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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДС-

ТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Се прогласува Законот за средствата на резер-
вите, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
цата на Соборот на народите од 15 мај 1972 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 23 мај 1972 
година. 

ПР бр. 64 
23 мат 1972 година 

Белград 

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

Претседател 
ћа Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровић е. р. 

З А К О Н 
ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ 

Член 1 
Заради спречување и отстранување на поголеми 

растројувања во стопанството, организациите на 
здружениот труд, општествено-политичките заедни-
ци и интересните заедници се должен да формираат 
средства на резерва според одредбите на овој закон. 

Член ̂ 2 
Како организација на здружениот труд, во смис-

ла на овој закон, се подразбираат работните орга-
низации и основните организации на здружениот 
труд во нејзиниот состав. 

Одредбите од овој закон за формирање на средс-
твата на резервата не се однесуваат на средствата 
за банкарско и кредитно работење и на средствата 
на осигурувањето и реосигурувањето на осигурител-
ните организации. 

Член 3 
Организацијата на здружениот труд што ќе ос-

твари доход во износ поголем од износот потребен 
да се намират или надоместат од него личните дохо-
ди на работниците до износите утврдени со општес-
твениот договор или со самоуправна спогодба врз 
основа на општествениот договор, договорните и за-
конските обврски и другите издатоци според важеч-
ките прописи — се во делот кој се однесува на ра-
ботењето од кое е остварен доходот, е должна дел 
од доходот да издвои во средствата на резервата. 

Член 4 
Делот од доходот од член 3 на овој закон кој 

се издвојува во средствата на резервата, а најмногу 

до износот на доходот што ќе преостане по намиру-
вањето на личните доходи, на обврските и на изда-
тоците од член 3 на овој закон, се утврдува со опш-
тествен договор. 

Член 5 
Кога вкупните средства на резервата на орга-

низацијата на здружениот труд ќе бидат остварени 
во височината утврдена со општествениот договор од 
член 4 на овој закон, престанува обврската за из-
двојување во средствата иа резервата. 

Ако средствата на резервата се намалат под из-
носот утврден според став 1 на овој член, настанува 
обврска за издвојување во средствата на резервата 
до остварувањето на утврдениот износ. 

, Член 6 
Додека општествениот договор од член 4 на овој 

закон не влезе во сила, организацијата на здруже-
ниот труд што ќе оствари доход во износ поголем од 
износот на личните доходи, на обврските и на изда-
тоците од член 3 на овој закон, е должна дел од 
доходот да издвои во средствата на резервата според 
одредбите на ст. 2 до 5 на овој член. 

Во средствата на резервата според став 1 на овој 
член се издвојуваат 2% од остварениот доход. 

Издвојувањето во средствата на резервата спо-
ред став 2 на овој член се врши од делот на доходот 
што ќе преостане по намирувањето на личните до-
ходи, на обврските и на издатоците од член 3 на овој 
закон. 

Ако делот на доходот што ќе преостане по нами-
рувањето на личните доходи, на обврските и на из-
датоците од член 3 на овој закон е помал од 2% од 
остварениот доход, организацијата на здружениот 
труд е должна да го издвои во средствата на резер-
вата само тој дел на доходот. 

Кога вкупните средства на резервата ќе бидат 
остварени во височина од 153/о од просечно остваре-
ниот доход во последните три години, престанува 
обврската за издвојување во средствата на резер-
вата. 

Организацијата на здружениот труд што не ќе 
пристапи кон општествениот договор од член 4 на 
овој закон, е должна да врши издвојување во средс-
твата на резервата според одредбите на ст. 2 до 5 на 
овој член. 

Ч.ГТР1Н 7. 
Средствата на резервата организацијата на здру-

жениот труд ги издвојува од остварениот доход по 
завршната сметка. 

Член 8 
Средствата на резервата на организацијата на 

здружениот труд се сметаат за депозити по видува-
ње на банките. 

На средствата од став 1 на овој член, банката 
ка ј која се депонирани средствата плаќа договорна 
камата која не може^ да биде пониска од каматата 
што таа банка ја плаќа на штедните влогови по ви-
дување. 

Во поглед на задолжителната резерва на бан-
ките кај Народната банка на Југославија и на пла-
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сирање на средствата на резервите на организации-
те на здружениот труд, важат прописите што се од-
несуваат на штедните влогови по видување. 

Средствата на резервата организацијата на 
здружениот труд може да ги вложува во благај-
нички записи и во обврзници со рок кој не може да 
биде подолг од една година. 

Член 9 
Средствата на резервата организацијата на 

здружениот труд ги користи за намени одредени со 
самоуправната спогодба врз основа на општествени-
от договор 

Додека организацијата на здружениот труд не 
пристали кон самоуправната спогодба од став 1 на 
овој член, таа го применува општествениот договор, 
а ако општествениот договор не е донесен средства-
та на резервата ги користи за исплата иа втасаните 
обврски во случај на неликвидност, за покритие на 
деловните загуби утврдени со завршната сметка, за 
исплата на личните доходи на работниците и за дру-
ги потреби предвидени со закон. 

Средствата на резервата користени за потребите 
од став 2 на овој член, освен средствата на резер-
вите користени за покритие на деловните загуби и 
за потребите за кои со закон не е предвидена обврс-
ка за враќање, организацијата на здружениот труд 
е должна да ги врати од наредниот прилив на сред-
ствата на жиро-сметката, по извршувањето на об-
врските од член 34 на Законот за Службата на опш-
тественото книговодство. 

Член 10 
Општествено-политичките заедници и интерес-

ните заедници се должни да формираат средства на 
резерва од вкупно остварените годишни приходи 
што им припаѓаат за финансирање на нивните 
функции и задачи. 

Од остварените приходи според став 1 на овој 
член општествено-политичките заедници и интерес-
ните заедници издвојуваат средства во височина 
утврдена со општествениот договор. 

Додека не се постигне општествениот договор од 
став 2 на овој член, општествено-политичките заед-
ници и интересните заедници издвојуваат во средс-
твата на резервата 1°/о од вкупно остварените го-
дишни приходи што според важечките прописи им 
припаѓаат, ако со закон не е одредено поинаку. 

Пресметувањето и издвојувањето во средствата 
на резервата според одредбите на свој член се вриш 
привремено месечно, и тоа во рок од 10 дена по 
истекот на месецот за изминатиот месец, а конечно 
— по завршната сметка за изминатата година. 

Општествено-политичките заедници и интерес-
ните заедници што не ќе пристапат кон општестве-
ниот договор од став 2 на овој член, се должни да 
вршат издвојување во средствата на резервата спо-
ред одредбите на ст. 3 и 4 од овој член. 

Член 11 
Кота средствата на резервата на општествено-

-пол птичка та заедница односио на интересната за-
едница, формирани според член 10 ст. 1 и 2 на овој 
закон, ќе бидат остварени во износот одреден со 
општествениот договор, а кој не може да биде помал 
од 10% од просечниот годишен износ на вкупно ос-
тварените приходи за последните три години, прес-
танува обврската за издвојување во средствата на 
резервата. 

Додека не се постигне општествениот договор од 
член 10 став 2 на свој закон односно додека општег 
твеко-политичките заедници односно интересните 
заедници не пристапат кон тој договор, обврската да 
издвојуваат средства на резерва според член 10 став 
3 на овој закон престанува кога средствата на ре-
зервата ќе достигнат износ од најмалку 10% од про-
сечниот годишен износ на вкупно остварените при-
ходи за последните три години. 

Член 12 
Средствата на резервата на општествено-поли-

тичката заедница односно на интересната заедница, 

'формирани според член 10 на овој закон, можат да 
се користат за намените утврдени со општествениот 
договор односно со законот. 

Додека според став 1 на овој член не се утврдат 
намените за кои ќе се користат средствата на резер-
вата, тие средства можат да се користат за исплата 
на втасаните обврски, ако тие обврски не можат да 
се намират од редовните средства на општествено-
политичките заедници односно на интересните заед-
ници поради нерамномерно притекување на прихо-
дите и ако со тоа не се зголемува буџетската и заед-
ничката потрошувачка, за издатоците во врска со 
вонредните настани предизвикани од виша сила и 
за други намени одредени со законот. 

Средствата на резервата користени за потребите 
од став 2 на овој член, освен за издатоците во врска 
со вонредните настани предизвикани од виша сила 
и за потребите за кои со закон не е предвидена об-
врска за враќање, општествено-политинката заед^ 
ница односно интересната заедница е должна да ги 
врати од наредниот прилив на средствата. 

Член 13 
При утврдувањето на вкупната височина на 

средствата на резервите според чл. 5, 6 и 11 на овој 
закон, се зема и состојбата на резервните фондови 
на организациите на здружениот труд, на опште-
ствено-политичките заедници и на интересните за-
едници на последниот ден во месецот односно во 
годината за која се врши пресметувањето на ре-
зервата. 

Паричните средства на резервните фондови за-
течени на денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, се користат според овој закон. 

Средствата на резервните фондови ангажирани 
до денот на влегувањето во сила на овој закон, со 
обврска за враќање, организациите на здружениот 
труд, општествено-политичките заедници и интерес-
ните заедници ќе ги вратат во средствата на резер-
вата најдоцна до 31 декември 1975 година во еднак-
ви годишни рати и ќе ги користат според одредбите 
на овој закон. 

Член 14 
Средствата на фондовите на заедничките резер-

ви, формирани врз основа на републичките односно 
покраинските закони, не можат да се користат за 
инвестиции и за покривање на загубите на органи-
зацијата на здружениот труд настанати од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. Ако е со закон 
предвидено средствата на фондовите на заедничките 
резерви можат да се користат за обезбедување на 
социјална сигурност на работниците. 

Член 15 
Сојузниот извршен совет ќе предложи укинува-

ње на овој закон кога ќе оцени дека престанале 
причините што барале формирање на средства на 
резервите според ОБОЈ закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

239. 

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 1, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ 

НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за прометот на стоки и услуги со стран-
ство, што го усвои Сојузната скупштина, на седни-
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цата на Соборот на народите 23 мај 1972 година и 
на седницата на Стопанскиот собор од 23 мај 1972 
година. 

ПР бр. бб 
23 мај 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Сојузната скупштина, 

Мијалко Тодоровић е. р 

З А К О Н 

За ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО 

СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за прометот на стоки и услуги со 

странство („Службен лист на ФНРЈ4 ', бр. 27/62 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 54/67, 
15/71 и 29/71) во член 1 став 1 се заменува со два 
нови става, кои гласат: 

„Прометот на стоки и услуги со странство е сло-
боден. 

^ Прометот на стоки и услуги со странство оп-
фаќа извоз и увоз на стоки и стопански услуги (во 
понатамошниот текст: надворешнотрговскиот про-
мет)." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, збо-
ровите: „(во понатамошниот текст: надворешнотр-
говскиот промет)" се бришат. 

Член 2 
По член 1 се додава нов член 1а, кој гласи: 
„Ако тоа е неопходно за обезбедување на одно-

сите предвидени со општествениот план на Југосла-
вија, за извршување на обврските преземени со ме-
ѓудржавни тргове™ и други меѓудржавни економс-
ки договори, за одржување на рамнотежа на плат-
ниот биланс и за отстранување на растро ју Бањата 
на пазарот, надворешнотрговскиот про*мет може да 
се ограничи со сојузен закон или со прописи доне-
сени врз основа на сојузен закон (регулиран над-
ворешнотрговски промет). 

Органите кои со овој закон се овластени да до-
несуваат прописи за регулирање на надворешнотр-
говскиот промет, при донесувањето на тие прописи, 
ќе се раководат со начелото на либерализација на 
надворешнотрговскиот промет и со потребата од 
постојано намалување на ограничувањата на тој 
промет. 

Ограничувањата на надворешнотрговскиот про-
мет што се пропишуваат врз основа на овластува-
њето од овој закон не можат да се однесуваат на 
работите склучени и прописно пријавени пред до-
несувањето на тие прописи. 

