извршу-
вање на договор склучен помеѓу домашни произ-
водствени организации на здружениот труд во 
долгорочна производствена кооперација и договор 
за долгорочна деловно-техничка соработка, што врз 
основа на такви договори вршат испораки на , ком-
поненти, состојки, делови, склопови, потсклопови и 
полупроизводи. 

Ако основната и друга организација на здру-
жениот труд користи средства на глобалната де-
визна квота противно на одредбата на став 1 од озаа 
точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија на основната и друга организација на здру-
жениот труд ќе и ја намали глобалната девизна 
квота за двојниот износ'на средствата искористени 
противно на намената од тој став. Ако износот на 
неправилно искористените средства е помал од 200/о 
од вкупниот износ на утврдената глобална девизна 
квота, Сојузниот секретаријат за надворешна трго-
вија на основната и друга организација на здру- ' 
жениот труд вкупниот износ на глобалната девиз-
на квота- утврден на таа организација ќе и го на-
мали за 20%. 

8. Основните и други организации на здруже-
ниот труд можат увозот и плаќањето да го вршат 
на товар на глобалната девизна квота, во смисла на 
оваа одлука, почнувајќи од 1 јануари 1976 гадина. 

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точ-
ка, основните и други организации на здружениот 
труд можат увозот и плаќањето на сезонски про-
изводи да ги вршат и пред 1 јануари 1976 година, 
ако за тоа, во поглед на плаќањето, прибават со-
гласност од Народната банка на Југославија, што 
таа ја дава во согласност со Сојузниот секретаријат 
за надворешна трговија. 

9. Сојузниот секретар за надворешна трговија 
донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот 
на поднесување на барањата од точ. 3 и 6 на оваа 
одлука и за документацијата што се приложува кон 
тие барања. 

10. Техничко упатство за пр,именување на оваа 
одлука ќе даде Народната банка на Југославија 
најдоцна до 1 јануари 1976 година. 

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

Е. п. бр. 946 
19 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

885. 

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ 

УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА 

1. На стоките што се увезуваат, освен на сто-
ките што се ослободени од плаќање на царина спо-
ред чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 на Царинскиот закон 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 28/75), од-
носно на стоките за кои царината се плаќа по 
намалена стапка според чл. 30 и 50 на Царинскиот 
закон, се плаќа посебна такса во височина од 10% 
од вредноста на увезените стоки. 
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2. На увозот на репродукциони материјали за 
кои со решението на Сојузниот извршен совет за 
царинскиот контингент е предвидено намалување на 
царината, во 1976 година посебна такса исклучи-
телно од одредбата на точ,ка 1 од оваа одлука, се 
плаќа, и тоа: 

1) на увозот на производи за кои со ре-
шението за царинскиот контингент е предви-
дено намалување на царината за 50%, по 
стапка од — — —" - — — — — — 7% 

2) за увозот на производи за кои со ре-
шението за царинскиот контингент е предви-
дено намалување на царината за 409/о, по стап-
ка од - - - - - - - - - - 7,50/, 

3) на увозот на производи за кои со ре-
шението за царинскиот контингент е пре-дви-
дено намалување на царината за 30%, по стап-
ка од — - - - - - - - — - 8% 

4) на увозот на производи за кои со ре-
шението за царинскиот контингент е предви-
дено намалување на царината за 20%, по стап-
ка од - - — — - - - — - - 9% 

3. На увозот на специфичната ,опрема што се 
врши врз основа на решенијата на Сојузниот извр-
шен совет за царинските контингенти, посебната 
такса, по исклучок од одредбата на точка 1 од оваа 
одлука се плаќа: 

1) на увозот на специфичната опрема за која 
со решението за царинскиот контингент е предви-
дено намалување на царината за 50%, посебната 
такса се плаќа по стапка од 7%, и тоа за: 

— производство и пренос на електрична енер-
гија; 

— рудници за јаглен; 
— рудници, облагородување, топилници и ра-

финерии на метали; 
— високи печки и челичани; 
— рудници и облагородување на неметали; 
— производство на базни производи во хеми-

ската индустрија; 
— производство на кокс; 
— искористување на шуми; 
—« производство на основни земјоделски про-

изводи; 
— производство на шеќер и масло; 
— рударско-геолошки истражувања; 
— производство и истражување на нафта и гас; 
— изградба на нафтоводи и гасоводи; 
— професионална рехабилитација на инвалиди , 

и за опрема што ја користат слепи лица; 
2) на увозот на специфичната опрема за која со 

решението за царинскиот контингент е предвидено 
намалување на царината за 40%, посебната такса 
се плаќа по стапка од 7,5%, и тоа за: 

— развој на железничкиот сообраќај (само на 
увозот на локомотиви и докови); 

— изградба на објекти од придонесот на југо-
словенските работници привремено вработени во 
странство, ако тие објекти се изградуваат во по-
драчја што според прописите на републиката, од-
носно автономната покраина се сметаат како не-
доволно развиени; 

3) на увозот на специфичната опрема за која 
со решението за царинскиот контингент е предви-
дено намалување на царината за 30%, посебната 
такса се плаќа по стпка од 8%, и тоа за: 

— производство на целулоза и дрвни плочи; 
— производство на цемент; 
4) на увозот на специфичната опрема за која 

со решението за царинскиот контингент е предви-
дено намалување на царината за 20%, посебната 
такса се- плаќа по стапка од 9%, и тоа за: 

— изградба на складови'за основни земјоделски 
производи; 

— развој на туристичкото стопанство со кое се 
зголемува девизниот нестоковен прилив. 
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4. Посебната такса од оваа одлука се пресме-
тува и се наплатува на вредноста на увезените сто-
ки, сообразно со одредбите на член 34 од Царин-
скиот закон. 

5. За извршувањето на оваа одлука Сојузната 
управа за царини води евиденција која опфаќа по-
датоци за: називот на стоките, датумот на увозот, 
вредноста на стоките, износот на наплатената и 
износот на ^наплатената посебна такса и за тие 
податоци поднесува месечни извештаи до Сојузниот 
секретаријат за финансии. 

6. Оваа одлука се применува на увозот на сто-
ките што ќе се врши од 1 јануари до 31 декември 
1976 година. 

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

Е. п. бр. 959 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р. 

886. 

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

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА 
ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА 
РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА 
МОНТАЖА НА ТРАНЗИТНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕН-

ТРАЛИ 

1. За увозот и за плаќањето на репродукционите 
материјали и резервните делови за монтажа на 13 
транзитни телефонски централи за потребите на 
ПТТ мрежа, на организациите на здружениот труд 
им се утврдува посебен износ на глобалната девизна 
квота во височина од 300,000.000 динари во девизи 
што се од значење за одржување на ликивдноста во 
меѓународните плаќања.. 

2. Распределба на посебниот износ на глобал-
ната девизна квота од точка 1 на оваа одлука на 
одделни организации на здружениот труд ќе извр-
ши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, 
на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и 
цени. За утврдениот износ на посебната глобална 
девизна квота, Сојузниот секретаријат за надво-
решна трговија на секоја организација на здру-
жениот труд ќе и издаде решение. 

3. ^искористените средства на посебниот износ 
на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа 
одлука можат да се користат и во наредната го-
дина. 

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

Е. п. бр. 969 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

887. 

Врз основа на член 55 став 2 од Царинскиот 
закон (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 28/75), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПЛАТЕНА НА 
УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ УПОТРЕБЕНИ ВО ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО НА ДОМАШНИ СТОКИ ШТО СЕ 

ИЗВЕЗУВААТ 

1. Во Одлуката за условите за враќање на ца-
рината платена на увезените стоки употребени во 
производството на домашни стоки што се извезуваат 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 42/73) во точка 3 
по став 1 се додаваат два нови става, кои гласат: 

„Барањето за враќање на царината се подне-
сува во рок од 60 дена од денот на здобивањето со 
правото на враќање на царината. 

Народната банка на републиката, односно на-
родната банка на автономната покраина може во 
оправдани случаи на барање од организација на 
здружениот труд и друга организација да го продол-
ж и рокот од став 2 на оваа точка." 

Досегашниот став 2 станува став 4. 
2. Барањето за враќање на царината за изве-

зени стоки по кои организациите на здружениот 
труд и други организации до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука се здобиле со правото 
на враќање на царината, се поднесува во рок од 60 
дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

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

Е. п. бр. 970 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р Берислав Шефер, с. р. 

\ . 

888. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 

^52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

СУЛФУРНА КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за одредување на пониски 
царински стапки за специфичната опрема за про-
изводство на сулфурна киселина („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и 
гласи: „Решение за намалување на царината на 
увозот на специфична опрема за производство на 
сулфурна киселина". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
Гласи: „На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
производство на сулфурна киселина, царината ќе 
се пресметува по стапка од 5%. На така пресмета-
ниот износ се додава износот што претставува 
разлика помеѓу царината пресметана по стапките 
пропишани во Царинската тарифа, односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап« 
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ни на увоз на одредени производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината прес-
метана по стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка, 3 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 919 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

889. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ЦЕМЕНТ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водството на цемент („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73, 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: „Ре-
шение за намалување на царината на увозот на 
специфична опрема за производство на цемент". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за производство на це-
мент, царината ќе се пресмета по стапка од 50/о. На 
така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Царинската тарифа, од-
носно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) 
и царината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 30%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 920 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

890. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 

Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/бб, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69. 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВА. 
ЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ 
РАБОТИЛНИЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХА-

БИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ 
1. Во Решението за ослободување од плаќање 

царина на специфичната опрема што се користи во 
заштитните работилници за професионална рехаби-
литација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73) во точка 2 зборовите: „1975 година" се заме-, 
нуваат со зборовите: ,,1976 година". 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 921 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

! 891. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 

Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69,-22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ШЕЌЕР 
1. Во Решението за одредување на пониски ца-

рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во производството на шеќер („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 45/73 и 28/75) називот се менува и 
гласи: „Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се кори.сти во 
производството на шеќер". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на шеќер, царината ќе се пресмета 
по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана по стапките пропишани во Ца-
ринската тарифа односно во Решението за одреду-
вање на пониски царински стапки на увоз на одре-
дени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 
45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 
5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 922 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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892. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЈАСТИВИ 

МАСЛА 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опре-
ма што се користи во производството на јастиви 
масла („Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75) називот 
се менува и гласи: „Решение за намалување на 
царината на увозот на специфичната опрема што 
се користи во производството на јастиви масла". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
производството на јастиви масла, царината ќе се 
пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува разли-
ка помеѓу царината пресметана по стапките про-
пишани во Царинската тарифа, односно во Реше-
нието за одредување на пониски царински стапки 
на увоз на одредени производи („Слулѕбен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресме-
тана по стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година. 

Е. п. бр. 923 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

893. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ФОРМАЛНИ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водството на формални („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/73), називот се менува и гласи: „Решение за 
намалување на царината на увозот на специфична 
опрема за производство на формални". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: ,.На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема за производство на 
формални, царината ќе се пресмета по стапка од 
5%. На така пресметаниот износ се додава изно-

сот што претставува разлика помеѓу царината пре-
сметана по стапките пропишани во Царинската т а -
рифа, односно во Решението за одредување на по-
ниски царински стапки на увоз на одредени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 
61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, на-
мален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 924 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

894. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА КАЛИУМОВИ СОЕДИНЕНИЈА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за производ-
ството на калиумови соединенија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/73), називот се менува и гласи: 
„Решение за намалување на царината на увозот 
на специфична% опрема за производство на калиумо-
ви соединенија". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема за производство на 
калиумови соединенија, царината ќе се пресмета 
по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана по стапките пропишани во 
Царинската тарифа односно во Решението за одре-
дување-, на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка 
од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 925 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
, Џемал Биедиќ, с. р, 
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895. 
\ 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАТРИУМ-
-ТРИПОЛИФОСФАТ И НАТРИУМ- СИЛИКОФЛУ-

ОРИД 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опре-
ма што се користи во производството на натриум-
-триполифосфат и натриум-силикофлуорид („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 28/75) називот се менува и 
гласи: „Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи во 
производството на натриум-триполифосфат и на-
триум-силикофлуорид". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се користи 
во производството на натриум-триполифосфат и 
натриум-силикофлуорид, царината ќе се пресмета 
по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се 
додава износот што претставува разлика помеѓу ца-
рината пресметана по стапките пропишани во Ца-
ринската тарифа, односно во Решението за одреду-
вање на пониски царински стапки на увоз на одре-
дени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 
45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 
5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година. 

Е. п. бр. 926 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател 
Џемал Биедиќ, с. р. 

896. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРИОЛИТ, 

БЕЛИ САЃИ И АЛУМИНИУМ-ТРИФЛУОРИД 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опрема 
што се користи во производството на криолит, бели 
саѓи и алуминиум-трифлуорид („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 28/75) називот се менува и гласи: „Ре-

шение за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи во производ-
ството на криолит, бели саѓи и алуминиум-трифлуо« 
рид". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни ,броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — Специфична опрема што се користи во 
производството на криолит, бели саѓи и алуминиум-
-трифлуорид, царината ќе се пресмета по стапка од 
5%. На така пресметаниот износ се додава из-
носот што претставува разлика помеѓу царината 
пресметана по стапките пропишани во Царинската 
тарифа, односно во Решението за одредување на 
пониски царински стапки на увоз на одредени птзо-
изводи („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 
61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, на-
мален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската. стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение\влегува во сила на 1 јануари -
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година. 

Е. п. бр. 927 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

897. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРО-

ИЗВОДСТВО НА ФОСФОРНА КИСЕЛИНА 
1. Во Решението за одредување на пониски ца-

рински стапки на увозот на специфичната опрема 
за производство на фосфорна киселина („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 13/74) називот се менува и гласи: 
„Решение за намалување на царината на увозот 
на специфична опрема за производство на фосфор-
на киселина". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема за производ-
ство на фосфорна киселина, царината ќе се пре-
смета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика по-
меѓу царината пресметана по стапките пропишани 
во Царинската тарифа, односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на увоз 
на4 одредени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по 
стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година. 

Е. п. бр. 928 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател," 4 

Џемал Биедиќ, с. џ. 



Страна 1772 - Број 61 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Вторник, 30 декември 1975 

898. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ПОЛИАМИДНИ И ПОЛИОЛЕФИНСКИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водството на полиамидни и полиолефинсќи влакна 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 7/74, 39/74 и 
28/75) називот се менува и гласи: „Решение за на-
малување на царината на увозот на специфична 
опрема за производство на полиамидни и полио-
лефински влакна". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема за производ-
ство на полиамидни и полиолефински влакна, ца-
рината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така 
пресметаниот износ се додава износот што прет-
ставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа од-
носно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) 
и царината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 929 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

899. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИС-

ТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО ,НА 
ВОДОРОД-ПЕРОКСИД 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфичната опрема 
што се користи во производството на водород-пе-
роксид („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74) нази-
вот се менува и гласи: „Решение за намалување 
на царината на увозот на специфичната опрема 
што се користи во производството на водород-пе-
роксид". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-

ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се корис-
ти во производството на водород — пероксид, цари-
ната ќе се пресмета по стапка од 5%. На така 
пресметаниот износ се додава износот што прет-
ставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа, однос-
но во Решението за одредување на пониски царин-
ски стапки на увоз на одредени производи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и ца-
рината пресметана по стапка од 5%, намален за 
50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година. 

Е. п. бр. 930 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

900. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 

- 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВО-
ЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧ-
КИ с м о л и И ПОЛИАКРИЛАТНИ ДИСПЕРЗИИ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфичната опре-
ма што се користи во производството на вештачки 
смоли и полиакрилатни дисперзии („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 7/74) називот се менува и гласи: „Ре-
шение за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи во производ-
ството на вештачки смоли и полиакрилатни дис-
перзии". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во производството на вештачки смоли и по-
лиакрилатни дисперзии, царината ќе се пресмета 
по стапка од 5%. На така цресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика по-
меѓу царината пресметана по стапките пропишани 
во Царинската тарифа, односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на увоз 
на одредени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по 
стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 2 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 931 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
, Џемал Биедиќ, с. р, 
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901. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА Џ1ТО СЕ КОРИСТИ ВО РУД-
НИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН И ПРИ ОБЛАГОРОДУВА-

ЊЕТО НА ЈАГЛЕН 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се 
користи во рудниците на јаглен и при облагороду« 
вашето на јаглен ̂ ,,Службен лист на СФРЈ'4, бр. 20/73 
и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение за на-
малување на царината на увозот на специфичната 
опрема што се користи во рудниците за јаглен и 
при облагородување на јаглен". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи во 
рудниците за јаглен и при облагородување на ја-
глен, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. 
На така пресметаниот износ се додава износот 
што претставува разлика помеѓу царината пресме-
тана по стапките пропишани во Царинската тарифа 
односно во Решението за одредување на пониски 
царински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) 
и царината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 932 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

902. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/05, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72- и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 
СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФУР-
НИР И НА НЕОБЛАГОРОДЕНИ И ОБЛАГОРОДЕ-
НИ ДРВНИ ПЛОЧИ (ЛЕСОНИТ ПЛОЧИ, ПЛОЧИ 

ИВЕРИЦИ, ПАНЕЛ ПЛОЧИ, ШПЕР ПЛОЧИ) 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опре-
ма што се користи во производството на фурнир 
и на ^облагородени и облагородени дрвни плочи 
(лесонит плочи, плочи иверици, панел плочи, шпер 
плочи) - („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74) на-
зивот се менува и гласи: „РешеЕше за 'намалување 
на царината на увозот на специфичната опрема 

што се користи во производството на фурнир и на 
^облагородени и облагородени дрвни плочи (лесо-
нит плочи, плочи иверици, панел плочи, гинер 
плочи)". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се корис-
ти во производството на фурнир и на ^облагоро-
дени и облагородени дрвни плочи (лесонит плочи, 
плочи ^ иверици, панел плочи, шпер плочи), цари-
ната ќе се пресмета по стапка од 5%. На така 
пресметаниот износ се додава износот што прет-
ставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа, однос-
но во Решението за одредување на пониски царин-
ски стапки на увоз на одредени производи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 43/73 и 61/75) и цари-
ната пресметана по стапка од 5%, намален за 30%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година. 

Е. п, бр. 933 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

903. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 

Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69 
27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШTO СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЦЕЛУЛОЗА 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опре-
ма што се користи во производството на целулоза 
(„Службен лист на СФРЈ", бр 39/74 и 28/75) нази-
вот се менува и гласи: „Решение за намалување на 
царината на увозот на специфичната опрема што 
се користи во производството на целулоза". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се користи 
во производството на целулоза, царината ќе се пре-
смета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика по-
меѓу царината пресметана по стапките пропишани 
во Царинската тарифа, односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на уво? 
на одредени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по 
стапка од 5%, намален за 30%.". 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1979 
година. 

Е. п. бр, 934 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р« 
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904. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 
ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НА-ФТА И ПРИРОДЕН 

ГАС 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во експлоатацијата на нафта и природен гас 
(„Службен лист , на СФРЈ", бр. 20/73) називот се 
менува и гласи: „Решение за намалување на цари-
ната на увозот на специфичната опрема што се 
користи во експлоатацијата на нафта и природен 
гас". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во експлоатацијата на нафта и природен гас, 
царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така 
пресметаниот износ се додава износот што прет-
ставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа, од-
носно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 ,и 61/75) 
и царината пресметана по стапка" од 5%, намален 
за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. и. бр. 935 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

905. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, '9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
53/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУД-
НИЦИТЕ НА БАКАР И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА КАТОДЕН БАКАР 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема штб се ко-
ристи во рудниците на бакар и во производството 
на катоден бакар („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение 
за намалување на царината на увозот на специ-
фичната опрема што се користи во рудниците за 
бакар и во производството на катоден бакар". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
»тарифа — специфична опрема што се користи во 

рудниците за бакар и во производството на катоден 
бакар царината ќе се пресмета по стапка од 5%. 
На така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа, односно 
во Решението за одредување на пониски царински 
стапки на увоз на одредени производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината 
пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година"4. 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 грдава. 

Е. п. бр. 937 
27 декември 1975 година 

Белград 

i Сојузен извршен еовет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

»06. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕТИЛЕН И НА ПОЛИЕТИЛЕН И ЗА ТРАНСПОРТ 
НА ЕТИЛЕН И ПРОПИЛЕН ОД ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО РОМАНИЈА ПРЕКУ ЦЕВОВОДИ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водство на етилен и полиетилен („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/73, 25/74, 28/75 и 48/75), називот се 
менува и гласи: „Решение за намалување на цари-
ната на увозот на специфична опрема за произ-
водство на етилен и на полиетилен и за транспорт 
на етилен и на пропилен од Југославија во Рома-
нија преку цевоводи". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
производство на етилен и на пропилен и за тран-
спорт на етилен и на пропилен од Југославија во 
Романија преку цевоводи, царината ќе се пресмета 
по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана по стапките пропишани во Ца-
ринската тарифа, односно во Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка 
од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка, 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 938 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, » , 
^ Џемал Биедиќ, с. ft 
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907. -

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛНО ВЛАКНО 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водството на полиакрилонитрилно влакно („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/73 и 28/75) називот се 
менува и гласи: „Решение за намалување на ца-
рината на увозот на специфичната опрема за про-
изводство на полиакрилонитрилно влакно". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема за производ-
ство на полиакрилонитрилно влакно, царината ќе 
се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува раз-
лика помеѓу царината пресметана по стапките 
пропишани во Царинската тарифа односно во Ре-
шението за одредување на пониски царински стап-
ки на увоз на одредени производи („Служ,бен лист 
на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината 
пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 939 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

908. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВО-
ЗОТ ПА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 

КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ГАСОВОДИ 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стапки на увозот на специфичната опрема 
што се користи за изградба на гасоводи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75) називот се менува и 
гласи: „Решение за намалување на царината на 
увозот на специфичната опрема што се користи за 
изградба на гасоводи". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува к 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи за изградба на гасоводи, царината ќе се 
пресмета но стапка од На така пресметаниот 

износ се додава износот што претставува раз-

лика помеѓу царината пресметана по стапките про-
пишани во Царинската тарифа, односно во Реше-
нието за одредување на пониски царински стапки 
на увоз на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресме-
тана по стапка од 5%, намалев за 50%/', 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 
1976 година. 

Е. и. бр. 940 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

909. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/6(3, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАШЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУД-
НИЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУМИ-

НИУМ, НА ГЛИНИЦА И НА АЛУМИНИУМ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се v  
користи во рудниците на боксит и во производ-
ството на аноди за електролиза на алуминиум, на 
глиница и на алуминиум („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/73, 7/74, 39/74 и 48/75) називот се ме-
нува и гласи: „Решение за намалување на царина-
та за увоз на специфичната опрема што се ко-
ристи во рудниците за боксит и во производството 
на аноди за електролиза на алуминиум, на глини-
ца ,и на алуминиум". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во рудниците за боксит и во производството 
на аноди за електролиза на алуминиум, на гли-
ница и на алуминиум, царината ќе се пресмета 
по стапка од 50/о. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика по-
меѓу царината пресметана по стапките пропишани 
во Царинската тарифа, односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на увоз 
на одредени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по 
стапка од намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува ео сила на 1 јануари 
1976 родина. 

Е. и. бр. 941 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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910. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/63, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
62/69, 22/70, 25/70, 138/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНА РУДА, ВО ПОД-
ГОТОВКАТА НА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ВО ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА КОКС, ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки за специфичната опрема што се 
користи во рудниците на железна руда, во подго-
товката на железна руда и во производството на 
кокс, железо и челик („Службен лист на СФРЈ' ' , 
бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Ре-
шение за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи во рудници-
те за железна руда. во подготовката на железна 
руда и во производството на кокс, железо и че-
лик". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во рудниците за Железна руда, во подготов-
ката на железна руда и во производството на кокс, 
железо и челик, царината ќе се пресмета но 
стапка од 5%. На така пресметаниот износ се 
додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана по стапките пропишани во 
Царинската тарифа, односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стап-
ка од 50/о, намален за 500/о.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5%", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 942 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

911. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Ца-
ринската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69. 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72) и член 1 став 
2 од Законот за посебната такса на увезени стоки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА „СЛОБОДНО" ЗА 
ОПРЕМАТА ШТО СЕ УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА СОЈУЗОТ НА СЛЕПИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Решението за одредување на царинската 
стапка ,,Слободно" за опремата што се увезува за 
иорсбите на Сојузот на слепите на Југославија 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 3/74) во точка 2 про-
центот: .,2" се заменува со процентот: „7". 

2. Оваа решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 944 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

912. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ВИНИЛХЛОРИД МОНОМЕР - PVC ВО ПРАВ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водство на винилхлорид мономер — PVC во прав 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73, 7/74, 39/74 и 
28/75) називот се менува и гласи: „Решение за на-
малување на царината на увозот на специфична 
опрема за производство на винилхлорид мономер 
PVC во прав". 