По исклучок, ако извршувањето на работите 
склучени или пријавени пред донесувањето на про-
писите од став 3 на овој член во значителна мера 
би можело штетно да влијае врз остварувањето на 
односите од став 1 на овој член односно да предиз-
вика потешки растројувања во рамнотежата на 
платниот биланс или на внатрешниот пазар, со про-
писот од став 1 на овој член може да се ограничи 
извршувањето на склучените и пријавените работи 
или да се одредат услови под кои можат да се из-
вршуваат тие работи." 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 
„Носители на надворешнотрговскиот промет се 

организациите на здружениот труд што вршат сто-
пански дејности. 

Како организации на здружениот труд, во смис-
ла на став 1 од овој член, се подразбираат претпри-

јатијата, задругите, организациите на деловното 
здружување и основните организации на здруже-
ниот труд што се регистрирани за вршење на над-
ворешнотрговски промет." 

Член 4 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Организациите на здружениот труд самостојно 

одлучуваат за облиците и за начинот на вршење на 
надворешнотрговскиот промет." 

Член 5 
Член 10 се менува и гласи: 
„Организациите на здружениот труд вршат над-

ворешнотрговски промет во согласност со општестве-
ните планови, со утврдената политика на економс-
ките односи со странство и со другите општи акти 
со кои се уредуваат тие односи, како и со трговски 
и други меѓународни договори. 

Организациите на здружениот труд при врше-
њето на надворешнотрговски промет се придржу-
ваат кон самоуправните спогодби што ќе ги при-
фатат и кон општозадолжителните општественр! до-
говори." 

Член 6 
Член 11 се брише. 

Член 7 
Во член 12 став 1 се менува и гласи: 
„Установата може да врши надворешнотрговски 

промет само заради остварување на целите на сво-
јата основна дејност." 

Член 8 
По член 12 се додава нов член 12а, кој гласи: 
Надворешнотрговски промет не можат да вршат 

домашни и странски физички лица." 

Член 9 
Во член 13 став 2 зборовите: „ако обемот на 

тој промет не го надминува обемот на надворешно-
трговскиот промет што го вршат за свои потреби" 
се заменуваат со зборовите: „со кои, врз основа на 
договор, остваруваат долгорочна производствана 
кооперација или долгорочна деловно-техничка 
соработка или со кои, врз основа на договор за заед-
ничко вложување, остваруваат заедничко работе-
ње". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Условите од точка 1 став 1 на овој член не се 

однесуваат ниту на производителските организации 
на здружениот труд што увезуваат стоки заради 
дополнување на асортиманот на своите производи 
што ги продаваат преку сопствената малопродажна 
мрежа, ако обемот на тој увоз не го надминува 
обемот на прометот на стоки од сопствено производ-
ство остварен преку таа мрежа." 

Член 10 
Во член 17 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Надлежните републички односно покраински 

органи можат да пропишат поголем минимум сред-
ства од минимумот на средствата што: во смисла на 
став 1 од овој член, ќе го одреди Сојузниот извршен 
совет." 

Член И 
Во член 18 зборовите: „својот деловен фонд" се 

заменуваат со зборовите: „своите деловни средства". 

Член 12 
Член 24 се менува и гласи: 
„Организацијата на здружениот труд мора да 

располага со раководни и други стручни работници 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
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потребни за успешно вршење на надворешнотрговс-
ки промет. 

Со општествениот договор, склучен помеѓу 
Стопанската комора на Југославија и републичките 
и покраинските стопански комори, се утврдуваат 
минималната стручна подготовка и другите услови 
што мораат да ги исполнуваат раководните и дру-
гите стручни работници од став 1 на овој член. 

Општествениот договор од став 2 на овој член 
е задолжителен за сите организации на здружениот 
труд што вршат надворешнотрговски промет. Опш-
тествениот договор се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Ако општествениот договор од став 2 на овој 
член не се склучи во рок од шест месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон, минималната 
стручна подготовка и другите услови што мораат 
да ги исполнуваат раководните и другите стручни 
работници од став 1 на овој член ќе ги пропише 
сојузниот секретар за надворешна трговија. Тој 
пропис престанува да важи кога ќе се склучи и 
објави општествениот договор од став 2 на овој 
член. 

Организацијата на здружениот труд со општ 
акт поблиску ги одредува стручната подготовка и 
другите услови што мораат да ги исполнуваат ра-
ководните и други стручни работници од став 1 на 
овој член, придржувајќи се кон општествениот до-
говор од став 2 на овој член односно кон прописот 
од став 4 на овој член. 

Организацијата на здружениот труд со општ 
акт ги одредува и работните места во организација-
та на здружениот труд кои се сметаат како работни 
места на кои се врши иадворешнотрговски промет/' 

Член 13 
По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 
„Исправа за тоа дека организацијата на здру-

жениот труд располага со раководни и други струч-
ни работници потребни за вршење надворешнотр-
говски промет, на нејзино барање, издава републич-
ката стопанска комора односно покраинската сто-
панска комора на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на организацијата на здружениот труд." 

Член 14 
Во член 34 став 2 зборот: „федерацијата" се 

заменува со зборовите: „републиката односно авто-
номната покраина на чија територија се наоѓа се-
диштето на организацијата на здружениот труд". 

Член 15 
Во глава III по називот на оддел 1 се додава 

назив на нов пододдел, кој гласи: „а) Мерки во облас-
та на надворешнотрговскиот промет". 

Член 16 
Член 37 се заменува со пет нови членови, кои 

гласат: 

„Член 37 
Заради остварување на односите и целите од 

член 1а на овој закон, Сојузниот извршен совет 
може да пропише надворешпотрговскиот промет на 
одредени стоки и стопански услуги да се врши во 
рамките на одредениот контингент или врз основа 
на дозволи или согласности на надлежниот сојузен 
орган на управата. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на усогла-
сени ставови со надлежните републички и покраин-
ски органи, пропишува мерила и други услови и 
начин за утврдување на контингентите и на нивна-
та распределба на организациите на здружениот 
труд, услови и начин за издавање на дозволи и 
согласности и го одредува сојузниот орган на упра-
вата кој ќе ги утврдува контингентите и ќе издава 
дозволи и согласности. 

Прописите од став 2 на овој член се објавуваат 
најдоцна на два месеца пред почетокот на годината 
на која се однесуваат. 

Член 37а 
Со контингентот се одредува обемот на извозот 

или на увозот на одделни стоки за одреден временс-
ки период, по количина (стоковен контингент) или 
по вредност (девизен контингент). 

Стоковните контингенти и девизните контин-
генти се утврдуваат во рамките на материјалните 
биланси врз кои се засновуваат предвидената стапка 
на растеж на производството и пропорциите на 
платниот биланс за односната година. 

Член 376 
Списокот на стоките опфатени со одделни об-

лици на извозот и увозот (слободен извоз и увоз, 
стоковни контингенти и девизни контингенти, доз-
воли и согласности) го објавува Сојузниот извршен 
совет. 

Член 37в 
За стоки што се извезуваат и за услуги изврше-

ни во Југославија или во странство за сметка на 
странски нарачувач, Сојузниот извршен совет може 
да одобри ослободување од плаќање на дел на при-
ходот на федерацијата што се плаќа за тие стоки 
кога тие остануваат на домашниот пазар односно за 
тие услуги кога тие се вршат за домашни нарачу-
вани, а може да одобри и враќање на дел на тие 
приходи ако веќе се платени. 

За стоките односно услугите од став 1 на овој 
член Сојузниот извршен совет може да одобри вра-
ќање на дел и од други приходи што се плаќаат за 
тие стоки кога тие остануваат на домашниот пазар 
односно за тие услуги кога тие се вршат за домашни 
нарачуваш во Југославија. 

Враќањето на средствата од ст. 1. и 2 на овој 
член се врши од буџетот на федерацијата. 

Член 37г 
Заради остварување на усогласени односи во 

платниот биланс со странство предвидени со оп-
штествените планови, Сојузниот извршен совет мо-
же привремено да воведува посебни такси за стоки 
што се увезуваат." 

Член 17 
По член 37г се додаваат назив на нов пододдел 

и пет нови членови, кои гласат: 
,,б) Посебни привремени мерки 

Член 37д 
Додека не се стекнат објективни услови за от-

странување на платнобилансните ограничувања во 
надвнорешнотрговскиот' промет и за остварување 
на поширока либерализација во тој промет, Сојуз-
ниот извршен совет може да пропише увозот на 
одредени стоки и стопански услуги да се врши во 
рамките на утвредената глобалната девизна квота 
или увозот на суровини и други репродукциони 
материјали чиј увоз е регулиран со одредување на 
глобалната девизна квота да се врши во одреден 
однос спрема остварениот извоз. 

Сојузниот извршен совет, Брз основа на усогла-
сени ставови со надлежните републички и покраин-
ски органи, ги утврдува вкупниот износ на глобал-
ната девизна квота за увоз на суровини и други 
репродукциони материјали, вкупниот износ на гло-
балната девизна квота за новооснованите организа-
ции на здружениот труд, вкупниот износ на гло-
балната девизна квота за увоз па стоки за лична 
потрошувачка и ги пропишува мерилата, условите 
и постапката за распределба на тие квоти, условите 
и начинот за утврдување на односот на увозот 
спрема остварениот извоз и го одредува сојузниот 
орган на управата кој за одделни организации на 
здружениот труд ќе го утврди износот на глобал-
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ната девизна квота и односот на увозот спрема 
остварениот извоз. 

Прописите од став 2 на овој член се објавуваат 
најдоцна на два месеца пред почетокот на годината 
на која се однесуваат. 

Член 37ѓ 
Стоките што се увезуваат врз основа на гло-

балната девизна квота се објавуваат во списокот 
на стоките во смисла на член 376 од овој закон. 

Член 37е 
Со прописот за утврдување на глобалната де-

визна квота може да се одреди групите организации 
на здружениот труд или организациите на здруже-
ниот труд од одредени дејности, што увезуваат 
суровини и други репродукциони материјали чиј 
увоз е регулиран со одредување на глобалната 
девизна квота, да вршат увоз во одреден однос 
спрема остварениот извоз. 

Организациите на здружениот труд на кои не 
се однесува став 1 од овој член можат да бараат 
увозот на суровини и други репродукциони мате-
ријали да го вршат во одреден однос спрема оства-
рениот извоз, под услови што ќе ги пропише Со-
јузниот извршен совет. 

Член 37ж 
Сојузниот извршен совет на одделни групации 

организации на здружениот труд може да им го 
зголеми износот на глобалната девизна квота над 
износот утврден во смисла на чл. 37д и 37е од овој 
закон и да им одреди посебни мерила и услови за 
распределба на таа квота. 

Член 37з 
Износите на глобалната девизна квота утврдени 

во смисла на чл. 37д и 37е од овој закон, Сојузниот 
извршен совет може да ги намали во текот на го-
дината во која се утврдени, под условите од член 
1а став 1 на овој закон, и тоа само за неискористе-
ните износи на таа квота." 

Член 18 
Над член 40 се додава назив на нов пододдел, 

кој гласи: „в) Други одредби". 

Член 19 
Во член 52 став 4 зборовите: „федерацијата и 

се уплатува во сојузниот буџет" се заменуваат со 
зборовите: „републиката односно на автономната 
покраина на чија територија се наоѓа седиштето на 
организацијата на здружениот труд што положила 
кауција односно гаранција на банката". 

Член 20 
Во член 53 став 3 се заменува со два нови става, 

кои гласат: 
„Ако производите што се увезуваат по основ 

на стоковен контингент, на девизен контингент или 
на дозвола производствените организации на здру-
жениот труд ги увезуваат врз основа на договор 
за долгорочна производствена кооперација со стран-
ство, тие таков увоз можат да вршат само врз 
основа на согласноста што ја издава Сојузниот 
секретаријат за стопанство во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. Согласноста 
ја дава Сојузниот секретаријат за стопанство при 
одобрувањето на договорот за долгорочна произ-
водствена кооперација и таа важи за сето време на 
извршувањето на договорот. 

Сојузниот извршен совет, врз основа на усогла-
сени ставови со надлежните републички и покраин-
ски органи, донесува поблиски прописи за начинот 
и условите под кои можат да се склучуваат дого-
ворите од ст, 1 и 2 на овој член и што се смета 

како долгорочна производствена кооперација во 
смисла на одредбата на став 3 од овој член." 

Досегашниот став 4 станува став 5. 
Во досегашниот став 5, кој станува став 6, збо-

ровите: „ставот 4" се заменуваат со зборовите: 
„став 5". 

Член 21 
По член 53а се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 536 

При вложувањето на средства на странски 
правни и физички лица во домашна организација 
на здружениот труд што се врши во опрема која 
се увезува по сонов на стоковен контингент, на де-
визен контингент или на дозвола, организацијата 
на здружениот труд може да врши таков увоз само 
врз основа на согласноста што ја издава Сојузниот 
секретаријат за стопанство во спогодба со Сојузниот 
секретаријат за надворешна трговија. 

При вложувањето на средства на странски 
правни и физички лица во домашна организација 
на здружениот труд што се врши во суровини и 
репродукционен материјал, чиј увоз е регулиран, 
организацијата на здружениот труд може да врши 
таков увоз само врз основа на согласноста што ја 
издава Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија на предлог од Сојузниот секретаријат за 
стопанство. 

Член 53в 
Организациите на здружениот труд што се за-

интересирани за вршење на надворешнотрговски 
промет на одреден пазар или со одредени стоки или 
услуги, со самоуправна спогодба можат заеднички 
да организираат извоз односно увоз, заеднички да 
настапуваат да ги одредат носителите на работите 
за извршување на самоуправната спогодба, да фор-
мираат заеднички фондови со одредена намена и 
да остваруваат други видови на меѓусебна соработ-
ка во надворешнотрговскиот промет заради унапре-
дување на тој промет во согласност со важечките 
прописи. 

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
ги обврзува организациите на здружениот труд 
што ќе ја склучат или ќе и пристапат. 

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
се депонира во Стопанската комора на Југославија 
заради евидентирање." 

Член 22 
Член 54 се менува и гласи: 
„Начинот и условите за вршење на надвореш-

нотрговскиот промет на одредено подрачје или со 
одредени производи односно услуги можат да се 
уредуваат и со општествен договор. 

Општествениот договор од став 1 на овој член 
е општозадолжителен ако го прифатат организа-
циите на здружениот труд кои во надворешнотр-
говскиот промет што е предмет на општествениот 
договор учествувале во претходната година со нај-
малку 85% и кога ќе го прифатат Стопанската ко-
мора на Југославија и Сојузниот извршен совет или 
органот што тој ќе го овласти. 

Како начин и услови за вршење на надвореш-
нотрговскиот промет од став 1 на овој член се под-
разбираат организираното настапување на стран-
ски пазари, регионалното усогласување на извозот 
и увозот и усогласувањето на цените и на другите 
услови за продажба односно за купување на стран-
ски пазар. 

Како организации на здружениот труд — учес-
ници во надворешнотрговскиот промет од став 1 на 
овој член, се сметаат: 

1) при извоз — организациите на здружениот 
труд што се производители на стоки кои се извезу-
ваат, трговските организации на здружениот труд 
што се занимаваат со организирање на производ-
ството и што ги извезуваат тие стоки, организации-
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те на здружениот труд што вршат откуп на стоки 
и ги извезуваат тие стоки, организациите на здру-
жениот труд што даваат стопански услуги и орга-
низациите на здружениот труд што изведуваат 
инвестициони работи во странство; 

2) при увоз — производителите организации 
на здружениот труд за чии потреби се увезуваат 
стоки и организациите на здружениот труд што 
увезуваат стоки во свое име и за своја сметка. 

Со општествениот договор од став 1 на овој 
член не гложе да се повреди начелото на рамно-
правност на учесниците во надворешнотрговскиот 
промет, не можат да се создадат услови за стопа-
нисување што би довеле до привилегирана положба 
на одделни организации на здружениот труд, ниту 
општествениот договор може да им биде противен 
на насоките и на политиката утврдени од Сојузната 
скупштина односно од' Сојузниот извршен совет, 
ниту на важечките прописи. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
надворешнотрговскиот промет на одредено подрачје 
или со одредени производи односно услуги да може 
да се врши само ЕО границите на општествените 
договори склучени во смисла на ОБОЈ член, како и 
да одреди рок за склучување на тие договори. 

Ако во рокот одреден во прописот од став 6 на 
овој член не се склучи општествен договор, Сој уз-
ицом извршен совет ќе пропише услови за вршење 
на надворешнотрговскиот промет на одредени под-
рачја односно со одредени производи или услуги. 

Општествените договори се регистрираат во 
Стопанската комора на Југославија и влегуваат во 
сила со денот на нивното објавување во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Сојузниот извршен совет ќе пропише постапка 
за склучување и начин за објавување на опште-
ствените договори од став 1 на овој член.'* 

Член 23 
Член 55 се брише. 

Член 24 
Член 56 се брише. 

Член 25 
Во член 131а зборовите: „републичката центра-

ла односно на експозитурата на Народната банка 
на Југославија" се заменуваат со зборовите: „народ-
ната банка на републиката односно на народната 
банка на автономната покраина". 

Член 26 
Во член 137 став 1 бројот: „20.000" се заменува 

со бројот: „30.000". 
Во став 2 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 

„1.500". 

Член 27 
Во член 139 став 1 во уводната реченица бројот: 

„20.000" се заменува со бројот: „30.000". 
Точка 1 се менува и гласи: 
„1) ако не се придржува кон прописите на Со-

јузниот извршен совет донесени врз основа на чл. 
37, 376, 37г, 37д, 37ѓ\ 37е и 37ж од овој закон;". 

Во точка 3 зборот: „спогодбите" се заменува со 
зборовите: „општествениот договор". 

Член 28 
Во член 140 во уводната реченица бројот: 

„20.000" се заменува со бројот: „30.000". 

Член 29 
Во член 142 став 1 во уводната реченица бројот: 

„20.000" се заменува со бројот: „30.000". 
По точка 2 се додаваат четири нови точки, кои 

гласат: 
„2а) ако не се придржува кон прописите на Со-

јузниот извршен совет за начинот н а с л о в и т е под 

кои можат да се склучуваат договорите за отста-
пување и прибавување на права на индустриска 
сопственост во странство и договорите за деловно-
техничка соработка со странство (член 53 став 4); 

26) ако работа на увоз на производи што се 
увезуваат по основ на стоковен контингент и на де-
визен контингент или дозвола склучи без претход-
на согласност од Сојузниот секретаријат за сто-
панство (член 53 став 3); 

2в) ако работа на увоз на опрема која се уве-
зува по основ на стоковен контингент и на девизен 
контингент или дозвола склучи без претходна со-
гласност од Сојузниот секретаријат за стопанство 
(член 536 став 1); 

2г) ако работа на увоз на суровини pi репродук-
циони материјали чиј увоз е регулиран склучи без 
претходна согласност од Сојузниот секретаријат за 
надворешна трговија (член 536 став 2)." 

Точка 6 се заменува со три нови точки, кои гла-
сат: 

„6) ако не се придржува кон општествениот 
договор од член 24 став 2; 

7) ако не се придржува кон прописот донесен 
во смисла на член 24 став 4 на овој закон; 

8) ако не ги одреди стручната подготовка и дру-
гите услови што мораат да ги исполнуваат рако-
водните и други стручни работници во смисла на 
член 24 став 5 на овој закон,". 

Во став 2 бројот: „1.000" се заменува со бројот: 
„1.500". 

Член 30 
Во член 144 зборовите: „Од сторителот на сто-

панскиот престап" се заменз^ваат со зборовите: „Од 
организацијата на здружениот труд или установата". 

Член 31 
Во член 145 став 1 зборовите: „членот 139" се 

заменуваат со зборовите: „чл. 137, 139, 140, 141 и 
142". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„За стопанските престапи од став 1 на овој член 

стопанскиот суд, покрај паричната казна, на одго-
ворното лице може да му изрече и забрана на вр-
шење на должноста на работните места на кои се 
врши надворешнотрговеки промет." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 32 
Во член 146 став 1 зборовите: „до 1.500" се за-

менуваат со зборовите: „од 5 000 до 20.000". 
Во став 2 зборовите: „до 20.000" се заменуваат 

со зборовите: „од 500 до 3 000". 

Член 33 
Во член 147 став 1 по зборот: „казна" се дода-

ваат зборовите: „од 5.000". 

Член 34 
Во член 148 по зборот: „казна" се додаваат збо-

ровите: „од 5.000". 

Член 35 
Во член 150 зборовите: „имотната корист 

прибавена" се заменуваат со зборовите: „предметот 
и имотната корист прибавени". 

Член 36 
Чл. 154 до 157 се бришат. 

Член 37 
Нл. 161 и 162 се бришат. 
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Член 38 
Во другите одредби на законот зборовите: „сто-

панските организации" се заменуваат со зборовите: 
„организациите на здружениот труд". 

Член 39 
Организациите на здружениот труд што на де-

нот на влегувањето во сила на овој закон биле за-
пишани во регистарот за вршење на надворешно-
трговски промет, врз основа на тој упис можат да 
продолжат да вршат надворешнотрговски промет 
според одредбите на овој закон. 

Ако на организацијата на здружениот труд или 
на установа по влегувањето во сила на овој закон 
и престане правото да врши одредени работи во 
надворешнотрговскиот промет, тие работи може да 
ги заврши или да и ги отстапи на друга организа-
ција на здружениот труд регистрирана за надво-
решнотрговски промет, ако до тој ден ги склучила 
со странска фирма и и ги пријавила на банката. 

Член 40 
Прописите и другите акти што во областа на 

надворешнотрговскиот промет ги донеле Сојузниот 
извршен совет и сојузните органи на управата до 
денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се 
усогласат со одредбите на овој закон во рок од три 
месеци од денот на неговото влегување во сила. 

Член 41 
Спогодбите на стопанските организации склу-

чени според одредбата на член 54 од Законот за 
прометот на стоки и услуги со странство преста-
нуваат да важат ако не се усогласат со одредбите 
за општествениот договор од член 54 на тој закон, 
најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 42 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи член 68 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66). 

Член 43 
Овој закон влегува во сила на 1 октомври 1972 

година. 

240. 

Врз основа на член 192 од Деловникот на Со-
јузната скупштина („Службен лист на £!ФРЈ", бр. 
29/70), Административната комисија на Сојузната 
скупштина, на својата 16-та седница од 16 мај 1972 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ И НАГРАДИТЕ НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА КОМИСИИТЕ НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ КОМИСИИ 
НА ДВА ИЛИ ПОВЕЌЕ СОБОРИ НА СОЈУЗНАТА 

СКУПШТИНА 

1. Претседателите и членовите на комисиите на 
Сојузната скупштина, на заедничките комисии на два 
или повеќе собори на Сојузната скупштина, како и 
на нивните работни тела, избрани односно имену-
вани од редот на научните, стручните и јавните 
работници, а кои не се сојузни пратеници (во пона-
тамошниот текст: членовите на комисиите), имаат 
право на дневници и на надоместок на патните тро-
шоци според прописите што важат за сојузните 
пратеници кога патуваат заради учествување во 
работата на комисиите и на нивните работни тела 
или заради извршување на други работи по нивна 
одлука. 

Членовите на комисиите имаат право на днев-
ници за деновите поменати надвор од местото на 
постојаното живеење во износ од 150 динари, на 
надоместок на патните трошоци за превоз со же-
лезница и за користење на спална кола, со автобус, 
со брод или авион, односно на надоместок на тро-
шоците за користење на сопствен патнички авто-
мобил во износ од 0,60 динари по минат километар 
во одење и враќање. 