2. Во точка 1 уводната 'реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема за производ-
ство на винилхлорид мономер — РУС во прав, ца-
рината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така 
пресметаниот износ се додава износот што прет-
ставува разлика помеѓу царината пресметана но 
стапките пропишани во Царинската тарифа, од-
носно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) 
и царината пресметана по ставка од 50/о, намален 
за 500/о.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година'4 се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 945 
27 декември 1975 година 

Белград 

i Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

913. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 64/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 03/72 и 71/72), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ТИТАН-ДИОКСИД 

I. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произч 
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водството на титан-диоксид („Службен лист на. 
СФРЈ", бр. 20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: 
„Решение за намалување на царината на увозот на 
специфична опрема за производство на титаи-диок-
сид". - -

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни брбеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се користи 
За производство на титан-диоксид, царината ќе се 
Пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува разлика 
Помеѓу царината пресметана по стапките пропишани 
Во Царинската тарифа, односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на увоз 
на одредени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по 
стапка од 50/о, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: ,1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 947 
27 декември'1975 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

Претседател; 
Џемал Биедиќ, с.р. 

914. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА 
НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ 

МАТЕРИЈАЛИ ВО 1976 ГОДИНА 

1. На увозот на производите од долунаведените 
тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа, односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 - и 61/75), ќе се применуваат следните 
царински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

41.02/2а-2 

41.04/16 

41.04/26 

51.01/1а и в 

51.01/2а 
51.01/26 

58.01/1 
56.02 

56.04/1 а 
73.02/2д 
73.02/2с-1 

73.02/23 
»73.02/2И 
73.02/23 
73.02/2К 
73.08' 

73.12/1а 

73.12/2 

73.13/1-2 
73.13/3 и 5 

73.13/14 

73.15/7-10 

73.15/20 
и 22 

82.05/36 

84.06 

27.04/16 Кокс металуршки ' 7 
27.04/1 в Кокс леарски 7 
27.10/36 Авионски бензин 7,5 
28.17/1а Натриум хидроксид (каустична 

сода) 7,5 
28.35/1 а Натриум сулфид 12 
37.02/16 Филмови во ленти — ролни, осет-

ливи на светлина, неекепонирани, 
дупчени или не, над 8 до 35 д п т 
широчина, освен црно-бел позитив 
филм од 16 mm, за потреби на ки-
нематографијата и на радио-теле-
визијата: 
1) црно-бели 15,4 
2) колор - 17 

Ј7.02/2 Двојно емулгирани филмови за 
здравство О 

Други говедски штавена кожи-, 
што не се довршени за изработка 
на производи од кожа 7.5 
Други козји штавсни кожи, што 
не се довршени за изработка на 
производи од кожа 10 
Други јарешки штавени кожи, што 
не се довршени за изработка на 
производи од кожа 10 
Монофиламенти и други синте-
тички предива од бескрајни синте-
тички влакна , 14 
Предива од рајон 14 
Предива од ацетатии бескрајни 
влакна 8,5 
Синтетички влакна (испрекинати) 14 
Поиесма —- кабли од бескрајни ве-
штачки или синтетички филамен-
тп за изработка на вештачки или 
синтетички влакна (испрекинати) 14 
Синтетички влакна, чешлани 14 
Фероволфрам 12 
Калциум-силициум до заклучно 
750/о Si 12 
Ферохром 12 
Фероникел 12 
Фероалумуниум 12 
Други феролегури 12 
Топло валани ленти од железо или 
челик во намотки (макари) за по-
вторно валање, за натамошна пре-
работка 8,5 
Топло валани ленти необложени, 
под 500 mm широчина, за натамо-
шна преработка 11 
Ладно валани ленти (динамо и 
трафо) за електроиндустријата 14 
Бродски лимови 10.5 
Динамо и трафо лимови за елек-
троиндустријата 10.5 
Лимови обложени со кала ј за 
изработка на амбалажа, за пре-
хранбената индустрија 11,5 
Легирани или високојаглеродни 
челици во прачки или лостови, за 
производство на алат 14 
Динамо и трафо лимови, од леги-
ран челик за електроиндустри-
јата 14 
Други алати за машини и рачни 
алатки 
Ех. 
— Дијамантски дискови 17 
— Пили и ленти за дијамантски 
дискови 17 
Мотори Со внатрешно сотрување, 
клипни 
Ех. 
Авионски мотори за стопанската 
авијација 14 

2. За производите наведени во точка 1 од ова 
решение, намалувањето па плаќањето на пресме-
таната царина, ќе се применува до количините утвр-
дени со соодветниот општествен договор и со са-
моуправната спогодба во согласност со Резолуцијата 
за основите на заедничката политика на економ-
скиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 
година. 

3. Евиденција за извршувањето на ова решение 
води Сојузната управа за царини. 

Месечен извештај за користењето на повласти-
цата од ова решение Сојузната управа за царини 
доставува до Сојузниот секретаријат за финансии 
до 15-ти во месецот за претходниот месец. 

4. Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
до 31 декември 1976 година 
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5. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Е, п. бр. 948 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

915. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА 
СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки за специфичната опрема што се 
користи за производство на основни земјоделски 
производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 41/73, 
64/73, 39/74 и 28/75) називот се менува и гласи: 
„Решение за намалување на царината на увозот на 
специфичната опрема што се користи за производ-
ство на основни земјоделски производи". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи за производство на основни земјоделски про-
изводи, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. 
'На така пресметаниот износ се додава износот 
што претставува разлика помеѓу царината пресме-
тана па стапките пропишани во Царинската тари-
фа, односно во Решението за одредување на по-
ниски царински стапки на увоз на одредени произ-
води („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 
-61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, нама-
лен за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1796 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година. 

Е. п. бр. 949 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

916. ' 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЛИТИЧКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛОР И НАТРИУМ-ХИ-

ДРОКСИД 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рилски стапки за специфичната Опрема а елек-

тролитичкото производство на хлор и натриум-хи-
дроксид („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73) на-
зивот се менува и гласи: „Решение за намалувале 
на царината на увозот на специфична опрема за 
електролитичко производство на хлор и на на-
триум-хидроксид". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува П 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема за електроли-
тичко производство на хлор и на натриум-хидрок-
сид, царината ќе се пресмета по стапка од 5% На 
така пресметаниот износ се додава износот што 
претставуш разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Царинската тарифа, од-
носно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 6 1 / ^ 
и царината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 950 
27 декември 1975 година 

Белград ' 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

917. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 
СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРО-
ИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ХЛОРАЛКАЛНИ ЕЛЕК-
ТРОЛИЗИ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА И ^ П О Л И -
МЕРИЗАЦИЈА ВРЗ БАЗА НА ПРОПИЛЕН, ЕТИ-

ЛЕИОКСИД И ПРОПИЛЕНОКСИД 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опре-
ма што се користи во производството на производи 
врз база на'хлоралкални електролизи и полимери-
зација и кополимеризација врз база на пропилен, 
етиленоксид и пропиленоксид („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 39/74 и 28/75) називот се менува и 
гласи: „Решение за намалување на царината на 
^увозот на специфичната опрема што се користи во 
"производството на производи врз база на хлорал-
кални електролизи и полимеризација и кополиме-
ризација врз база на пропилен, етиленоксид и про-
пиленоксид". 

2. Во точка i уводната реченице се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаве-
дените тарифна броеви, односно ставови на Ца-
ринската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во производството на производи врз база на 
хлоралкални електролизи и нолимеризациј а и ко-
долимеризација врз база на пропилен, етиленоксид 

и пропиленоксид царината ќе се пресмета по ста 
Ка ОД 5%. На така пресметаниот износ се до« 
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дава износот што претставува разлика помеѓу ца-
рината пресметана по стапките пропишани во Ца-

ринската тарифа, односно во Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стап-
ка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
i,5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година,. 

Е. и. бр. 951 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

918. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА ПОЛИЕСТЕРСКИ ВЛАКНА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водството на полиестерски влакна („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 20/73, 39/74 и 28/75), називот се ме-
нува и гласи: „Решение за намалување на цари-
ната на увозот на специфична опрема за произ-
водство на полиестерски влакна". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи за производство на полиестерски влакна, ца-
рината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така 
пресметаниот износ се додава износот што 
Претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Царинската тарифа, од-
носно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) 
И царината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 50%.". 

Во табелата во колона 3, "царинската стапка 
5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 952 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

919. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУД-
НИЦИТЕ ЗА ОЛОВО, ЦИНК И АНТИМОН И ВО 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОЛОВО, ЦИНК И АНТИ-

МОН И НА НИВНИ ПРИДРУЖНИ МЕТАЛИ 

1. Во Решението за определување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во рудниците за олово, цинк и антимон и во 
производството на олово, цинк и антимон и на нивни 
придружни метали („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/73 и 28/75) називот се менува и гласи: „Решение 
за намалување на царината на увозот на специфич-
ната опрема што се користи во рудниците за олово, 
цинк и антимон и во производството на олово, цинк 
и антимон и на нивни придружни метали". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифрш броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во рудниците за олово, цинк и антимон и во 
производството на олово, цинк и антимон и на 
нивни придружни метали, царината ќе се пресмета -
по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика поме-
ѓу царината пресметана по стапките пропишани во 
Царинската тарифа, односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стап-
ка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 953 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

920. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
ФЕИОЛ- МЕЛАМИН- И КАРБАМИД-ФОРМАЛ-
ДЕХИДНИ МАСИ ЗА ПРЕСУВАЊЕ (ДУРОПЛАСТ 

МАСИ) 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водството на фенол- меламин- и карбамид-фор-
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малдехидни маси за пресување (дуропласт маси) 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73 и 28/75), нази-
вот се менува и гласи: „Решение за намалувања 
на царината на увозот на специфичната опрема за 
производство на фенол- меламин- и карбамид-
-формалдехидни маси за пресување (дуропласт 
маси)". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа, специфична опрема што се користи 
за производство на фенол- исламин« и карбамид-
-формалдехидни маси за пресување (дуропласт ма-
си), Царината ќе" се пресмета по стапка од 50/о. На 
така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Царинската тарифа, од-
носно во Решението за одредување па пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр, 10/73, 45/73 и 61/75) 
и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 

Во табелата во колона 3, царинската стапка 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 2 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 954 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател. 
Џемал Биедиќ, с. р. 

921. 

Врз основа па член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен ЛИСТ на СФРЈ'“ бе. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/07, 9 413. 22/68, 30'/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/'72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

РЕШЕНИ Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-

ЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕ-
ЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 
РУДАРСКИТЕ И ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки за специфичната опрема што се 

користи во рударските и геолошките истражувања 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75) називот се 

менува и гласи: „Решение за намалување на ца-
рината на увозот на специфичната опрема што се 
користи во рударските и геолошките истражувања". 

.2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во рударските и геолошките истражувања, 
царината ќе се пресмета по стапка од 50/о. На така 
пресметаниот износ се додава износот што прет-
ставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа, однос-
но во Решението за одредување на пониски царин-
ски стапки на увоз на одредени производи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и ц а -
рината пресметана по стапки од 5%, намален за 
50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка? 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
. 1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 

година. 
Е. П . б р . 955 

27 декември 1975 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Џемал Биедиќ, с. р. 

922. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 

34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71,, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВО-
ЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧ-

КИ ХЕМИСКИ ЃУБРИЊА 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стапки Eia увозот на специфичната опрема 
што се користи во производството на вештачки 
хемиски ѓубриња („Службен лист на СФРЈ", бр. 
28/75) називот се менува и гласи: „Решение за на-
малување на царината на увозот ^ а специфичната 
опрема што се користи во производството на веш-
тачки хемиски ѓубриња". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се корис-
ти во производството на вештачки хемиски ѓубри-
ња, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На 
така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Царинската тарифа, од-
носно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) 
и царината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5". на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година. 

Е. п. бр. 956 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

923. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗОТ 
НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КО-

РИСТИ ЗА XЛОР - АЛКАЛНА ЕЛЕКТРОЛИЗА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увозот на специфичната опрема 
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Што се користи за хлор-алкална електролиза 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74 и 28/75) на-
зивот се.менува и гласи: „Решение за намалување 
на царината на увозот на специфичната опрема што 
се користи за хлор-алкална електролиза". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи за хлор-алкална електролиза, царината ќе 
се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува раз-
лика помеѓу царината пресметана по стапките про-
пишани во Царинската тарифа, односно во Реше-
нието за одредување на пониски царински стапки 
на УВОЗ на одредени производи („Службен ЛИСТ на 
СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресме-
тана по стапка од 5%, намален, за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1973 година, а ќе се применува до 31 декември 
1976 година. 