2. Членовите на комисиите имаат право на наг-
ради за учествување на седниците на комисиите и 
на нивните работни тела во износ од 150 динари 
дневно. 

Во износот на надоместокот од став 1 на оваа 
точка е содржана и наградата за работа на пригот-
вување и проучување на материјалите во врска со 
прашањата од дневниот ред на седниците на коми-
сиите и на нивните работни тела. 

Право на наградата од став 1 на оваа точка не-
маат функционерите и работниците кои работат во 
службите на Сојузната скупштина и на Сојузниот 
извршен совет, во советите на Сојузниот извршен 
совет, во сојузните органи на управата и во сојуз-
ните организации, како и лицата кои во работата на 
комисиите и на нивните работни тела учествуваат 
како претставници на општествено-политичките за-
едници и на нивните органи или како претставници 
на општествено-политичките, работните и други ор-
ганизации, ако вршењето на тие работи спаѓа во 
нивната редовна должност. 

3. Членовите на комисиите имаат право и на 
надоместок на личниот доход што не ќе го оства-
рат поради учествување на седниците на комисиите 
и на нивните работни тела. 

Членовите на комисиите што вршат самостојна 
дејност имаат право на надоместок на личниот до-
ход што не ќе го остварат поради учествување на 
седниците на комисиите и на нивните работни тела, 
а кој одговара на личниот доход што тие, според 
утврдената даночна основица, го оствариле од таа 
дејност во претходната година. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за надоместоците и на-
градите на членовите на комисиите на Сојузната 
скупштина, на заедничките комисии на два или по-
веќе собори на Сојузната скупштина, на Сојузниот 
правен совет и на Сојузниот економски совет („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 37/68 и 16/70). 

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

Бр. 120-116/72-04 
17 мај 1972 година 

Белград 

Административна комисија на Сојузната скупштина 

Претседател на Комисијата, 
Драгиша Максимовиќ, е. р. 

241. 

Врз основа на член 4 од Законот за паритетот 
на динарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ШТО ГИ ПОДНЕСУВА 

ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Врз товар на средствата на федерацијата па-

ѓаат следните курсни разлики кои поради проме-
ната на паритетот на динарот на 22 декември 1971 
година настанаа: 
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1) со пресметувањето на вредноста во злато и 
во валути, како и на долговите и побарувањата по 
девизните сметки во книгите на Народната банка 
на Југославија, со состојбата на 21 декември 1971 
година; 

2) со пресметувањето на средствата на неороче-
ните девизни сметки на работните организации, на 
неорочените девизни сметки на странски лица, на 
девизните сметки на граѓаните и на девизните 
штедни влогови на граѓаните кај овластените банки; 

3) со пресметувањето на состојбата на креди-
тите што овластените банки ги користеле по налог 
и за сметка на Народната банка на Југославија, а 
по кои овластената банка и ја депонирала против-
вредноста на Народната банка на Југославија; 

4) со продажбата на девизите купени за отпла-
тување на долгот заснован согласно со Одлуката 
за условите за давање кредити за унапредување и 
проширување на дејностите со кои се обезбедува 
зголемување на извозот или намалување на увозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/61 и 29/62) и со 
Одлуката за условите за давање кредити за уна-
предување и проширување на дејностите со кои 
се обезбедува зголемувањето на извозот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 26/63), ако се остварени и и се 
продадени на банката по денот на втасаноста на 
последната отплата (ануитет) а пред 22 декември 
1971 година и ако се користат за првата наредна 
отплата (ануитет) која втасува по 22 декември 1971 
година; 

5) по акредитивите за увоз на стоки по кои при 
нивното отворање е платено покритие во девизи, на 
неискористениот износ на акредитивите според со-
стојбата во книгите на овластените банки на 21 
декември 1971 година; 

6) по барањата на граѓаните поднесени во про-
пишаниот рок девизите дозначени од странство, 
што им се исплатени во динари до 21 декември 1971 
година, да им се исплатат во девизи, ако исплатата 
во девизи, со ставање на девизната сметка на гра-
ѓаните, е извршена по 21 декември 1971 година; 

7) ка ј плаќањата на услугите во меѓународниот 
стоковен промет во смисла на член 43 од Законот 
за девизното работење, вклучувајќи ги и плаќањата 
за странски бродски и авионски карти во патнич-
киот промет со странство, што се вршат по про-
мената на паритетот на динарот со посредство на 
други домашни работни организации — посредници 
(агенти и ел.), по кои работната организација — 
посредник во плаќањето ја примила динарската 
противвредност на својата жиро-сметка до проме-
ната на паритетот на динарот; 

8) кај плаќањата на премијата за осигурување 
и реосигурување во странство кои плаќања до-
машните осигурителни организации ги вршат по 
промената на паритетот на динарот, а која премија 
тие организации ја наплатиле од домашните лица 
во динари до промената на паритетот на динарот; 

9) кај штетите по основ на осигурување и ре-
осигурување настанати до промената на паритетот 
на динарот кои според важечките прописи им се 
надоместуваат на домашните и на странски лица 
во девизи, а кои домашните осигурителни органи-
зации им ги исплатуваат на тие лица по промената 
на паритетот на динарот врз товар на своите ди-
нарски средства; 

10) по дознаките од странство на име надоме-
стоци на штети по основ на осигурување и реосигу-
рување пристигнати до промената на паритетот на 
динарот по кои девизниот прилив е внесен во 
тековните девизни резерви и динарската против-
вредност им е одобрена на домашните осигури-
телни организации по курсот до промената на па-
ркетот на динарот, а обврските спрема домашните 
лица по тие дознаки се извршуваат по промената 
на паритетот на динарот. 

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

P. п. бр. 71 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

242. 

Врз основа на член 31 став 1 во врска со член 
23 став 2 од Законот за општествена контрола на 
цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА СПОГОДБИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИ-

ТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ 

Член 1 
Спогодбите за промена на затечените цени на 

производите и услугите од надлежноста на федера-
цијата (во понатамошниот текст: спогодбата), во 
смисла на чл. 22 до 26 на Законот за општествена 
контрола на цените, ги склучуваат претставници 
на производството односно на вршењето на услуги-
те, со претставници на потрошувачката — купувачи 
на производите односно корисници на услугите, на 
начинот и по постапката предвидени со оваа уредба. 

Член 2 
Предлог за поведување постапка за склучување 

на спогодбата може да поднесе заинтересирана ор-
ганизација на здружениот труд, групација на орга-
низации на здружениот труд, организација на де-
ловно здружување и деловна заедница. 

По предлогот од став 1 на овој член може да 
се поведе постапка за склучување на спогодбата ако 
предлогот го поддржале најмалку една третина прет-
ставници на производството односно на вршењето 
на услугите чии цени се предмет на спогодувањето. 

Предлогот за поведување постапка за склучу-
вање на спогодбата и се поднесува на Стопанската 
комора на Југославија. 

Стопанската комора на Југославија е должна да 
поведе постапка за склучување на спогодбата ако 
е исполнет условот од став 2 на овој член. 

Член 3 
Предлогот за поведување постапка за склучу-

вање на спогодбата мора да биде составен во пис-
мена форма и во него мораат да се наведат причи-
ните поради кои се предлага промената на затече-
ните цени. 

Член 4 
Предлогот за поведување постапка за склучу-

вање на спогодбата содржи: 
1) назив на производот односно на услугата и 

единица на мера; 
2) основни технички, технолошки и комерцијал-

ни карактеристики на производот односно на услу-
гата; 

3) постојни и предложени продажни цени ка ј 
производителот односно ка ј вршителот на услугата; 

4) постојни и предложени услови за продажба 
што влијаат врз цените ка ј производителот односно 
ка ј вршителот на услугата (место и начин на испо-
раката на производот односно на вршењето на ус-
лугата, рабат, вид и пресметка на амбалажата, каса-
•сконто и др.); 

5) остварено производство и реализација на до-
машниот пазар, по количина и вредност; 
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6) план на производството и на услугите за те-
ковната година; 

7) остварен увоз и извоз, по количини и по 
цени на одделни производи вкупно и по одделни 
земји; 

8) пондерирани извозни и увозни цени за изми-
натите шест месеци; 

9) состојба на залихата по количина и вредност; 
10) режим на увозот и извозот и мерки на ца-

ринската и вонцаринската заштита; 
11) вкупен приход и неговата структура, доход 

и неговата распределба; 
12) ефект од предвиденото зголемување на це-

ните и дејство врз цените на други производи, врз 
индексот на цените во односната гранка и врз жи-
вотните трошоци; 

13) образложение дека зголемувањето на цените 
е во согласност со политиката на цените за теков-
ната година. 

За податоците од точ. 5 до 9 и 11 на став 1 на 
овој член се дава спецификација за сите учесници 
во спогодувањето, а посебно за производителите што 
не се опфатени со спогодувањето. 

Податоците од став 1 на овој член се даваат за 
претходната година и за изминатиот период на те-
ковната година. 

Член 5 
Учесници во склучувањето на спогодбата се про-

изводителите и купувачите на производите односно 
вршителите на услугите и корисниците на услугите, 
и тоа: 

1) за суровини и полуфабрикати — производи-
телите, преработувачите односно доработуваните и 
трговските претпријатија што вршат промет на тие 
производи; 

2) за делови за вградување — производителите, 
вградуваните и трговските претпријатија што вр-
шат промет на тие производи; 

3) за опрема и за резервни делови за опрема — 
производителите, купувачите што ја користат опре-
мата како свои основни средства и трговските прет-
пријатија што вршат промет на тие производи; 

4) за производи за широка потрошувачка — 
производителите, трговските претпријатија што вр-
шат промет на тие производи и големите потрошу-
вачи на тие производи; 

5) за услуги во железничкиот стоковен сообра-
ќај — заедницата на југословенските железници и 
организациите на деловното здружување и други 
групации на организации на здружениот труд, кои 
се основни корисници на тие услуги; 

6) за услуги по воздушниот сообраќај — врши-
телите на тие услуги и групациите на организации 
на здружениот труд што се основни корисници на 
тие услуги; 

7) за услуги во меѓународниот поштенски, те-
леграфски и телефонски сообраќај и за услуги на 
отправување и доставување на писма и дописни 
картички во внатрешниот поштенски сообраќај — 
Југословенската заедница на поштите, телеграфите 
и телефоните и организациите на деловното здру-
жување и други групации на организации на здру-
жениот тр$гд, кои се основни корисници на тие 
услуги. 

За склучување на спогодба за цените на про-
изводите и услугите од точ. 4, 6 и 7 на став 1 од 
овој член може да се побара мислење од Советот 
на Сојузот на синдикатите на Југославија и од 
соодветните општествени организации како прет-
ставници на граѓаните — потрошувачи на одделни 
производи односно корисници на одделни услуги. 

Член 6 
Спогодбата содржи: 
1) назив на учесниците што ја склучуваат спо-

годбата ; 
2) назив на производот односно на услугата и 

единица на мера; 
3) вид и квалитет на производот односно на 

услугата, технички, технолошки и комерцијални 

карактеристики на производот односно на услу-
гата; 

4) затечена и предложена цена на производот 
односно на услугата; 

5) услови за продажба што влијаат врз цената 
на производот односно на услугата; 

6) количини на производите односно на услу-
гите за кои учесниците во спогодбата се обврзуваат 
дека ќе ги продаваат односно купуваат по цените 
и условите одредени со спогодбата; 

7) ден на почетокот на применувањето на спо-
годбата. 

Спогодбата може да содржи и други податоци. 
Член 7 

Спогодбата се смета склучена кога со неа ќе 
се согласат квалификуваното мнозинство претстав-
ници на производството односно на вршењето на 
услугите и квалификуваното мнозинство претстав-
ници на потрошувачката — купувачи на произво-
дите односно корисници на услугите. 

Како квалификувано мнозинство во смисла на 
став 1 од овој член се подразбираат организациите 
на здружениот труд чие производство односно по-
трошувачка — купување во претходната година 
односно во изминатиот период на тековната година, 
претставува најмалку две третини од вкупното про-
изводство односно потрошувачка — купување на 
производите или услугите на кои се однесува спо-
годбата. 

Учесниците во склучувањето на спогодбата од-
лучуваат дали производството односно потрошу-
вачката во смисла на ст. 1 и 2 од овој член ќе се 
утврдува според количината или според вредноста. 

Ако во склучувањето на спогодбата учествуваат 
организациите на деловното здружување, заедни-
цата на југословенските железници и заедницата 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, 
спогодбата се смета склучена кога со неа се согла-
силе и овластените претставници на тие органи-
зации. 

Спогодбата ја потпишуваат овластените прет-
ставници на сите учесници во склучувањето на 
спогодбата. 

Член 8 
Склучената спогодба, со записникот од соста-

нокот на кој е постигната спогодбата, Стопанската 
комора на југославија му ја доставува на Сојуз-
ниот завод за цени на согласност. 

Кон спогодбата, Стопанската комора на Југо-
славија му доставува на Сојузниот завод за цени 
и документација со податоци од чл. 4 и 7 на оваа 
уредба, како и свое мислење за тоа дали спогод-
бата е склучена во согласност со политиката на 
цените што ја утврдила Сојузната скупштина, со 
оваа уредба и со другите важечки прописи. 

Член 9 
Стопанската комора на Југославија води своја 

евиденција за склучените спогодби. 
Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Правилникот за постапката за 
склучување во Сојузната стопанска комора на спо-
годба за промена на затечени цени за производи и 
услуги („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/67 и 41/69). 

Член И 
Оваа уредба влегува во сила напедниот ден 

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

Р. п. бр. 72 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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243. 

Врз основа на член 30 став 4 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", 25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Е А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЦЕНИ 

Член 1 
Општествените договори за цените на производ-

ите и услугите од надлежноста на федерацијата 
(во понатамошниот текст: општествениот договор), 
се склучуваат на начинот и по постапката пред-
видени со оваа уредба. 

Член 2 
Со општествениот договор во согласност со За-

конот за општествена контрола на цените и со 
утврдената политика на цените, можат да се 
утврдат: 

1) критериумите за усогласувањето на односите 
во цените на производите и услугите; 

2) критериумите за утврдувањето на нивото на 
цените на производите и- услугите; 

3) критериумите за начинот на образувањето на 
цените на производите и услугите; 

4) механизмите за образувањето на цените; 
5) цените на производите и услугите или на-

чинот на образувањето на тие цени; 
6) критериумите за другите елементи и услови 

што се од влијание врз цените на производите и 
услугите; 

7) мерките што можат да се преземат спрема 
организациите и лицата што не се придржуваат 
кон општествениот договор. 

Со општествениот договор можат да се утврдат 
и прашањата и односите што се уредуваат со само-
управната спогодба за цените донесена врз основа 
на општествениот договор, како и начинот и по-
стапката за склучување на тие спогодби. 

Член 3 
Во склучувањето на општествениот договор 

учествуваат Сојузниот извршен совет или сојузниот 
орган односно организацијата што ќе ја овласти 
Советот, Стопанската комора на Југославија и со-
одветната организација на деловното здружување 
односно групација на организации на здружениот 
труд. 

Во склучувањето на општествениот договор за 
цените на услугите во железничкиот стоковен со-
обраќај учествува и Заедницата на југословенските 
железници. 

Во склучувањето на општествениот договор за 
цените на услугите во меѓународниот поштенски, 
телеграфски и телефонски сообраќај и за цените 
на услугите на отправување и доставување на писма 
и дописни картички во внатрешниот поштенски 
сообраќај учествува и Заедницата на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони. 

Учесниците во општественото договарање од 
ст. 1 до 3 на овој член можат да одлучат во склу-
чувањето на одделен општествен договор да уче-
ствуваат и одредени општествено-политички орга-
низации и други самоуправни и општествени орга-
низации. 

Член 4 
Предлог за склучување на општествениот до-

говор може да поднесе секој учесник во општестве-
ното договарање од член 3 на оваа уредба. 

Предлогот за склучување на општествениот 
Договор му се доставува на Сојузниот извршен 
совет. 

Сојузниот извршен совет ќе го одреди органот 
или организацијата која ќе го организира и ќе го 
спроведе склучувањето на општествениот договор 
и ќе го подготви нацртот на општествениот до-
говор. 

Член 5 
Учесниците во општественото договарање се 

рамноправни. 
Нацртот на општествениот договор го разгле-

дува и го усвојува секој учесник во општественото 
договарање самостојно. 

Општествениот договор се смета склучен кога 
во идентичен текст ќе го усвојат сите учесници во 
општественото договарање. 

Со општествениот договор се одредува денот на 
почетокот на применувањето на договорот. 

Член 6 
Склучените општествени договори му се доста-

вуваат на Сојузниот завод за цени заради евиден-
ција. 

Член 7 
Самоуправните спогодби за цените со кои се 

уредуваат односите во цените на производите и 
услугите за кои е донесен општествен договор мо-
раат да бидат во согласност со тој општествен 
договор. 

Член 8 
Општите акти на организациите на здружениот 

труд со кои се уредуваат начинот и постапката за 
утврдување на цените, како и актите на тие орга-
низации со кои се одредуваат цените на произво-
дите и услугите, мораат да бидат во согласност со 
општествениот договор и со самоуправните спогодби 
за цените на производите и услугите, ако тие се 
склучени. 

Член 9 
Општествениот договор може да се менува и да 

се дополнува на начинот и по постапката предви-
дени за неговото склучување. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

P. п. бр. 75 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

244. 
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за 

општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИ-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за максимирање на цените на 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72 и 24/72) 
по точка 3 м се додаваат две нови точки, кои гла-
сат: 

„Зн. Цените односно надоместоците за здравст-
вени услуги, што постоеле на 26 ноември 1971 го-
дина, можат да се зголемат до 14°/о, а по постапка; 
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и на начин по кој цените односно надоместоците за 
тие услуги се договарани помеѓу здравствените ра-
ботни организации или нивните асоцијации и ко-
муналните заедници на здравственото осигурување 
до влегувањето во сила на оваа одлука. 

Цените односно надоместоците за здравствените 
услуги што им се даваат на корисници кои не се 
опфатени со здравствено осигурување, а кои пос-
тоеле на 26 ноември 1971 година, можат да се зго-
лемат најмногу сразмерно на зголемувањето на це-
ните односно на надоместоците договорени според 
одредбата на став 1 од оваа точка. 

Учеството на осигурениците во поднесувањето 
на трошоците за здравствени услуги, кое постоело 
на 26 ноември 1971 година, може да се зголеми нај -
многу сразмерно на зголемувањето на цената од-
носно на надоместокот за тие услуги, а учеството на 
осигурениците за лековите на кои според важечките 
прописи им е зголемена цената по 26 ноември 1971 
година — најмногу сразмерно на зголемувањето на 
цената на лекот. 

Зњ. Цените на производите на црната и обоена-
та металургија од точка 1 на Одлуката за опреде-
лување на максималните цени за производите на 
црната и обоената металургија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 40/70), што постоеле на 26 ноември 1971 
година, се формираат според критериумите од точ. 
2 и 3 на таа одлука, со тоа што поради вака фор-
мираните цени зголемувањето нивото на цените во 
црната металургија да не може да биде поголемо 
од 8,2%, а во обоената металургија — од 7,9%. 

За спроведувањето на одредбата на став 1 од 
оваа точка ќе се грижи Сојузниот завод за цени." 

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

Р. п. бр. 73 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

245. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
16 став 1 и со член 27 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 
ОДНОСНО ТАРИФНИ СТАВОВИ\3А ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ НА ПРУШТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Железничките транспортни претпријатија 
своите важечки цени односно тарифни ставови за 
превоз на стоки на пругите на југословенските же-
лезници можат да ги зголемат најмногу до 13%. 

2. Цените односно тарифните ставови за превоз 
на стоки, утврдени во смисла на точка 1 од оваа 
одлука, ќе се применуваат од 1 јули 1972 година. 

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

P. п. бр. 74 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

246. 

Врз основа на член 54 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 
15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА 
НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИТЕ НА ЗЛАТО МОЖАТ ДА ГИ КУПУВААТ 

ЗА ПРОДАДЕНО ЗЛАТО 

1. Во Одлуката за височината на износот на де-
визите што производителите на злато можат да ги 
купуваат за продадено злато („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45/66 и 58/70), во точка 1а процентот; 
„7%" се заменува со процентот: „20%". 

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

Р. п. бр. 76 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

247. 

Врз основа на член 99 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 
25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБАТА 
НА СТОКИ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА 

НАЧИНОТ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ТИЕ 
ДЕВИЗИ 

1. Во Одлуката за продажбата на стоки за де-
визи во Југославија и за начинот на располагањето 
со тие девизи („Службен лист на СФРЈ'4, бр. 45/66, 
20/67, 26/67, 11/68. 26/69, 16/70, 6/71, 16/71, 29/71 и 60/71) 
точка 4 се менува и гласи: 

„4. Стопанските организации од точка 1 на 
Одлуката што ќе остварат девизи со продажба на сто-
ки во Југославија, со така остварените девизи пос-
тапуваат на начинот предвиден со Законот за девиз-
ното работење и со Одлуката за утврдување на де-
лот на девизите што работните организации можат 
да го користат во смисла на член 16 од Законот за 
девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
11/72)." 

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

Р. п. бр. 77 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. џ. 
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248. 

Врз основа на член 16 од Законот за девизното 
работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66, 54/67, 
55/68, 13/69, 20/69 50 69. 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 
25/71 и 33/71). Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО РАБОТ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ 

ВО СМИСЛА НА ЧЛЕН 16 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ 

1. Во Одлуката за утврдување на делот на де-
визите што работните организации можат да го 
користат во смисла на член 16 од Законот за девиз-
ното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/72) 
во точка 1 став 1 се додава нова одредба под 4, која 
гласи: 

„4) од девизите наплатени со извоз на домашни 
книги и списанија, на домашен печат, на домашни 
музички ноти, грамофонски плочи и филмови 
lOO'Vo". 

Во став 3 на крајот се додаваат запирка и збо-
ровите: „како и услугите на ловот и риболовот". 

2. По точка 3 се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„За. Работните организации што вршат работи 
на застапување странски фирми и држат консигна-
циони складови девизите од точка 1 на оваа одлу-
ка, остварени од тоа работење, можат да ги корис-
тат за продажба од консигнационите складови на 
резервни делови за динари. 

36. Туристичките претпријатија и туристичките 
бира девизите од точка 1 на оваа одлука можат да 
ги користат во височина од 50°/о и за трошоци на 
туристички патувања во странство." 

3. Во точка 8 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Работните организации на кои според одредби-

те на оваа одлука им припаѓа помал дел девизи во 
однос на делот на девизите што им припаѓал спо-
ред Одлуката за утврдување на делот на девизите 
што работните организации можат да ги користат 
во смисла на чл. 16 и 17 од Законот за девизното 
работење, врз девизниот прилив од 1 јануари 1972 
година до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука можат да ги применуваат процентите од 
таа одлука." 

4. Одредбите на оваа одлука се применуваат од 
1 јануари 1972 година 

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

P. п. бр. 78 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедмќ, е. р. 

249. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
16 став 1 и со член 27 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", бр. 
25/72), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ 3x1 СУРОВА 
НАФТА И ЗА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

1, Во Одлуката за определување на максимал-
ните цени на сурова нафта и за одделни деривати 

на нафта („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/71 и 
12/72) во точка 1 во одредбата под 2 под а) изно-
сот: „330" се заменува со износот: „430", под б) из-
носот: „410" — со износот: „510", а под в) износот: 
„570" — со изност: „670". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

P. п. бр. 80 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

250. 