Е. п. бр. 957 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

924. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО 

ШУМАРСТВОТО 

1. Во Решението за одредување на пониски 
царински стапки за специфичната опрема- што се 
користи во шумарството („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 20/73, 7/74 и 39/74) називот се менува и гласи: 
„Решение за намалување на царината на увозот 
на специфичната опрема што се користи во шу-
марството". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа, специфична опрема што се ко-
ристи во шумарството, царината ќе се пресмета 
по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана по стапките пропишани во 
Царинската тарифа, односно во Решението за од-
редување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стап-
ка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1978 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 958 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
' Џемал Биедиќ, с. р. 

925. 

Брз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", би. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68,-30/68. 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, ,25/70, 58/71, 63/72 и, 71/72), Сојузнирт 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
Њ Е НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ К Л 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА 
РУДНИЦИ И ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА - НЕ-

МЕТАЛИ 

1. Во Решението за определување на -пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опре-
ма за рудници и за облагородување на неметали 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 7/74, 39/74 и 23/75) 
називот се менува и г.Часи: ,,Решение за навалу-
вање на царината на увозот на специфичната оп-
рема за рудниците и за облагородување на неме-
тали". -

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи:' „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема за рудниците 
и за облагородување на неметали, царината ќе се 
пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува раз-
лика помеѓу царината пресметана по етапните про-
пишани во Царинската тарифа, ' односно во Реше-
нието за одредување на пониски царински стапки 
на увоз на одредени производи (,,Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и цаиината пресме-
тана по стапка од '5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", е-га сите места, се брише. 

3. Во точка 2 зборовите: „1975 година" се за-
менуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 960 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, . 
Џемал Биедиќ," с. р. 

926. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 
КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОСФОР-
НИ СОЛИ (МИНЕРАЛНИ ФОСФАТИ ЗА ДОБИ-

ТОЧНА ИСХРАНА) 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опрема 
што се користи во производството на фосфорни 
соли (минерални фосфати за добиточна исхрана) — 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75) називот се ме-

нува и гласи: „Решение за намалување на цари-
ната на увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на фосфорни соли (ми-
нерални фосфати за добиточна исхрана)". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
Гласи: „На увозот на производите од долунаведените 
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тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа - специфична опрема што се користи во 
производството на фосфорни соли (минерални фос-
фати за добиточна исхрана), царината ќе се пре-
смета по стапка од 5%. На така пресметаниот износ 
се додава износот што претставува разлика по-
меѓу царината пресметана по стапките пропишани 
во Царинската тарифа, односно во Решението за 
одредување на пониски царински стапки на увоз 
на одредени производи („Службен лист па СФРЈ" , 
бр.. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по 
стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5" на сите места, се. брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а. ќе се применува до 31 декември 
1976 година. 

Е. п. бр. 961 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р. 

927. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
34 '55, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
- ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 

НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ПОЛИСТИРОЛ 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за произ-
водството на полистирол („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 20/73) називот се менува и гласи: „Решение за 
намалување на царината Ца увозот на специфична 
опрема за производство на полистирол". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема за производ-
ство на полистирол, царината ќе се пресмета по 
стапка од 5%. На така пресметаниот износ се 
додава износот што претставува разлика помеѓу 
царината пресметана по стапките пропишани. во 
Царинската тарифа, односно во Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на увоз на 
одредени производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по 
стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 962 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р, 

928. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
Њ Е НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА 
УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО 
СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА РАЗ-

Б Л А Ж Е Н А (46%) АЗОТНА КИСЕЛИНА 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки на увозот на специфичната опрема 
што се користи во производството на разблажена 
(46%) азотна киселина („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 28/75), називот се менува и гласи: „Решение за 
намалување на царината на увозот на специфич-
ната опрема што се користи во производството на 
разблажена (46%) азотна киселина". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се користи 
во производството на разблажена (46%) азотна ки-
селина, царината ќе се пресмета по стапка од 5%. 
На така пресметаниот износ се додава износот 
што претставува разлика помеѓу царината пресме-
тана по стапките пропишани во Царинската тарифа, 
односно во Решението за одредување на пониски 
царински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 10/73, 45/73 и 61/75) 
и царината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се. брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 
1976 година. 

Е. п. бр. 963 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р. 

929. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
З А И З М Е Н А Н А Р Е Ш Е Н И Е Т О З А О П Р Е Д Е Л У -
В А Њ Е Н А П О Н И С К И Ц А Р И Н С К И С Т А П К И Н А 
С П Е Ц И Ф И Ч Н А Т А О П Р Е М А Ш Т О С Е К О Р И С Т И 
З А И З Г Р А Д Б А Н А Е Л Е К Т Р О Е Н Е Р Г Е Т С К И П Р О -
И З В О Д С Т В Е Н И И П Р Е Н О С Н И О Б Ј Е К Т И И Д И -
С П Е Ч Е Р С К И Ц Е Н Т Р И Н А З А Е Д Н И Ц А Т А Н А Ј У -

Г О С Л О В Е Н С К О Т О Е Л Е К Т Р О С Т О П А Н С Т В О 

1. Во Решението за определување на пониски 
царински стапки за специфичната опрема што се 
користи за изградба на електроенергетски произ-
водствени и преносни објекти и диспечерски центри 
на Заедницата на југословенското електростопанство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/75 и 48/75) називот се 
менува и гласи: „Решение за намалување на цари-
ната на увозот на специфичната опрема што се ко-

Страна 1782 - Броз 61 
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риста. за изградба на електроенергетски производ-
ствени и преносни објекти и диспечерски центри 
на Заедницата на југословеското електростопан-
ство.". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: 

,Д. Во согласност со Спогодбата за увозот на 
специфична опрема, репродукциони материјали и 
делови за изградба на електроенергетски производ-
ствени и преносни, објекти, што е склучена помеѓу 
Заедницата на југословенското електростопанство 
и Југословенското деловно здружение на ма-
шиноградбата и електромашикоградбата врз ос-
нова на Одлуката за утврдување на пониска 
царинска стапка и такса на увезените стоки 
и за условите под кои пониската царинска стапка 
и увозна такса се применуваат на увозот на произ-
води — специфична опрема, репродукциони мате-
ријали и делови за вградување, што се користат за 
изградба на електроенергетски производствени и 
преноси објекти 6о електростопанството („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 49/73 и 32 /75), на увозот на про-
изводите од долунаведените тарифни броеви, од-
носно ставови на Царинската тарифа — специфична 
опрема што се користи за изградба на електроенер-
гетски производствени и преносни објекти, како и 
диспечерски центри на Заедницата на . југословен-
ското електростопанство, а до вредностите, односно 
количините утврдени во усогласените специфика-
ции на опремата, репродукпионите материјали и 
деловите, што како прилози 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 
до 4.15, 5.1 до 5.19 и додатниот прилог 6 сочинуваат 
составен дел на Спогодбата, што е извршен во 1973, 
1974 и 1975 година царината с-е пресметува и се на-
платува по стапка од 5%. На увозот на тие про-
изводи што ќе се изврши во 197о година ца-
рината ќе се пресмета по стапка од 50/о и на 
така пресметаниот износ се додава износот што 
претставува разлика помеѓу царината пресметана 
по стапките пропишани во Царинската тгоита . од-
носно во Решението за одредување ма пониски ца-

/ рински стапки на УВОЗ на одредена лоои^волч 
(„Службен лист на СФРЈ" ,бр. 10/73, 45 73 'и 61/75), 
и царината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 50%.". 

3. Во точка 2 уводната реченица се менува и 
гласи: 

„2. Независно од условите за намалување на 
царината предвидени во точка 1 од ова решение, 
на увозот на производите од долунаведените та-
рифни броеви, односно ставови на Царинската та-
рифа — специфична опрема што се користи за 
изградба на електроенергетски производствени и 
преносни објекти и диспечерски центри на Заед-
ницата на југословенското електростопанство, а кои 
производи не се опф^ ени по Спогодбата од точка 1 
на ова решение, царината ќе се пресмета и ќе се 
наплати на начинот определен во точка 1 на ова 
решение:". 

4. Во точка 5 зборовите: „пропишаните ца-
рински стапки и царинските стапки утврдени со ега 
решение" се заменуваат со зборовите: ,.царината 
пресметана според пропишаните стапки и царината 
пресметана и наплатена на начинот предвиден со 
ова решение,". 

5. Во табелите ЕО колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

6. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1876 
година. 

Е. п. бр 964 
27 декември 1975 година ^ 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

930. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

КАЛЦИНИРАНА СОДА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема за производ-
ството на калцинирана сода („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 20/73 и 28/75) Називот се менува и гласи: 
,-.Решение за намалување на царината на увозот на 
специфична опрема за производСТВо на калцинира-
на сода". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведени-
те тарифни броеви, односно ставови на Царинската 
тарифа — специфична опрема што се користи за 
производство на калцинирана сода, царината ќе се 
пресмета по стапка од 5%. На така п р е л е т а н и о т 
износ се додава износот што претставува разли-
ка помеѓу царината пресметана по стапките пропи-
шани во Царинската тарифа односно во Решението 
за одредување на пониски царински стопки па увоз 
на одредени производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по 
стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3 Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 Јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 965 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

931. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската тарифа , (-,Службе-н лист на СГ^РЈ" бр. 
34/65, 49/66, 5'67, 54/67, 9/68, 22/68, 30'83, 17 '69, 
27 69, 52/69, 22/70, 25/70, 53/71, 63/72 и 71/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 

НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗ 
НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Решението за одредување на пониски 
царински ставки на увоз' на одведени производи 
(,.Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73 и 45/73) во 
точка 1 се вршат следните измени: 

1) тарифните броеви 25 02/26. 28.44/3, 29.27/1, 
31.04 2 84.08, 84.59, 87.08, 80.01, 88 02/1, 88.03/1 и 2а, 
88 05'2, 89 01/1 и 26, в и г, 89.02/1, 89 04, 90.03, 90.21 и 

-92.12/1 а, како и наименувањата и царинските стапки 
кон тие тарифни броеви — се бришат; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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2) во следните тарифни броеви, во колона 3 се 
менуваат царинските стапки, таќа што новите ца-
рински стапки изнесуваат: / 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

27.10/За Керозин 5 
27.10/7 Друго 

Ех. 
— Гориво за млазни авиони 5 

28.15/1 Сулфиди на јаглерод 
Ех. 
- Јаглен дисулфид 5 

28.17/16 Натриум хидроксид "(каустична 
сода) во цврста состојба или во 
раствор произведена по електро-
литски пат 

29.02/4 Винилхлорид мономер 
29.03/1 Сулфонати на масни киселини 

Ех. 
— Алфаолефини 

29.14/Зг Винилацетат 
29.14/Зд Други естри: 

Ех. 
— Метилакрилат « 
— Акрилати 

29.14/46 Натриум бензоат 
29.15/1г Друго 

Ех. 
— Итаконска киселина 

29.23/5 Друго 
Ех. 
— Метилхидроксилетил амониум 

метосулфат 
29.28 Диазо-азо, и азокси соединенија 

Ех. 
— Азобисисобутилонитрил 

29.30 Други азотни соединенија 
Ех. 
— Изоцијанати за полиуретани 

29.31/3 Друго 
Ех. 
— Тиоуреа диоксид 

29.35/12 Друго 
Ех. 
— Капролактам 

31.03/2а Супер фосфати 
32.05/3 Синтетички органски материи за 

бојосување 
Ех. 
— Азо-бои 
— Бои синтетички, органски други 

33.01/1 Растителни етерични масла 
Ех. 
— Цитронско 
— Од портокали и од мандарини 

33.01/2 Синтетички миризливи материи и 
концентрати што се употребуваат 
во парфимеријата 

33.01/3 Синтетички миризливи материи 
што се употребуваат во индустри-
јата на храна и пијачки 

38.19/1н Друго 
Ех. 
— Средства против пенење 

39.01/3 Полиестри 
Ех. 
— Полиестер во лушпи, гранулат 

и прав 
39.01/4 Полиамиди 

Ех. 
— Гранулат и прав на полиамид 

39.01/8 Друго 
Ех. 
— Полиестри за полиуретан?! 

51.01/1в 

84.35/1 
88.03/26 

89.03 

49.11/1 Слики, гравури, фотографии 
Ех. 
— Слободни листови без печатен 

i текст за книги што се издаваат 
во рамките на копродукција на 
странски и домашни издавачки 
претпријатија 5 

Други синтетични предива 
Ех. 
— Синтетичка коса за кукли 5 
Големи ротациони машини 5 
Други делови на стоки од тар. 
број 88.02 
Ех. 
— Делови за авиони на стопан-

ската авијација 
Пловечки светилници, противпо-
жарни пловила, пловечки багери 
од сите видови, пловечки дигалки 
и други пловила за кои е пловид-
бата споредна во однос на нивната 
главна функција; пловечки до-
кови: 
1) Пловечки докови 5 
4) Друго 
Ех. 
— Пловила за отстранување не-

чистотија од морска вода 5 
92.12 Грамофонски плочи и други ре-

гистратори на звук или слично; 
матрици за производство на грамо-
фонски плочи, приготвени отпре-' 
соци (blanks) за грамофонски пло-
чи, филмови за механичко сни-
мање на звук, приготвени ленти, 
жици, ремења и слични предмети 
што се употребуваат за звучни 
или слични снимања: 
2) Магнетофонски ленти и сл. 
Ех. 
— Магнетофонски ленти за по-

треби на кинематографијата и 
радиотелевизијата 

2. Ова решение 
1976 година. 

влегува во сила на 1 јануари 

5 

5 

5 

5 

5 

I 

Е. п. бр. 966 
27 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с.р. 

932. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИ-
ФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУД-
НИЦИТЕ НА ЖИВА И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ЖИВА 

1. Во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки за специфичната опрема што се ко-
ристи во рудниците на жива и во производството 
на,шива („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/73) на-
зивот се менува и гласи: „Решение за намалувани! 
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на царината на увозот на специфичната опрема што 
се користи во рудниците за жива и во производ-
ството на жива". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царинска-
та тарифа — специфична опрема што се користи во 
рудниците за жива и во производството на жива. 
царината ќе се пресмета по стапка од 5%. На така 
пресметаниот износ се додава износот што прет-
ставува разлика помеѓу царината пресметана по 
стапките пропишани во Царинската тарифа, од-
носно во Решението за одредување на пониски ца-
рински стапки на увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) 
и царината пресметана по стапка од 5%, намален 
за 500/о.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Во точка 3 зборовите: „1975 година" се заме-
нуваат со зборовите: „1976 година". 

4. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година. 

Е. п. бр. 967 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

933. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
Царинската' тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 
34/65, 49/66, 5/67, 54/6.7, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 
52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВО-
ЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ 

КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА АМОНИЈАК 

1. Во Решението за определување пониски ца-
рински стапки на увозот на специфичната опрема 
што се користи во производството на амонијак 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 28/75) називот се 
менува и гласи: „Решение за намалување на цари-
ната на увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на амонијак". 

2. Во точка 1 уводната реченица се менува и 
гласи: „На увозот на производите од; долунаведе-
ните тарифни броеви, односно ставови на Царин-
ската тарифа — специфична опрема што се ко-
ристи во производството на амонијак, царината ќе 
се пресмета по стапка од 5%. На така пресметаниот 
износ се додава износот што претставува раз-
лика помеѓу царината пресметана по стапките про-
пишани во Царинската тарифа, односно во Реше-
нието за одредување на пониски царински стапки 
на увоз на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресме-
тана по стапка од 5%, намален за 50%.". 

Во табелата во колона 3, царинската стапка: 
„5", на сите места, се брише. 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1976 година, а ќе се применува до 31 декември 1976 
година. 

Е. п. бр. 968 
27 декември 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател," 4 

Џемал Биедиќ, с. р. 

934. 

Врз основа на член 57 од Законот за обезбе-
дување на плаќањето помеѓу корисниците на 
општествени средства (,.Службен лист на СФРЈ'' , 
бр. 60/75), сојузниот секретар за финансии про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ И ЗА СОДР-
ЖИНАТА НА ПРИЈАВИТЕ НА ОБВРСКИТЕ ДО 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-

СТВО 

Член 1 
Корисникот на општествени средства и ги при-

јавува на Службата на општественото книговод-
ство ка ј која се БОДИ неговата жиро-сметка (во 
натамошниот текст: Службата), на начинот про-
пишан со овој правилник, обврските настанати до 
31 декември 1975 година што втасуваат за плаќање 
до 25 јануари 1976 година, и тоа посебно обврските 
што се предмет на мултилатералната компензација 
а посебно другите определени обврски. 

Член 2 
Учесниците во мултилатералната компензација 

(во натамошниот текст: учесниците во компенза-
цијата) од член 53 став 1 на Законот за обезбеду-
вање, на плаќањето помеѓу корисниците на опште-
ствени средства (во натамошниот текст: Законот) 
се определени корисници на општествени средства, 
и тоа: 

1) основните и други организации на здруже-
ниот труд и нивните заедници од областите 1 до 
8 од Номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и други организации и државните органи 
според дејностите, која е составен дел на Правил-
никот за распоредување на корисниците на опште-
ствен имот според нивните дејности („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65); 

2) основните и други организации на здруже-
ниот труд во здравствената дејност (гранка 915-00) 
и самоуправните интересни заедници на здравстве-
ното осигурување на работниците, освен работните 
заедници што вршат определени работи за тие са-
моуправни интересни заедници; 

3) банките, освен Народната банка на Југосла-
вија и народните банки на републиките и народ-
ните банки на автономните покраини; 

4) заедниците за осигурување на имот и лица. 
Работните заедници што вршат определени ра-

боти за банките и работните заедници што такви 
работи вршат за заедниците за осигурување на 
имот и лица не се учесници во компензацијата. 

Учесниците во компензацијата од став 1 на овој 
член за мултилатералната компензација своите 
обврски ги пријавуваат според, другите учесници 
Во компензацијата што се наведени во Пописот на 
учесниците во задолжителната мултилатерална 
компензација, што го издава Службата. 

Член 3 
Учесниците во компензацијата за мултилате-

ралната компензација (во натамошниот текст: ком-
пензацијата) ги пријавуваат обврските настанати 
до 31 декември 1975 година што втасуваат за пла-
ќање до 25 јануари 1976 година, а до денот на при-
јавувањето не се намирени, и тоа: 

1) обврските настанати по основ на должнич-
кодоверителски односи од член 2 став 3 на За-
конот; 

2) обврските спрема самоуправните интересни 
Заедници на здравственото осигурување на работ-
ливите, по основ на придонесот од доходот за 
здравствено осигурување; 

3) обврските спрема заедниците за осигурува-
л е на имот и лица, по основ на премија на осигу-
рувањето; 
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4) обврските по основ на отплата на кредити, 
освен обврските за чија отплата е дадена меница 
со авал; 

5) обврските за чие плаќање е донесена суд-
ска одлука за дозвола за извршување, издаден 
акцептен налог, односно налог за намирување на 
обврската спрема самоуправната интересна заед-
ница на здравственото осигурување на работниците 
по основ на придонесот од доходот за здравствено 
осигурување, како и налог на Службата издаден во 
смисла на член 25 став 4 од Законот за обезбеду-, 
вање на плаќања на инвестициите („Службен лист 
на СФРЈ", бр, 30/75) што кај Службата се во-
ведена во евиденцијата за редоследот на приемот 
на основите за наплата, за компензација се прија-
вуваат поединечно според основот за наплата и не-
зависно од височината на износот на обврската. 
При пријавувањето на обврската по судска одлука 
за' дозвола за извршување се зема вкупно досуде-
ниот износ од д п с п о з и т и е о т на решението за из-
вршување (главница, трошоци на спорот и пресме-
тан износ на камата). 

Покрај обврските од став 1 на овој член, оддел-
ни учесници во компензацијата се должни да ги 
пријават и своите обврски по други основи, и тоа: 

1) банките — втасаните обврски по основ на 
кредитите за обртни средства, договорени до 31 де-
кември 1975 година, што не им се ставени на рас-
полагање на корисниците на кредитите до денот 
на поднесувањето pia пријавата; 

2) заедниците за осигурување на имот и лица 
— обврските по основ на осигурување на 31 де-
кември 1975 година, што втасале а не се намирени 
до денот на поднесувањето на пријавата; 

3) самоуправните интересни заедници на здрав-
ственото осигурување на работниците — обврските 
спрема организациите на здружениот труд од 
здравствената дејност на 31 декември 1975 година, 
што не се намирени до денот на поднесувањето на 
пријавата. 

По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, за ком-
пензација Fie се пријавуваат: 

1) обврските што спрема еден учесник во ком-
пензацијата изнесуваат помалку од 100 динари, 
освен во случајот од точка 5 став 1 на овој член; 

2) обврските по осноћ на инвестиции чие пла-
ќање е обезбедено со инструментите за обезбеду-
вање на плаќањата дадени според одредбите на 
Законот за обезбедување на плаќања на инвести-
циите ; 

3) обврските за чие плаќање корисникот на 
општествени средства и издал налози на Службата 
пред поднесувањето на пријавата за компензација, 
а тие налози не се извршени поради недостиг на 
средства на лашо-сметката на банката ка ј која се 
средствата од тој корисник вклучени како депо-
зити по видување (член 30 став б од Законот за 
Службата на општественото книговодство); 

4) обврските на основната организација на 
здружениот труд спрема другите основни органи-
зации на злоужечиот труд, ако своето работење 
го вршат преку една жиро-сметка кај Службата. / 

Член 4 
Учесниците ВО компензацијата своите обврски 

и ги пријавуваат на Службата на образецот на 
Службата — Пријава за учество во мултилатерал-
ната компензација (во натамошниот текст: образе-
цот МК-СОК), што е отпечатен кон овој правил-
ник и е негов составен дел. 

Во образецот МK-COK обврските се искажу-
ваат во апсолутни износи заокружени на нула, од-
носно пет пари. 

Член 5 1 

Учесниците во компензацијата " образецот 
МК-СОК го пополнуваат посебно за обврските од 
член 3 став 1 точ. 1 до 4 и став 2, а посебно за 
обврските од член 3 став 1 точка 5 од овој пра-
вилник и ги доставуваат "до Службата во по два 
примерока најдоцна до 27 јануари 1976 година, 

Учесниците во компензацијата, што немаат об-
врски од член 3 ст. 1 и 2 на овој правилник, ја 
известуваат за тоа Службата писмено во рокот од 
став 1 на овој член. 

Член 6 ^ 
Учесникот во компензацијата е должен да из-

врши срамнување на пријавените обврски за ком-
пензацијата од член 3 став 1 точка 5 од овој пра-
вилник со состојбата на тие обврски искажана ка ј 
Службата во евиденцијата за редоследот на прие-
мот на основите за наплата. 

При срамнувањето на обврските од став 1 на 
овој член, работникот во Службата го запишува во 
соодветната колона на образецот МК-СОК бројот 
под кој основот за наплата, на кој се однесува 
пријавената обврска, е запишан во евиденцијата 
за редоследот на приемот на основите за наплата 
и заверува дека се опфатени сите обврски од таа 
евиденција, што според одредбите на овој правил-
ник се предмет на компензацијата, а се запишани 
во таа евиденција до 27 јануари 1976 година. 

Член 7 
Во периодот од 27 јануари 1976 година до денот 

на спроведувањето на резултатите на компензаци-
јата преку жиро-сметките на учесниците во ком-
пензацијата Службата престанува со извршување 
на основите за наплата пријавени за компензација. 

Во периодот од став 1 на овој член Службата 
ќе ги извршува обврските од евиденцијата за ре-
доследот на приемот на основите за наплата што 
не се пријавени за компензација. и тоа: 

1) обврските што во таа евиденција се запи-
шани пред обврските што се пријавени за компен-
зација; 

2) обврските од таа евиденција според редо-
следот по обврските пријавени за компензација, 
ако учесникот во компензацијата располага со 
средства за нивно извршување над износот по-
требен за намирување на таквите обврски прија-
вени за компензација. 

Член 8 
Резултатите од компензацијата Службата ги 

спроведува преку жиро-сметките на учесниците во 
компензацијата на образецот на Службата — На-
лог за пресметка по мултилатералната компенза-
ција (во натамошниот текст: образецот 47 — 
МК-СОК). 

Кон налогот од став 1 на овој член, Службата 
доставува до учесникот во компензацијата, на об-
расците на Службата, Извештај за извршената 
компензација и Извештај за неискомпензираните 
обврски и побарувања. 

Член 9 
Резултатите од компензацијата на обврските 

и на побарувањата на заедницата за осигурување 
на имот и лица, Службата ги спроведува преку 
жиро-сметката на работната заедница што ги врши 
работите за односната заедница за осигурување на 
имот и лица. 