Врз основа на член 20 од Законот за Царин-
ската тарифа („Службом 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 и 58/71), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

1. Во Решението за определување царински кон-
тингенти („Службен лист на СФРЈ", бр, 34/65, 27/66, 
48/67, 54/67, 8/68, 13'69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 
8/71. 21/71 и 24/71) во точка 1 се вршат следните 
дополненија': 

1) по тар број 04.01/3 се додава нов тар, број, 
кој гласи: 
„04.04/1 Сирења"; 

2) по тар. број 05.04 се додаваат два нова тар. 
броја, кои гласат: 
„06.01/1 Семиња, садници и нивни делови: гла-

вици, кртоли, корење и ризоми за расад 
06.02/1 и 2 Резници и садници"; 

3) по тар. број 11.07 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 
„12.03 Семиња за сеидба"; 

4) по тар. број 17.01 се додаваат пет нови тар, 
броеви., кои гласат: 
„17.04/2 Екстракти од слатко дрво 
17.04/4 Други производи од шеќер, без какао 
22.03 Пиво 
22.05/3 Десертни вина 
22.06 Вермут"; 

5) по тар. број 27.15 се додаваат нови тар. броеви 
од главите 28 и 29, и тоа: 

28.01, 28.04, 28.06, 28.07, 28 10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 
28.15, 28.16, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 
28.26, 28.27, 28.28, 28.30, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28 35, 
28.36, 28.37, 28.38, 28.39, 28.40/1, 2 и За), б), в), г), 28.41, 
28.43, 28.44, 28.45, 28.46, 28.47, 28.48, 28.49, 28.50, 28.51, 
28,52, 28.53, 28.54, 28.55, 28.56, 28.57, 28.58, 29.01, 29.02, 
29.03, 29.04, 29.05, 29.06, 29.07, 29.08, 29.09, 29.10, 29.11, 
29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20, 
29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.29, 29.31* 
29.32, 29.33, 29.36, 29.37, 29.41, 29.42, 29.43 и 29.45, 
со наименувањето на стоките кон тие тарифни бро-
еви; 
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6) по тар. број 31.05 се додаваат седум нови тар. 
броеви, кои гласат: 
„32.04 Материи за бојосување од растително 

потекло 
32.05/2 и 4 Синтетички органски материи за бојосу-

вање 
32.06 Лакови за бојосување 
32.07 Други материи за бојосување 
32.08 Приготвени пигменти, премачкувачки 

средства, бои, стаклести емајли и глазу-
р а течни глеѓеви и слични производи 
што се употребуваат во индустријата на 
керамика, на емајл и на стакло; ливчи-
ња за обложување; истолчено стакло и 
други стакла во прав, во гранули или во 
лушпички; 

32.09 Фирнајси и лакови; водени бои; пригот-
веЕШ водени пигменти за довршување на 
кожи; бои и ема ј ли; пигменти во ленено 
масло, во вајт-шпиритус, во шпиритус од 
терпентин, во фирма јс или во други раз-
редувани; фолии за печат; бои во обли-
ци или пакувања за продажбата на мало; 

32.10 Бои за сликарство, настава, фирмописци, 
нијансирање, разонода и ел. во таблети, 
туби, шишиња и слични пакувања; бои 
во сетови со или без четки, палети или 
друг прибор"; ^ 

7) по тар. број 38.11 се додава нов тар. број, кој 
гласи: 
,.38.18 Растворувач^! и разредувани"; 

8) по тар. број 43.02 се додаваат два нови тар. 
броја, кои гласат: 
,.45.03 Изработки од природна плута; 
45.04 Плута агломерирана и изработки од а-

гломерирана плута"; 
9) по тар. број 53.05 се додаваат три нови тар, 

броја, кои гласат: 
„53.07 Волнено предиво непригодено за про-

дажба на мало 
53.08 Волнено предиво (влачено или чешлано), 

непригодено за продажба на мало 
53.10 Волнено предиво, пригодено за продаж-

ба на мало"; 
10) по тар број 57.11 се додаваат два нови тар. 

броја, кои гласат: 
„59.04/8 Конопи, јажиња, сиџими, паламари (од 

друг текстилен материјал) 
59.05/1 а и в Мрежи за риболов од синтетички и ве-

штачки влакна"; 
11) по тар број 73.19 се додаваат два нови тар. 

броја, кои гласат: 
„73.29/2 и 3 Синџири и нивни делови, котвени и за 

дигање бродски товари, за влечење и за 
теглење бродови 

73.30 Котви — ленгери, канџи и нивни дело-
ви, за чунови". 

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

P. п. бр. 79 
19 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 

251. 

Врз основа на член 3 став 5 од Законот за ком-
пензации на производителите на вештачки ѓубриња 
и на производителите на определени прехранбени 
производи поради зголемувањето на цените на зем-
јоделските производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 32/71, 44/71, 60/71 и 12/72), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за финансии, сојузниот секретар за 
стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА КОМ-
ПЕНЗАЦИИТЕ НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА 

НА БРАШНОТО 

1. Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат пченично брашно, 'ржено брашно и 
гриз (во понатамошниот текст: корисниците на ком-
пензацијата), ја остваруваат компензацијата за 
произведените и продадените количини на тие про-
изводи на име разлика во цената поради зголему-
вањето на откупните и увозните цени на пченицата 
и 'ржта, како и поради зголемувањето на другите 
трошоци на производството, во износот одреден во 
Одлуката за износот на компензациите на име раз-
лика во цената за брашно („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 12/72) врз основа на барање за оства-
рување на компензацијата поднесено до Службата 
на општественото книговодство ка ј која имаат 
жиро-сметка. 

2. Корисниците на компензацијата ја оствару-
ваат компензацијата за продадените и испорача-
ните количини на пченично брашно, 'ржено брашно 
или гриз произведени од пченица и 'рж од до-
машно производство и од увоз, што ги платиле спо-
ред прописите за цените што се донесени односно 
влезени во сила во јули 1971 година. 

3. Како количини на пченица и 'рж од домашно 
производство или од увоз, што се платени според 
прописите за цените од точка 2 на оваа наредба, 
се подразбираат количините на пченица и 'рж пла-
тени најмалку по цените одредени во Одлуката за 
гарантираните цени за пченица и 'рж („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/71 или во Одлуката за про-
давните цени на пченицата, 'ржта и суровото масло 
од увоз и резерви („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/71). 

4. Кон барањето за остварување на компенза-
цијата корисникот на компензацијата прилага: 

1) изјава на органот одреден со општ акт на 
корисникот на компензацијата дека барањето за 
остварување на компензацијата се движи во гра-
ниците на количините на пченичното брашно, на 
Еженото брашно и на гризот произведени од пче-
ница и 'рж од домашно производство или од увоз, 
платени по цените од точ. 2 и 3 на оваа наредба; 

2) фактура односно копија на фактура — за 
количините на пченично брашно, на 'ржено брашно 
и на гриз што се продадени и испорачани на орга-
низациите на здружениот труд или на непосред-
ните потрошувачи заради понатамошна преработка, 
продажба или конечна потрошувачка. Фактурата 
мора да биде снабдена со изјава на корисникот на 
компензацијата дека тој го поднесува барањето за 
остварување на компензацијата; 

3) доказ за испораката на пченично брашно, на 
•ржено брашно и на гриз (отпратница, товарен лист 
и ел.); 

4) пресметка на компензацијата, во која се вне-
сени податоци за количините на пченично брашно, 
на 'ржело брашно или на гриз продадени и испо-
рачани на организациите на здружениот труд или 
на непосредните потрошувачи, како и износите на 
компензацијата за еден килограм и за вкупните 
количини. 

Ако корисникот на компензацијата пченичното 
брашно, 'рженото брашно или гризот ќ ги продал 
на своја основна организација на здруже-
ниот труд (погон), а пресметување не врши преку; 
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фактура, тој кон барањето за остварување на ком-
пензацијата наместо фактура прилага потврда из-
дадена од страна на органот одреден со општиот 
акт на корисникот на компензацијата дека пиени-
чното брашно, 'рженото брашно или гризот од соп-
ствено производство е предадено на понатамошна 
преработка односно на продажба на сопствената 
основна организација на здружениот труд (погон). 

Во потврдата од став 2 на оваа точка се вне-
суваат податоци за количините и видовите на пче-
ничното брашно, на 'рженото брашно или на гризот 
предадени на понатамошна преработка односно 
продажба на сопствената основна организација на 
здружениот труд, како и износите на компензаци-
јата за еден килограм и за вкупните количини. 

5. Кога ќе утврди дека барањето за остварува-
ње на компензацијата во поглед на пресметувањето 
на компензацијата и приложената документација е 
исправно, Службата на општественото книговодство 
го одобрува износот на компензацијата во корист 
на жиро-сметката на корисникот на компензаци-
јата, а врз товар на жиро-сметката на буџетот на 
федерацијата 608-630-11-1/283/ — Компензација за 
пченично и 'ржено брашно и гриз. 

Ако кон барањето за остварување на компен-
зацијата се прилагаат преписи на оригинални ис-
прави (товарен лист, отпратница и ел.), тие пре-
писи мораат да бидат потпишани од овластеното 
лице и на нив мора да биде втиснат печат на ко-
рисникот на компензацијата, а оригиналните ис-
прави се поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е 
должна на секоја оригинална исправа од став 1 на 
оваа точка што се поднесува на увид да назначи 
дека компензацијата е исплатена. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за начинот 
на остварувањето на компензациите на име разлика 
во цената за брашно и масло за јадење („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/71 и 50/71). 

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

10 Бр. 2497/6 
10 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за стопанство, 

Бошко Димитриевиќ, е. р. 

252. 

Врз основа на член 31 став 2 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), сојузниот секретар за стопанство 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИЦИТЕ ЗАРАДИ 

ЕВИДЕНЦИЈА 

1. Организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство или што вршат услуги се 
должни да му достават на Сојузниот завод за цени, 
заради евиденција, ценовник за постојните цени на 
своите производи и услуги што со сојузен пропис се 
ставени под непосредна општествена контрола на 
цените, во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на тој пропис, ако со прописот на сојузниот 
секретар за стопанство не биде одредено дека не 
е потребно да се доставува ценовник. 

Обврската за доставување на ценовникот од 
став 1 на оваа точка не го задржува правото на ор-

ј ганизацијата на здружениот труд да ги продава про-
! Изводите и да ги врши услугите до цените наведени 
ј Во доставениот ценовник. 

2. Организациите на здружениот труд се должни 
да му достават на Сојузниот завод за цени ценовник 
за своите цени на производите и услугите чии цени 
се формираат според условите на пазарот, само ако 
тоа биде одредено со посебен пропис на сојузниот 
секретар за стопанство. 

Со прописот од став 1 на оваа точка се одредува 
и рокот од член 19 став 2 на Законот за општестве-
на контрола на цените. 

3. Ценовникот ги содржи следните податоци: 
1) назив на производот односно на услугата; 
2) единица на мера; 
3) основни технички, технолошки и комерцијал-

ни карактеристики, ознаки и спецификации, кои го 
одредуваат видот и квалитетот на производот однос-
но на услугата, или повикување на JUS или на друг 
пропис ако со него се одредени тие карактеристики; 

4) продажна цена на производот односно на ус-
лугата, со назначување на износот и видот на цени-
те (производителот, малопродажна и др.); 

5) услови на продажбата — место и начин на 
испораката, рабат, супер-рабат, ризици и други бо-
нификации, каса-сконто, вид и пресметка на амба-
лажата и др.; 

6) ден на почетокот на применувањето на ценов-
никот. 

Ценовникот може да се даде и во вид на ката-
лог, на проспект и ел. 

Организацијата на здружениот труд може да 
наведе и други податоци во ценовникот. 