Во рок од десет дена од денот на приемот на 
извештаите од член 8 став 2 на овој правилник, 
работната заедница од став 1 на овој член соста-
вува пресметка на наплатените премии на осигу-
рувањето, односно на намирените обврски по основ 
на осигурувањето и на Службата ќ доставува на-
лог за пренос на наплатената премија на осигуру-
вањето во корист на сметката 842-448 — Наплатени 
премии на осигурувањето, налог за распределба на 
наплатената премија на осигурувањето и соодветни 
налози во врска со намирените обврски по основ 
на осигурувањето. 

Член 16 
Во рок од десет дена од денот на приемот на 

Извештаите од член 8 став 2 на овој правилник, 
Самоуправната интересна; заедница здравствен 
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ното осигурување на работниците и поднесува на 
Службата налози на товар и во корист на смет-
ката 843-16 — Придонес од доходот за здравстве-
но осигурување на работниците на стопанството, 
односно на товар л во корист на сметката 843-21 
- Придонес за здравствено осигурување на работ-
ниците на нестопанството, на износите на придо-
несот од доходот за здравствено осигурување на 
работниците наплатени преку компензација. 

Член 11 
Корисниците на општествени средства од член 

1 на Законот и ги пријавуваат на Службата об-
врските наведени во член 3 на овој правилник, 
и тоа: 

1) учесниците во компензацијата — тие обврски 
спрема корисниците на општествени средства што 
не се учесници во компензацијата; -

2) другите корисници на општествени сред-
ства — тие обврски спрема сите корисници на 
општествени средства. 

Пријавата на обврските од став 1 на овој 
член корисниците на општествени средства ја под-
несуваат на образецот на Службата — Пријава на 
ненамирените обврски (во натамошниот текст: 
образецот НО-СОК), што е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Корисниците на општествени средства образе-
цот НО-СОК го пополнуваат во два примерока и 
ги доставуваат на Службата најдоцна до 27 јануари 
1976 година. 

Износите во образецот НО-СОК се искажуваат 
во апсолутни износи заокружени на нула, односно 
пет пари. 

. Член 12 
Пријавување на обврските според одредбите на 

овој правилник не вршат основните и други орга-
низации на здружениот труд во стечај и основните 
и други организации на здружениот труд за кои 
е донесено решение за отворање постапка за при-
силно порамнување. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 1-13483/1 
26 декември 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. 

ЗАБЕЛЕШКА: 

1. Во заглавјето на овој образец, на секоја 
(Страна, учесникот во компензацијата ги запишува 
на определеното место: 

— седиштето на организационата единица на 
'Службата на која и ја поднесува пријавата (на 
Пример: 60800, 60801 итн.); 

— називот и местото на седиштето на учесни-
кот во компензацијата; 

— бројот на жиро-сметката ка ј Службата (се-
диштето на организационата единица на Службата, 
основната сметка и партијата); 

— својата шифра од Пописот на учесниците во 
задолжителната мултилатерална компензација; 

— бројот на страницата на пријавата (почну-
вајќи од 001); 

— вкупниот износ на обврските пријавени' на 
Односната страна на образецот. 
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2. Податокот за местото и датумот во левиот 
долен агол на овој образец го запишува учесникот 
во компензацијата, а датумот на приемот на при-
јавата во заглавјето на овој образец го запишува 
организационата единица на Службата што ја при-
мила пријавата. 

3. Во колоните на овој образец, предвидени за 
внесување на податоци за доверителот, учесникот 
во компензацијата ги внесува: шифрата на однос-
ниот доверител од Пописот на учесниците во за-
должителната , мултилатерална компензација, точ-
ниот назив и местото на седиштето на доверителот. 

Шифрата на доверителот се утврдува во Попи-
сот на учесниците во задолжителната мултилате-
рална компензација врз основа на називот на до-
верителот и бројот на неговата жиро-сметка. 

Обврската по основ на премијата на осигуру-
вањето се пријавува според шифрата што во Попи-
сот на учесниците во задолжителната мултилате-
рална компензација е дадена за заедницата за 
осигурување на имот и лица со која е склучен 
договор за осигурување. 

При пријавувањето на обврските по основ на 
придонесот од доходот за здравствено осигурување, 
од Пописот на учесниците во задолжителната мул-
тилатерална компензација се зема шифрата на 
заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците на која, според важечките прописи, ќ 
припаѓа утврдениот износ на обврската по основ 
на придонесот од доходот за здравствено осигуру-
вање. 

Вторник, 30 декември 1975 

4. Во колоната „Редослед на наплатата" (броЈ 
од евиденцијата и ознака) податоците ги внесува 
организационата единица на Службата на посеб-
ните листови од овој образец поднесени според 
одредбата на член 6 став 2 од овој правилник. 

5. Во колоната „Намена" подносителот на при-
јавата ја запишува шифрата преку која е изразен 
основот на плаќањето, и тоа:, 

30 — Плаќања по основ на набавка на матери-
јали, услуги и купување на трговски стоки, 

35 — Платени договорни обврски, 
39 — Платени други законски обврски, 
73 — Исплати за други инвестиции во тек, 
77 — Отплати на комерцијални кредити во зем-

јата и во странство, 
93 — Вратени позајмици и отплати по креди-

ти на банките, 
95 — Вратени средства примени од други ко-

рисници на општествени средства, -
99 — Други издавања. 
6. Во колоната „Износ" подносителот на прија-

вата го запишува вкупниот износ на обврската 
спрема односниот доверител, по ист основ на пла-
ќање, односно со иста шифра на намената. 

7. Податоците се пополнуваат читливо, со хе-
миски или мастилен молив, а ка ј износот секој 
број мора да биде запишан во соодветната куќичка. 

8. Секоја страница од овој образец ја потпишу-
ваат лицата овластени за располагање со средства-
та на жиро-сметката и ја заверуваат со печат на 
учесникот во компензацијата. 

CЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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З А Б Е Л Е Ш К А : 

1. Во заглавјето на овој образец, на секоја 
Страна, корисникот на општествени средства ги 
Запишува: 

— седиштето на организационата единица на 
Службата на која и ја поднесува пријавата; 

— називот и местото на седиштето на подносите-
лот на пријавата; 

— бројот на жиро-сметката; 
— групата, односно подгрупата па дејноста во 

која е распореден според Номенклатурата за распо-
редување ,на стопанските и други организации и 
државните органи според дејностите (на пример: 
615-10, 412-22 итн.); 

— бројот на страницата на пријавата (почнувај-
ќи од 001). 

2. Во соодветните колони на овој образец ко-
рисникот на општествени средства ги внесува, за 
секој доверител, следните податоци: 

— бројот на жиро-сметката (односно на смет-
ката на издвоените средства) на која треба да се 
(Изврши уплата на обврската (на пример: 
60802601000016); 

' — точниот назив на доверителот и местото на 
неговото седиште; 

— областа во која односниот доверител. е рас-
пореден според дејноста што ја врши (на пример: 
за трговските претпријатија — областа 6; за зана-
етчиските претпријатија — областа 7 итн.); 

— основот на плаќањето изразен преку ш и ф р а -
ва 30 — за обврските по основ на набавени стоки, 
односно користени услуги, или 73 — ако се во пра -
шање обврски по основ на инвестиции (набавена 
опрема и др.) чие плаќање не е обезбедено со инс-
трументите за обезбедување на плаќањата во смис-
ла на Законот за обезбедување на плаќања на ин-
вестициите; 

— износот на обврската спрема односниот до-
верител. 

3. Збирот на обврските искажани на една стра-
ница од овој образец се запишува во десниот долен 
агол на образецот. 

4. Забелешките од точ. 6 до 8 дадени кон обра-
зецот МК-СОК се применуваат и при пополнува-
њето на овој образец. 

935« 

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето па 
Странски средства за масовно комуницирање и з а 
странската информативна дејност во Југославије 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 39/74), сојузниот се -
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е , 
З А ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGE-

MEINE ZEITUNG" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Frankfu r t e r Allgemeine Ze -
itung", број 273 од 25 ноември 1975 година што и з -
легува на германски јазик во Франкфурт , Сојузна 
Република Германија. 

Бр. 650-1-22/398 1 Ѕ : 
12 декември 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 
Драшко Јуришиќ, с.р. 

936. 

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 
13 од Законот за внесувањето и растурањето на 
странски средства за масовно комуницирање и за 
странската информативна дејност во Југославија 
(,,Службен лист на СФРЈ" , бр. 39/74), сојузниот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А З А Б Р А Н А НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

Њ Е Т О НА СПИСАНИЕТО , L E U R О Р Е О " 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „L'europeo", број 47 од 21 
ноември 1975. година што излегува на италијански 
ј а зик во Милано, Италија . 

Бр. 650-1-12/240 
11 декември 1975 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за внатрешни работи, 

Драшко Јуришиќ , с. р. 

937. 

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за вое-
ните инвалиди („Службен лист на С Ф Р Ј " , 6р. 67/72), 
претседателот на Сојузниот комитет за прашања на 
борците и воените инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА П Р А В И Л Н И К О Т ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА П Р А В И Л Н И К О Т ЗА СНА-
БДУВАЊЕТО НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ СО 
ПРОТЕЗИ, ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА, 

СО ПОМОШНИ И САНИТАРНИ СПРАВИ 

Член 1 

Во Правилникот за измени и дополненија на 
Правилникот за снабдувањето на воените инвалиди 
со протези, ортопедски и други помагала, со по-
мошни и санитарни справи („Службен лист на 
СФРЈ" , бр. 23/75) во член 19 став 1 се менува и 
Гласи: 

„На корисниците на помагалата од чл. 3, 4, 11, 
12 и 13 што тие помагала ги користат поради теле-
сни оштетувања што не се непосредна последица од 
воен инвалидитет, не можат по истекот на пропи-
шаниот рок на траењето да им се издаваат налози 
за изработка на помагала, односно да им се дава 
Паушален надомест за купување на помагало, 
додека Комисијата не ќ е утврди дека постои по-
треба од такво помагало. При замената на тие по-
магала не треба повторно да се утврдува дека постои 
потреба од нив." 

Член 2 

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

Бр. 1084/1 
29 декември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за прашања 
На борците и воените инвалиди, 

Мара Радиќ, с. р. 
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938. 

Врз основа на член 91 став 4 од Законот за 
воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), претседателот на Сојузниот комитет за пра-
шана на борците и воените инвалиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПА-

ТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО 

1 Член 1 
Во Правилникот за височината на надоместо-

кот на трошоците за исхрана и сместување за вре-
ме на патување и престој во друго место С,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 5/73) во член 5 став 1 бројот: 
,ДОО" се заменува со бројот: „200". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1085/1 
29 декември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет зд прашања 
на борците и воените инвалиди, 

Мара Радиќ, с.р. 

939. 

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за Ре-
валоризација на основните средства и на средства-
та за заедничка потрошувачка на корисниците на 
општествени средства („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/75 и 60/75), директорот на Сојузниот завод за 
статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПОРА-
СТОТ НА ЦЕНИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА 
И НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ ВО 1975 ГОДИНА 

1. Се утврдува дека цените на средствата за 
работа (орудијата за работа) пораснале во 1975 го-
дина за 21%. 

2. Се утврдува дека цените на градежните услу-
ги (изградба на градежни објекти и на други гра-
дежни работи), пораснале во 1975 година за 25%. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува врз завршните сметки 
за 1975 година. 

Бр. 0601-6689/1 
18 декември 1975 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод 

за статистика, 
Ибрахим Латифиќ, е. р. 

940. 

Врз основа на член 83 став 2 од Законов за де-
визно работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72, 
71/72, 52/73 и 36/75) и член 62 точка 14 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини („,Службен лист на СФРЈ'", бр, 23/72 и 
36/75), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОВЛА-
СТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ДА ГИ КУПУВААТ 

ВО СТРАНСТВО 

1. Овластените банки можат, заради извршува-
ње на тековните плаќања, да ги купуваат во стран-
ство девизите определени со Одлуката за видовите 
на девизите што се сметаат како девизи од значење 
за одржување на ликвидноста во меѓународните 
плаќања („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/73, 27/73, 
69/73, 39/74, 57/74 и 34/75). 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определување 
на девизите што овластените банки можат да ги 
купуваат во странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 34/74). 

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

О. бр. 90 
17 декември 1975 година 

Белград 
Го заменува -

претседателот на 
Советот на гувернерите, 

вицегувернер 
на Народната банка 

на Југославија, 
Јошко Штрукељ, с. р̂  

941. 