Ако ценовникот не ги содржи податоците од 
став 1 на оваа точка, ќе се смета дека не е ниту 
поднесен. 

4. По исклучок од одредбата на точка 1 став 1 
на оваа наредба, организациите на здружениот труд 
не се должни да му достават на Сојузниот завод за 
цени ценовник за производите и услугите кои со 
сојузен пропис се ставени под непосредна општес-
твена контрола на цените до денот на влегувањето 
во сила на оваа наредба. 

5. Одредбите на точка 3 од оваа наредба се одне-
суваат и на цеиовниците што организациите на здру-
жениот труд ги доставуваат за нови производи спо-
ред член 20 став 2 од Законот за општествена ксхн-
трола на цените. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престануваат да важат: 

1) Наредбата за податоците што ги содржат це-
новниците и спогодбите за цени и за обврската за 
доставување на ценовниците („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/67); 

2) Наредбата за обврска за доставување ценов-
ници за производите чии цени се формираат според 
условите на пазарот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
30/67, 31/67, 7/68, 14/68 и 52/69); 

3) Наредбата за обврската за доставување на 
ценовниците за одделни производи („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 5/69); 

4) Наредбата за обврската за доставување це-
новници за одделни производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 10/70); 

5) Наредбата за обврската за доставување на 
ценовниците за превоз на патници на југословенс-
ките железници („Службен лист на СФРЈ", бр. 55/68); 

6) Наредбата за обврска за доставување на це-
новниците за индустриски производи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 22/70). 

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

Бр. 3632/1 ; f 
22 мај 1972 година ; ' 

Белград 

Заменик-сојузен 
секретар за стопанство, 

Никола ФИЛИПОВИ!*, е. Р-
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253. 

Врз основа на член 63 од Основниот закон за 
мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), сојузниот секре-
тар за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ МЕРКИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА ЗА-
РАДИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 

1. Во Наредбата за преземање мерки на држав-
ната граница заради здравствена заштита на доби-
токот („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72) во точка 
1 во уводната реченица по зборовите: „Грција" се 
додаваат зборовите: „и Турција". 

Во одредбата под 1 по зборовите: „Грција" се 
додаваат зборовите: „и Турци ја" на сите три места. 

Во одредбата под 2 по зборот: „Грција" се до-
даваат зборовите: „и Турција". 

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

Бр. 1704/2 
19 мај 1972 година 

Белград 
Заменик сојузен секретар, 

за земјоделство, 
Бранко Турудија, е. р. 

254. 

Врз основа на член 45 став 7 од Основниот за-
кон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67, 54/67, 26/68, 
30/68, 40/68, 48/68, 11/69 и 56/69) и член 15 став 2 од 
Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/65, 57/65, 4/66, 
28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68, 55/68, 
50/69, 18/70, 52/70, 24/71, 32/71, 44/71 и 12/72) во спо-
годба со сојузниот секретар за стопанство, сојуз-
ниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕ-
ЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТОТ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ДА-

НОКОТ НА ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за водење евиденција за про-

метот и за начинот на пресметување и плаќање на 
данокот на промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/68, 6/69, 15/69, 21/69, 53/69, 4/70, 24/70, 2/71, 56/71 
и 19/71) во член 426 се вршат следните дополненија: 

1) во одделот Скијање по зборовите: „(разни 
Брзови, рабници и делови)" се додаваат запирка и 
зборовите: „специјални чевли за скијање"; 

2) по одделот Спортски подводен риболов се до-
дава нов оддел, кој гласи: 

„Шах: 
Шах-гарнитури, шах-часовници, демонстраци-

они шах-табли.". 
Член 2 

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

Бр. 5-3319/2 
16 мај 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

255. 

Врз основа на чл. 60 и 61 од Законот за хартиите 
од вредност („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71), 
сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВА-
ЊЕТО, ЗА УСПЕХОТ НА УПИСОТ И ЗА ПРОМЕ-

ТОТ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ 

1. Организациите на здружениот труд, интерес-
ните заедници, општествено-политичките заедници 
и други општествени правни лица, вклучувајќи ги и 
банките, се должни во рок од 10 дена од денот на 
прибавената согласност од надлежниот републички 
односно покраински орган дека се исполнети усло-
вите за издавање на обврзници, да му достават на 
Сојузниот секретаријат за финансии објава за упис 
на обврзници во два примерока. 

Во роковите за упис односно за уплата на запи-
шаниот износ на обврзници, ^давателите на обврз-
ниците се должни секој месец, до десетти во месецот 
за изминатиот месец, да му доставуваат на Сојуз-
ниот секретаријат за финансии податоци за успехот 
на уписот на обврзниците, кои содржат износ на 
запишаните обврзници и износ на уплатените обврз-
ници. 

2. Издавателите на цертификатот за здружените 
средства, во рок од 10 дена од денот на из-
давањето на цертификатот, се должни да му дос-
тават на Сојузниот секретаријат за финансии пода-
тоци за намената на здружените средства (за заед-
ничко работење, за фондот на основачите, за 
средства на почетна резерва) и за износот на здру-
жените средства, како и за правата на имателот на 
цертификатот. 

3. Издавателите на благајничките записи се дол-
жни секој месец, до десетти во месецот за измина-
тиот месец, да му доставуваат на Сојузниот секре-
таријат за финансии извештај за запишаниот износ 
на благајничките записи издадени во месецот за кој 
се поднесува извештајот и за вкупниот износ на 
издадените благајнички записи чиј рок за враќан,е 
уште не втасал. 

4. Банките што им издаваат потврди на депо-
нентите за депонираните средства на рок подолг од 
една година, се должни секој месец, до десетти во 
месецот за изминатиот месец, да му доставуваат на 
Сојузниот секретаријат за финансии извештај за 
износот на депонираните средства за кои се издаде-
ни потврди кој содржи податоци' за износот на 
средствата депонирани во месецот за кој се подне-
сува извештајот и за вкупниот износ -на депозитите 
за кои е издадена потврда. 

5. Банките и другите парични организации што 
посредуваат во прометот со хартии од вредност се 
должни секој месец, до десетти во месецот за изми-
натиот месец, да му доставуваат на Сојузниот секре-
таријат за финансии податоци за износот на проме-
тот на хартиите од вредност по одделни видови хар-
тии од вредност (обврзници, цертификат^ благајни-
чки записи, потврди за депонирани средства). 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за податоците 
за емисијата и за прометот на обврзниците што се 
доставуваат до Сојузниот секретаријат за финансии 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/70). 

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

Бр. 2-6561/1 
10 мај 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар, 
за финансии, . 

Јанко Смоле, е. ј>, 
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256. 

Врз основа на член 8 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 и 58/71) во согласност со сојузниот се-
кретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини утврдува 

Л И С Т А 
НА ЦАРИНСКИТЕ ОСНОВИЦИ ЗА СТОКИТЕ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

ГИ УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 

1. За стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од 
странство, се одредува царинска основица, и тоа: 

Реден Тарифен Единица Царинска ос-
број број од , Назив на производот ' н а м е р а новица во ди-

Царинската нари по еди-
тарифа ница на мера 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

И 
12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

08.01 

08.02 

08.04 
09.01 

09.02 
09.03 
09 05 
09.06 
09.07 
10.06 

11.04 
15.01 
15.07 

15.12 
15.13 
16.02 

17.01 
17.04 

18.06 

19.02 

Урми, банани, кокосов орев, ананас*. 
1) урми kg 
2) банани kg 
3) кокосов орев kg 
4) ананас kg 
Агруми: 
1) лимон kg 
2) портокали kg 
3) мандарини kg 
Суво грозје kg 
Кафе: 
1) сурово во зрно kg 
2) пржено или мелено kg 
Чај kg 
Мате-чај kg 
Ванила во прачка kg 
Цимет (дарчин) kg 
Каранфилче (цел плод, пупка, рачка и стебленца) kg 
Ориз глазиран или полиран kg 
Брашно од кокосов орев kg 
Свинска маст kg 
Растителни масла: 
1) маслиново масло kg 
2) други kg 
Растителна маст kg 
Маргарин kg 
Конзерви од месо kg 
Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска kg 
Производи од шеќер без какао: 
1) ка ра мели kg 
2) гуми за џвакање kg 
3) фондани, како и разни марципани од бадем, орев, 

лешник и ел. kg 
Чоколада kg 
Производи од брашно, скроб или екстракт од слад, 
со додаток на какао помалку од 50%, по тежина, 
или без какао за исхрана на деца или за диетална 
исхрана или за кулинарски цели: 
1) за исхрана на деца: 

а) без какао kg 
б) со какао kg 

6,00 
4,00 
6,00 
6,00 

3,С0 
3,00 
3,00 
6,00 

25,00 
30,00 
35,00 
13,00 

275,00 
30,00 
40,00 
3,50 
9,00 
5,00 

8,00 
5,00 
4,50 
5,00 

20,00 
3,00 

8,00 
150,00 

10,00 

20,00 

2,50 
3,00 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
28 
29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 
36 
37 
38 

39 

40 

20.01 

20.02 

20.05 

20.06 

20.07 

21.05 

22.01 
22.03 
22.05 

22.06 

22.09 

24.02 

25.23 
27.10 

32.04 
32.05 
32.07 
32.09 

32.12 

33.01 

2) друго: 
а) без какао kg 6,00 
б) со какао kg 8,00 

Зеленчук и овошје, приготвени или конзервиран;! 
во оцет или во оцетна киселина, со или без шеќер, 
па и со додаток на сол, зачини или синап kg 4,00 
Маслинки kg 8,00 
Џемови, овошни желеа, мармелада добиени со ва-
рење, со или без додаток на шеќер: 
1) со додаток на шеќер kg 6,00 
2) без додаток на шеќер kg 4,00 
Овошје приготвено или конзервирано на друг на-
чин, со или без додаток на шеќер или алкохол kg 4,00 
Сокови од овошје (вклучувајќи ја и ширата од гро-
зје) и сокови од зеленчук, непревриени, без дода-
ток на алкохол, со или без додаток на шеќер: 
1) лимонов сок kg 6,50 
2) сок од друго јужно овошје kg 6,00 
3) сок од овошје и зеленчук kg 4,50 
Приготвени супи и бул јони, во течна или цврста 
состојба или во вид на прав kg 14,00 
Минерални води лит. 1,20 
Пиво лит. 3,00 
Вина од свежо грозје: 
1) пенливи: 

а) шампањ (француски) лит. 45,00 
б) други лит. 8,00 

2) дезертни лит. 7,00 
3) други лит. 4,00 
Вермут и други вина од свежо грозје, зачинети со 
ароматични екстракти: 
1) вермут лит. 9,00 
2) разни ароматични вина лит. 8.00 
1) Виски лит. 40,00 
2) Џин лит. 20,00 
3) Коњак лит. 45,00 
4) Рум лит. 25,00 
5) Ликери лит. 15,00 
6) Аперитиви лит. 15,00 
Тутун преработен: 
1) пури 10 парч. 5,00 
2) цигари 20 парч. 3,00 
3) тутун за луле kg 50,00 
Портланд цемент kg 0,40 
1) Масло за подмачкување: 

а) за мотори лит. 10,00 
б) за менувачи и запчаници лит. 15,00 
в) за хидраулични кочници на автомобили лит. 20,00 

2) Масло за горење лит. 0,70 
Кана за коса во прав kg 40,00 
Анилински бои kg 200,00 
Бронзени бои kg 30,00 
1) Лакови и бои врз база на синтетички смоли kg 30,00 
2) Бродски бои kg 17,00 
3) Други лакови и бои kg 12,00 
Китови: 
1) за автомобили kg 15,00 
2) други kg 4,00 
Синтетички миризливи материи и концентрат што 

се состојат од вистински етерични масла, ми-
ризливи материи и фиксатори kg 1.100,00 
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41 33.06 