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 АЗ-

БЕСТНА ЛЕПЕНКА 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 28 мај 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за азбестна лепенка, со тоа што произ-
водителските организации на здружениот труд да 
можат да ги зголемат своите затечени продажни 
цени, при постојните услови на продажбата, така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/тона 
1) азбестни плочи од 0,5 mm 15.010 
2) азбестни плочи од 1 до 10 mm 5.841 
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 што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниов 
завод за цени, со решение бр. 3919 од 26 декември 
1975 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен ; лист на: 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден во 
Спогодбата. 

Претставници на производителите: „Босна-аз-
бест" — Босанско Петрово Село и „Страгари-аз 

бест'“ Страгари, 
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Претставници на купувачите-потрошувачи: „Тех-
нохемија" — Белград, „Астра" — Љубљана, „Лек« 
дотекла" — Марибор, „Југоазбест" — Младено-
вац „Млиноопскрба" — Загреб, „Фероелектро" — 
Сараево, Железарна - Јесенице, Ливница -
Белград и „Меркур" — Краљ. 

942. 
Врз основа на член 22 од Законот за општествена 

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 ВАКУ-

МИРАНА СОЛ ЗА ЧОВЕЧКА ИСХРАНА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 16 април 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
,чените цени за вакумирана сол за човечка исхрана, 
со тоа што производителската организација на здру-
жениот труд да може да ги зголеми своите затечени 
продажни цени, при постојните услови на продаж-
бата, така што највисоките продажни цени за ваку-
м и р а н сол за човечка исхрана да изнесуваат, и 
тоа за: 

Дин/k g 
1) пакување од 1 kg 170 
2) пакување од 10 kg ' 1,58 
3) пакување од 50 kg 1,55 
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, што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба, даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 2697 од 26 декември 
1975 година. 

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

Претставник на производителот: „Сода-со" -
Тузла. 

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Цен-
тропром" - Белград, „Србија" - Крагуевац, 
„Стотекс" — Нови Сад, „Центроколонијал" — 
Нови Сад, „Тргопромет" - Суботица, „Центроко-
лонијал" — Скопје, „Крушевац-промет" — Кру-
шевац, „Славија" - Скопје, „Банат" - Зрења-
нин, „Градина" - Титово Ужице, „Славија" 
Нови Сад, „Тргопромет-звијезда" - Загреб, „Вел-
пром" - Тузла, „Велепрехрана" - Бања Лука, 
УЛИ Велепродаја - Сараево, „Конзум" - Сара-
ево, „Прогрес" — Зеница, „Меркатор" - Љуб-
љана, „Мерко41 - Целје, „Крлонијал" - Мари-
бор и „Емона" — Љубљана. 

943. 

Врз основа на член 22 од Законот за општествена 
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 СОЛ ЗА 

ПОСИНУВАЊЕ НА ПАТИШТА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 20 декември 1974 година: 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
з н и т е цени за сол за посинување на патишта, со 
тоа што производителската организација на здруже-
ниот труд да може да ги зголеми своите затечен^ 
Продажни дени, при постојните услови на продаж-

бата, така што највисоките продажни цени да изне-
суваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) сол за посинување на патиштата, 

пакувана во полиетиленски вреќи од 50 kg 0,45г 

2) сол за посинување на патиштата, 
во ринфуза 0,40 

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 условите, 
што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4422 од 26 декември 
1975 година. 

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

Претставник на производителот: „Сода-со" — 
Тузла. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: „Пут'4 

— Белград, Пословно удружење за цесте и пу-
теве — Љубљана, Подузеќе за путеве — Загреб 
и Предузеќе за путеве — Сараево. 

944. 

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 ЕНЕР-

ГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 9 јули 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за енергетски трансформатори, со тоа 
што производителските организации на здружениот 
труд да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени, при постојните услови на продажбата, 
до 7%. 

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 што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4651 од 25 декември 
1975 година. 

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

Претставници на производителите: „Раде Кон-
чар" — Загреб, „Енергоинвест" — Сараево и 
„Микел" — Белград. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

945. 

Врз основа на член 22 од Законот за оштествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 25/72 
и 35/72), претставникот на производителот и прет-
ставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОДЕ-
ЦИЛБЕНЗОЛ СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА И ЗА ДО-

ДЕЦИЛБЕНЗОЛ СУЛФОНАТ ПАСТА 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 20 ноември 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за додецилбензол сулфонска киселина 
U за додецилбензол сулфонат паста, со тоа што прон 
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изводителската организација на здружениот труд да 
може да ги зголеми своите затечени продажни це-
ни, при постојните услови на продажбата, така што 
највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/t 
1) додецилбензол сулфонска киселина 12.800 
2) додецилбензол сулфонат паста 7.000 
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 кио се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
,завод за цени, со решение бр. 6355 од 25 декември 
1975 година. 

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

Претставник на производителот: ,.Прва Искра" — 
Барич. 
Претставници на купувачите-потрошувачите: 
„Сапопиа" - Осиек, „Албус" - Нови Сад, „Ме-
рима" - Крушевац, „Златорог"— Марибор, ,,Ла-
буд'' - Загреб и „Ривијера" — Котор. 

946, 

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 Л И -
МЕНИ ЕМАЈЛИРАНИ КАДИ З А Б А Њ А Њ Е И З А 

ЛИМЕНИ ЕМАЈЛИРАНИ WC К А З А Н Ч И Њ А 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите па 25 јуни 1975 го-
дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени за лимени емајлирани кади за ба-
њање и за лимени емајлирани' WC казанчиња, со 
тоа што производителските организации на здру-
жениот труд да можат да ги зголемат своите зате-
чени продажни цени, при постојните услови на про-
дажбата, во просек до 12%, а според ценовникот што 
е составен дел 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 што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 4421 од 24 декември 
1975 година, 

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

Претставници на производителите: ЕМО — Цел-
је и „Метал-емајл" — Босански Брод. 
Претставници на купузачите-потрошувачи: 21 
купувач-потрошувач потписник на Спогодбата. 

947. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
. на контрола па 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 ЕДНО-
В Е Р И Ж Н И И ДВОВЕРИЖНИ ТРАНСПОРТЕРИ И. 
ЗА ТРАНСПОРТЕРИ СО ГУМЕНА ЛЕНТА И ЗА 

НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

1. Претставниците на производителите И прети 
страниците на потрошувачите на 29 април 1975 го-
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дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на 
затечените цени ^ за едноверижни и двоверижни 
транспортери и за транспортери со гумена лента и 
за нивни резервни делови, со тоа што производи-
телските организации на здружениот труд да можат 
да ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, и тоа за : 

1) едноверижни и двоверижни транспортери и 
транспортери со гумена лента во просек до 19%, 
СПОЈ ЈОД Ценовникот што е составен дел на Спо-
годбата; 

2) резервни делови за транспортер EVT — 120 
до 26%; 

3) за другите резервни делови 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 усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 3518 од 18 декември 
1975 година. 

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

Претставници на производителите: Стројна то-
варна —, Трбовле и „Геомашипа" — Земун 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

948. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цениш („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 
З А ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА ПОЛУ-

КАЛОРИЧЕН КАОЛИН 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 27 јуни 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на затече-
ната цена за полукалоричен каолин, со тоа што про-
изводителските организации на здружениот труд да, 
можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, 
при постојните услови на продажбата, за полукало-
ричен каолин, пакуван во вреќи од 50 kg, така шт0 
највисоката продажна цена да Јоне сува 1.422 дина-
ри за една тона. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваа^ 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цената и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот? 
завод за цени, со решение бр. 4333 од 17 декември 
1975 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
9д денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ" . 

Претставник на производителот: Рудник каоли-
на „Чрна" — Камшик. 
Претставници на купувачите-потрошувачи-
„Кемобоја" - Загреб, ,Демко л op" — Белград, 
„Технохемија" - белград, „Боја" — БелграД 
„Центропром" Белград, ,,Електрометал'4 

Белград, „Славија" - Нови Сад, „Маврица" - л 
Љубљана, „Кемо" — Љубљана, „Техиомеркатор -

Цеље, „Војводина" - Сремска Митровица И 
»Танин" - Марибор. 
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949, 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на 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 БЕН-

ТОНИТ U-73 

1. Претставникот на производителот и претстав-
ниците на потрошувачите на 5 јуни 1975 година 
склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за бентонит U-73, со тоа што произво-
дителската Организација на здружениот труд да 
може да ги зголеми своите затечени продажни цени, 
ири постојните услови на продажбата, така што на ј -
високата продажна цена за бентонит U-73 да изне-
сува 1.400 дин/тона. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе 
ги продаваат, односно купуваат по цената и под 
условите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
Завод за цени, со решение бр. 3913 од 22 -декември 
1975 година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во ,,Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е определен 
со Спогодбата. 

Претставник на производителот: ИНА-Петро-
кемија — Кутина. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 
ИНА-Нафтаплин — Загреб, ,,Геотехника" — 
Загреб и Геолошки завод — Љубљана. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ТОЧКА 8 И 
ТОЧКА 12 СТАВ 3 ОД УПАТСТВОТО ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ВОЕНИОТ ИНВАЛИ-

ДИТЕТ 

I. Уставниот суд на Југославија, со Решението 
У-бр. 19/75 од 4 јуни 1975 година, поведе постапка за 
оценуваше на законитоста на точка В и точка 12 
став 3 од Уптаството за утврдување на процентот на 
воениот инвалидитет, што го донесе сојузниот се-
кретар за труд и социјална политика на 22 март 
1973 година. 

Со одредбите на точка 8 од наведеното упатство 
е пропишано воениот инвалидитет по основ на бо-
лест да се утврдува според природата и степенот на 
болеста, а врз основа на постојната медицинска до-
кументација дека болеста настанала за време и како 
последица од вршењето на должноста од чл. 3 до 7 од 
Законот за воените инвалиди, односно дека во тоа 
време е влошена, или настанала пред тоа време 
односно после без причинска врска со околностите 
од чл. 3 до 7 на Законот. Со точка 12 став 3 од 
Упатството е пропишано дека функционалните 
оштетувања без водни траги, настанати како пос-
ледица од околностите од чл. 3 до 7 од Законот, не 
се земаат предвид ако не се медицински, а не пре-
ку сведоци, утврдени во рок од две години од де-
нот ' на престанувањето на тие околности, односно 
ако во тој рок не се верификувани како последица 
од повреда. 

Сојузниот комитет за прашања на борците и 
воените инвалида, образложувајќи ги оспорените 
Одредби, наведува дека настапувањето на болеста 

во војна треба да се докаже со писмени медицин-
ски исправи што потекнуваат од времето на војна-
та или непосредно по војната, бидејќи од медицин-
ското становиште не може да се прифати дека, бо-
леста настанала во војна ако се докажува само со 
изјави на сведоци. 

II. Оценувајќи ја законитоста на точка 8 и то-
чка 12 став 3 од Упатството за утврдување на про-
центот на воениот инвалидитет, Уставниот суд на 
Југославија утврди дека Уставот на СФРЈ во член 
213 став 1 определува дека во поединечни предмети 
за правата и обврските може да се решава само во 
постапка пропишана со закон, а во член 335 фун-
кционерите што раководат со сојузните органи на 
управата дека можат покрај другото, да донесу-
ваат упатства за извршување на сојузните закони 
ако за тоа се овластени со самиот закон. Според 
член 15 став 3 од Законот за возните инвалиди од 
16 декември 1972 година, процентот на воениот ин-
валидитет се утврдува според прописите што ги до-
несува сојузниот секретар за труд и социјална по-
литика — сега претседателот на Сојузниот комитет 
за прашања на борците и воените инвалиди. Сојуз-
ниот секретар, користејќи го тоа овластување, го 
донесе Упатството за утврдување на процентот на 
воениот инвалидитет, во кое, во оспорените одредби, 
определи писмени медицински исправи како един-
ствено доказно средство за утврдување на воениот 
инвалидитет и го ограничи рокот за појава на бо-
лест, односно периодот од кој треба да потекнува 
исправата за појавата на болест. По оцена на Су-
дот, со таквото пропишување е исклучена можно-
ста за користење на доказни средства предвидени 
со члее 159 од Законот за општата управна постап-
ка -од 1 март 1965 година, односно со член 77 стаз 1 
од Законот за воените инвалиди и се ускратени 
Правата утврдени со тој закон. Уредувајќи ги со 
Упатството прашањата што спаѓаат 'во доменот на 
законско уредување сојузниот секретар ги прече-
корил границите на овластувањето дадено Е о член 
15 став 3 од Законот за воените инвалиди,, 

III. Од изложеното, а врз основа на чл^н 375 
став 1 точка 3 во врска со член ЗЗл од Угтавзт на 
СФРЈ, Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

1. Се поништуваат одредбите на точка 8 од 
Упатството за утврдување на процентот на воениот 
инвалидитет („Службен лист на СФРЈ", бр. 12/73), во 
делот во кој се пропишува воениот инвалидитет по 
основ на болест да се утврдува врз основа на п о с и -
лна медицинска документација дека болеста наста-
нала за време и како последица од вршење на дол-
жностите од чл. 3 до 7 од Законот, односно дека во тоа 
време е влошена, или настанала пред тоа време 
односно после без причршска врска со околностите 
од чл. 3 до 7 од Законот, како и одредбите на точка 
12 став 3 од тоа упатство. 

2. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во следниот состав: претседател на Судот 
Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Ради-
вое Главиќ, Арпад Хорват, Димо Кантарџиски, 
Владимир Кривиц, Ѓуро Меденица, д-р Стане Пав-
лич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Су-
нариќ, Таип Таипи и Мијушко Шибалпќ. 

У бр. 19/75 
4 декември 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на Југославија, 

Никола Секулиќ, с. р. 
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У К А З И 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА АНГОЛА 

Се назначува 
Никола Шашиќ, специјален советник во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Народна Ре-
публика Ангола. 

И 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 27 
12 ноември 1975 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАЛТА И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА МАЛТА 

Се отповикува 
Мишо Павиќевиќ од должноста извонреден и 

ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Мал-
та, со седиште во Рим. 

II 

Се назначува 
д-р Борисав Јовиќ, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во Република Италија и-за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија во Р е п у б -
лика Малта, со седиште во Рим. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 28 
8 декември 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА СУДАН 

Се отповикува 
Љубо Дрндиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Демократска Репуб-
лика Судан. -

И 
Се назначува 
Исмет Реџиќ, началник на управата во Сојуз-

ниот секретаријат за надворешни работи за извон-
реден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Демократ-
ска Република Судан. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

- IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 29 
8 декември 1975 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито,, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

875. Одлука за утврдување на вкупниот износ 
на девизите за потребите на федерација-
та, републиките и автономните покраини 
за 1976 година - - - - - - - 1757. 

876. Одлука за разрешување секретар на Со-
ветот на федерацијата - — — — — 1757 

877. Одлука за именување секретар на Сове-
тот на федерацијата — — — — — — 1757 

878. Одлука за распоредување на девизите ут-
врдени за потребите на федерацијата за 
1976 година - - - - - - - 1758 

879. Одлука за зголемување на царинските 
стапки за увоз на определени производи 1764 

880. Одлука за престанување на важењето на 
Одлуката за ослободување од плаќање 
увозни давачки за патнички авиони што 
се увезуваат заради замена на авиони 
уништени поради воени дејствија — — 1765 

881. Одлука за престанување на важењето на 
Одлуката за одлагање на плаќањето на 
посебните увозни давачки за бродови што 
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почнуваат стопански да се искористуваат 
пред минувањето на царинската линија 
и за авиони со најмалку пет патнички се-
дишта наменети за меѓународен воздушен 
сообраќај — — — — — — — — 1765 

832. Одлука за престанување на важењето на 
Одлуката за утврдување на пониски ца-
ринска стапка и такса на увезени стоки 
и за условите под кои пониската царин-
ска стапка и увозната такса се примену-
ваат на увозот на производи, — специ-
фична опрема, репродукциони материја-
ли и делови за вградување, што се ко-
ристат за изградба на електроенергетски 
производствени и преносни објекти во 
електростопанството — — — — — 1765 

883. Одлука за определување на стоките за 
кои се плјаќа посебна давачка за израм-
нување на даночното оптоварување на 
увезените стоки — — — — — — — 1765 

884. Одлука за утврдување на глобалната де-
визна квота за плаќање на увозот на су-
ровини, други репродукциони материјали 
и резервни делови за тековно одржување 
за првото полугодиште на 1976 година — 1766 

885. Одлука за определување на стоките на 
кои при увозот се плаќа ,посебна такса — 1767 

883. Одлука за ,утврдување на посебниот износ 
на глобалната девизна квота за увоз на 
репродукциони материјали и делови за 
монтажа на транзитни телефонски цен-
трали " — — .— — — - — — - 1768 

887. Одлука за дополнение на Одлуката за ус-
ловите за враќање на царината платена 
на увезените стоки употребени во произ-
водството на домашни стоки што се из-
везуваат — — - — - — — — 1768 

838. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производство на 
сулфурна киселина — — — — — — 1768 

889. Решение за измени на Решението за од-
редување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производството 

^за цемент — — — — - — — — 1769 
8Г0. Решение за измена на Решението за осло-

бодување од плаќање царина на специ-
фичната опрема што се користи во за-
штитните работилници за професионална 
рехабилитација на инвалиди - — — 1769 

891. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царинета стапки за 
специфичната опрема што се користи во 
производството на шеќер — — — — 1769 

892. Решение за измени на Решението за опре-
делување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на јастиви 
масла — — — — — — — — — 1770 

893. Решение за измени на Решението за од-
редување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производството 
на формални — — — — — — — 1770 

894. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производството 
на колиумови соединенија — — — — 1770 

805. Решение за измени на Решението за опре-
делување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на натриЈгм-
-триполифосфат и натриум-силикофлуо-
рид - - - - - — — — - — 1771 

896. Решение за измени на Решението за опре-
делување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на криолит, 
бели саѓи и алуминиум-трифлуорид — 1771 

897. Решение за измени на Решението за од-
редување на пониски царински стапки на 
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увозот на специфичната опрема за произ-
водство на фосфорна киселина — — - 1771 

898. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производството 
на полиамидни и полиолефински влакна 1772 

899. Решение за измени на Решението за од-
редување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на водород-
.-пероксид — — — — — — — — 1772 

900. Решение за измени на Решението за од-
редување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на вештачки 
смоли и полиакрилатни дисперзии — — 1772 

901. Решение за измени на Решението за од-
редување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема што се користа во 
рудниците на јаглен и при облагородува-
њето на јаглен — — — — - - — 1773 

902. Решение за измени на Решението за опре-
делување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на фурнир и 
на ^облагородени и облагородени дрвни 
плочи (лесонит плочи, плочи иверици, па-
нел плочи, шпер плочи) — — - — - 1773 

903. Решение за измени ма Решението за опре-
делување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на целулоза — 1773 

904. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема што се корнети го 
експлоатацијата на нафта и природен гас 1774 

905. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема што се користи во 
рудниците на бакар и во производството 
на катоден бакар — — — — — — 1774 

906. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производство на 
етилен и на полиетилен и за транспорт на 
етилен и пропилен од Југославија во 
Романија преку цевоводи — — — — 1774 

907. ' Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за ' 
специфичната опрема за производството 
на полиакрилокитрилнс влакно - - — 1775 

908. Решение за измени ма Решението за опре-
делување пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за изградба на гасоводи — — 1775 

909. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема што се користи во 
рудниците на боксит и во производството ' 
на аноди за електролиза на алуминиу.м, 
на глиница и на алуминиум — — — - 1775 

910. Решение за измени на Решението за опре-
делување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема што се користи ЕО 
рудниците на железна руда, во подготов-

- ката на железна руда и ЕО производство-
то на кокс, железо и челик — — — - 1776 

911. Решение за измена па Решението за одре-
дување на царинската стапка „Слободно" 
за опремата што се увезува за потребите 
на Сојузот на слепите на Југославија — 1776 

912. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производство 
на винилхлорид мономер — РУС во прав 1776 

913. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производството 
на титан-диоксид — — — — — — 1776 
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1777 

- - - 1778 

1778 

- - 1778 

914. Решение за намалување на царинската 
стапка на увозот на суровини и репродук-
циони материјали во 1976 година — — 

915. Решение за измени на Решението за опре-
делување на пониски царински-стапки за 
специфичната опрема што се користи за 
производство на основни земЈоделски 
производи — — — — 

916. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за електролитичко-
то производство на хлор и натриум-хи-
дроксид — — — — — — — — 

917. Решение за измени на Решението за опре-
делување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на производи 
врз база на хлоралкални електролиза и 
полимеризација и ^ п о л и м е р и з а ц и ј а врз 
база на пропилен, етиленоксид и пропи-
леноксид — — — — 

918. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки з ^ 
специфичната опрема за производството 
на полиестерски влакна — — — — — 

919. Решение за измени на Решението за опре«, 
делување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема што се користи во 
рудниците за олово, цинк и антимон и во 
производството на олово, цинк и антимон 
и на нивни придружни метали — — — 

920. Решение за измени на Решението за одре-
.дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производството 
на фенол-меламин- и карбамид-формал-
дехидни маси за пресување (дуропласт 
маси) — — — — — — — — — 

921. Решение за измени на Решението за опре-
' делување на пониски царински стапки за 

специфичната опрема што се користи во 
рударските и геолошките истражувања — 

922. Решение за измени на Решението за опре-
делување пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на вештачки 
хемиски ѓубриња — — 

923. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи за хлор-алкална електролиза — 

924. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема што се користи во 
шумарството — — — — — — — 

925. Решение за измени на Решението за опре-
делување на пониски царински стапки 
на увозот на специфичната опрема за 
рудници и за облагородување на неметали 

926. Решение за измени на Решението за опре-
делување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на фосфорни 
соли (минерални ф о с ф а т и за добиточна 
исхрана) — — — — — — — — 

Ѕ27. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производството 
на полистирол — — — 

923. Решение за измени на Решението за опре-
дел.ување на пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на разблажена 
(46%) азотна киселина — — - — 1782 

1779 

1779 

1780 

- 1780 

1780 

1781 

1781 

- - - 1782 

Страна 
929. Решение за измена на Решението за опре-

делување на пониски царински стапки на 
специфичната опрема што се користи за 
изградба на електроенергетски производ-
ствени и преносни објекти и диспечерски 
центри на Заедницата на југословенското 
електростопанство — — — — — — 1782 

930. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема за производството 
на калцинирана сода — — - - — 1783 

931. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на 
увоз на одредени производи — - — — 1783 

932. Решение за измени на Решението за одре-
дување на пониски царински стапки за 
специфичната опрема што се користи во 
рудниците на ж и в а и во производството 
на ж и в а — — — — — — — — — 1784 

933. Решение за измени на Решението за опре-
делување пониски царински стапки на 
увозот на специфичната опрема што се 
користи во производството на амонијак — 1785 

934. Правилник за начинот на поднесување и 
за содржината на пријавите на обврските 
до Службата на општественото книговод-
ство - - - - - - - - - 1785 

935. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Frankfu r t e r 
Allgemeine Zei tung" - - - - - - 1789 

936. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието ,,L' europeo" — 1789 

937. Правилник за измена на Правилникот за 
измени и дополненија на Правилникот за 
снабдувањето на воените инвалиди со 
протези, ортопедски и дуги помагала, со' 
помошни и санитарни справи — — — 1789 

938. Правилник за измена на Правилникот за 
височината на надоместокот на трошоците 
за исхрана и сместување за време на 
патување и престој во друго место — — 1790 

939. Решение за утврдување на стапката на 
порастот на цените на средствата за рабо-
та и на градежните услуги во 1975 година 1790 

940. Одлука за определување на девизите што 
овластените банки молчат да ги купуваат 
во странство — — — — — — — — 1790 

941. Спогодба за промена на затечените цени 
за азбестна лепенка — — — — — 1790 

942. Спогодба за промена на затечените цени 
за вакумирана сол за човечка исхрана 1791 

943. Спогодба за промена на затечените цени 
за сол за посипување на патишта — — 1791 

944. Спогодба за промена на затечените цени 
за енергетски трансформатори — — — 1791 

945. Спогодба за промена на затечените цени 
за додецилбензол сул"фонска киселина и 
за додецилбензол сулфонат паста — — 1791 

946. Спогодба за промена на затечените цени 
за лимени емајлирани кади за бањање и 
за лимени емајлирани WC казанчиња — 1792 

947. Спогодба за промена на затечените цени 
за едноверижни и двоверижни транспор-
тери и за транспортери со гумена лента и 
за нивни резервни делови — — — — 1792 

948. Спогодба за промена на затечената цена 
за полукалоричен каолин — — — — 1792 

949. Спогодба за промена на затечените цени 
за бентонит U-73 - - - - - - - 1793 

Одлука за оцена на законитоста на точка 8 и 
точка 12 став 3 од Упатството за утврду-
вање на процентот на воениот инвалидитет 1793 

Укази - - - - - - - - - - - 1794 
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