42 

43 
44 

45 
46 

34.01 

34.02 
34.05 

36.07 
37.02 

47 37.03 

48 39.02 

Парфимериски, козметички и тоалетни препарати: 
1) парфеми 
2) коловски води и сл. 
3) препарати за одржување и нега на кожата, ос-

вен прашокот за деца и производите врз база на 
„Геровитал" 

4) ружеви за усни 
5) лакови за нокти 
6) пасти и други средства за нега на забите 
7) кремови и слични средства за употреба по бри-

чење 
8) лак за коса 
9) шампони 
Сапуни: 
1) тоалетни 
2) медицински 
3) за бричење 
4) за перење 
Детерџенти 
Политури и кремови за обувки, за мебел и подови, 
средства за полирање метали, прашоци за чистење 
и слични препарати: 
1) кремови за обувки 
2) полир-пасти за мебел и за автомобили 
3) масти за подови 
Кременчиња за запалки 
Филмови во ленти — ролни, осетливи на светли-
на, неекспонирани, дупчени или не: 
1) филмови за едно вложување во фото-апарати: 

а) филм 4 X 6,5 cm (8 снимки): 
1) црно-бел 
2) колор 
3) диа-колор 

б) филм 6 X 9 еш (8 снимки): 
1) црно-бел 
2) колор 
3) диа-колор 

в) тесен филм 35 rmn (20 снимки): 
1) црно-бел 
2) колор 
3) диа-колор 

г) тесен филм 35 mm (36 снимки): 
1) црно-бел 
2) колор 
3) диа-колор 

2) филмови во ленти — ролни: 
а) до 8 mm широчина: 

1) црно-бел 
2) колор 

б) над 8 до 16 mm широчина: 
1) црно-бел 
2) колор 

в) над 16 до 35 mm широчина: 
1) црно-бел 
2) колор 

фото-хартија: 
1) обична: 

а) црно-бела 
б) колор 

2) полароид, за едно вложување од 8 снимки: 
а) црно-бела 
б) колор 

1) Пластични маси: 
а) прав б) гранулат 
в) плочи 

лит. 
лит. 

kg 
парче 
парче 
kg 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

kg 
kg 
kg 
kg 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

m 
m 

m 
m 

m 
m 

m~ 
m* 

парче 
парче 

kg 
kg 
kg 

200,00 
60,00 

90,00 
17,00 
9,00 

27,00 

45,00 
40,00 
15,00 

12,00 
10,00 
15,00 

6,00 
12,00 

12,00 
30,00 
10,00 

680,00 

4,00 
15,00 
25,00 

7,00 
30,00 
50,00 

7,00 
25,00 
35,00 

12,00 
35,00 
48,00 

4,50 
6,50 

4,50 
5,50 

3,50 
4,50 

17,00 
110,00 

50,00 
80,00 

8,00 
10,00 
25,00 
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49 
50 

39.03 
39.07 

51 

52 

53 

54 

55 

40.11 

40.12 

40.13 

40.14 

42.92 

56 42.03 

г) фолии kg 30,00 
д) лепливи ленти kg 35,00 

2) Плексиглас плочи kg 40,00 
3) Тапети во ролни kg 40,00 
4) „Скај" (на подлога од текстил кој служи како 

зајакнување): 
а) за чанти, торби и куфери kg 70,00 
б) за предмети за облекување (над 50% пластич-

на маса) kg 90,00 
Целофан и целулозии ацетат-фолии kg 28,00 
Изработки од материјалите од тар. број 39.01 до 
39.06: 
1) украсни предмети: 

а) за лично украсување kg 300,00 
б) друго kg 150,00 

2) санитарни предмети kg 40,00 
3) тоалетни предмети kg 70,00 
4) трпезни или кујнски прибор kg 60,00 
5) вештачко цвеќе kg 90.00 
0) плочи за обложување подови и ѕидови kg 23,00 
7) „стакло" за часовници парче 1,20 
Гуми за тркала од сите видови: 
1) внатрешни гуми kg 25,00 
2) надворешни гуми: 

а) дијагонални kg 30,00 
б) радиј алии kg 45,00 

Хигиенски и фармацевтски предмети (вклучувајќи 
ги и цуцлите) од нестврднат (мек) вулканизиран ка-
учук kg 70,00 
Предмети на облека и прибор за облека (вклучувај-
ќи ги и нараквиците) за сите цели, од нестврднат 
(мек) вулканизиран каучук kg 60,00 
Други изработки од нестврднат (мек) вулканизиран каучук kg 40,00 
Предмети потребни на патниците (на пример: 
транкови, куфери за облека, кутии за шапки, 
патни торби, рашиди ити.): 
1) од природна кожа: 

а) куфери kg 140,00 
б) чанти и слично kg 200,00 
в) торби и слично kg 140,00 

2) од пресувана или регенерирана кожа: 
а) куфери kg 110,00 
б) чанти и слично kg 140,00 
в) торби и слично kg 110,00 

3) од пластични материи во листови: 
а) куфери kg 50,00 
б) чанти и слично kg 80,00 
в) торби и слично kg 70,00 

4) од вулканизирани влакна или картон: 
а) куфери kg 35,00 
б) чанти и слично - kg 45,00 
в) торби и слично kg 40,00 

5) од текстилни ткаенини: 
а) куфери kg 60.00 
б) чанти и слично kg 90,00 
в) торби и слично kg 70,00 

Предмети за облекување и прибор за облека од 
природна или пресувана кожа: 
1) од природна кожа: 

а) палта и мантили: 
1) од мазна парче 700,00 
2) од велуризираиа парче 200,00 
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57 

58 

59 

60 
61 

62 

63 

64 
65 

66 

67 
68 

69 

70 

43.02 

43.03 

48.07 

48.11 
48.21 

50.07 

50.09 

50.10 
51.03 

51.04 

52.01 
52.02 

53.10 

53.11 

71 

72 
73 

53.12 

53.13 
54.05 

б) јакни: 
1) од мазна парче 400,00 
2) од велуризирана парче 500,00 

в) нараквици: 
1) со постава од крзно чифт 90,00 
2) други чифт 60,00 
г) друго kg 200,00 

2) од пресувана кожа: 
а) палта и мантили парче 500,00 
б) јакни парче 300,00 
в) друго kg 150,00 

Отпадоци од крзно: 
1) од прости и вештачки крзна kg 120,00 
2) од фини крзна kg 600,00 
Предмети од крзно (крзно сработено или конфекци-
онирано): 
1) од прости и вештачки крзна kg 400,00 
2) од фини крзна kg 1 350,00 
Хартија обложена со боја или со печатени шари 
(шагрен, сјајна, шарена, украсна) kg 30,00 
Тапети од хартија kg 35,00 
Други изработки од хартија: 1) сервиети од хартија kg 45,00 
2) чаши, па и ^рафинирани од хартија kg 17,00 
Предиво од природна свила пригодено за 
продажба на мало kg 200,00 
Ткаенини од природна свила или шап-свила: 
1) ретки ткаенини (муслин, гренадир воал, газа, е-

танин и сл,) kg 350,00 
2) чести ткаенини kg 300,00 
Ткаенини од бурет-свила kg 180,00 
Предиво од вештачки или синтетички влакна 
(бескрајни) пригодено за продажба на мало kg 70,00 
Ткаенини од вештачки или синтетички влакна 
(бескрајни) вклучувајќи ги и ткаенините од 
монофил или од должици од тар. бр. 51.01 или 
51.02: 
1) од синтетички влакна kg 120,00 
2) од вештачки влакна (ацетат, рајон и сл.) kg 90,00 
Метализирано предиво kg 250,00 
Ткаенини од метални нишки или од метализирано 
предиво што се употребуваат за изработка на пред-
мети за облекување, како и ткаенини за мебел и kg 300,00 
слично 
Предиво од фина волна принудено за продажба на 
мало kg 100,00 
Ткаенини од волна и од фина длака: 
1) за ќебиња — покривки kg 90,00 
2) за други цели: 

а) од волнено влечено (штрајхгарн) предиво што 
содржи над 50°/о волна, како и во мешаница 
со предива од други текстилни материјали, 
освен волнено предиво kg 100,00 

б) од волнено влечено (штрајхгарн) и чешлано 
(камгарн) предиво што содржи над 50°/о вол-
на (полукамгарн) kg 150,00 

в) од волнено чешлано (камгарн) предиво што 
содржи над 50% волна, како и во мешаница 
со предива од други текстилни материјалу 
освен волнено влечено предиво kg 200,00 

Ткаенини од груба животинска длака, освен длал-
ката од грива или од опашка kg 70,00 
Ткаенини од длака од грива и од опашка kg 60,00 
Ткаенини од лен или од рамија kg 40,00 
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74 

75 
76 
77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 
87 
88 

89 

90 

91 

92 

93 

55.06 Предиво од памук, пригодено за продажба на мало: 
1) конец: 

а) за вез kg 250,00 
б) друг kg 80,00 

2) друго kg 55,00 
55.07 Ткаенини од памук врзувани во гази kg 70,00 
55.08 1 Ткаенини од памук, букле, вид фротирни ткаенини kg 60,00 
55.09 Други ткаенини од памук: 

1) за ќебиња — покривка kg 40,00 
2) за други цели kg 60,00 

56.07 Ткаенини од вештачки или синтетички влакна (ис-
прекинати или од отпадоци): 
1) од синтетички влакна kg 120,00 
2) од вештачки влакна kg 90,00 

58.01 Теписи, прекривки и простирки со јазли изработе-
ни со врзување или обвивање (конфекционирани 
или не): 
1) со јазли врзани со рака, волнени ш8 600,00 
2) со јазли врзани со машина: 

а) волнени т 8 250,00 
б) од други влакна т® 150,00 

58.02 Други прекривки за подови (таписон) и ел т * 70,00 
58.04 Плиш и сомот (со расечен или нерасечен флор) и 

ткаенини од гасеничаво предиво, освен букле-тка-
енините од памук, вид фротирни ткаенини од тар. 
бр. 55.08 и ткаенини од тар. бр. 58.05: 
1) од памук kg 60,00 
2) од свила kg 300,00 
3) од волна kg 150,00 
4) од синтетички влакна kg 120,00 
5) од вештачки влакна kg 90,00 

58.05 Лентести изработки (за ремени за часовници) m 7,00 
58.07 Гасеничаво предиво — жанила, тантелесто предиво 

— увртено предиво (освен метализираното предиво 
од тар. бр. 52.01 и тантелесто-увртеното предиво од 
длака од грива и опашка) kg 120,00 

58.08 Тил и други мрежести ткаенини (освен плетените 
ткаенини или хеклуваните ткаенини), мазни kg 150,00 

58.09 Тантели: 
1) рачно изработени kg 350,00 
2) машински изработени kg 180,00 

58.10 Везови во парчиња, во ленти или мотиви kg 250,00 
59.02 Прекривки за подови т * 70,00 
59.05 Мрежи за риболов (без метални делови): 

1) од синтетички влакна kg 130,00 
2) од памук kg 80,00 

59.08 Текстилни ткаенини импрегнирани или обложени 
со препарати од деривати на целулоза или од други 
вештачки пластични материи kg 40,00 

59.09 Текстилни ткаенини обложени или импрегнирани 
со масло или со препарати врз база на сушливи 
масла kg 30,00 

59.10 Линолеум и материјали приготвени на текстилна 
подлога на сличен начин како линолеум, сечени во 
облици или не т 1 30,00 

59.11 Каучукувани текстилни ткаенини, освен плетени и 
хеклувани стоки обложени со каучук kg 40,00 

59.13 Ткаенини и ленти (освен плетените и хеклуваните) 
еластични, изработени од текстилни материи врзани 
со каучукови жици kg 70,00 
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94 60.01 

95 

96 

60.02 

60.03 

97 60.04 

98 60.05 

61.01 

100 61.02 

Плетени и хеклувани метражни стоки нееластачни 
и некаучукувани: 
1) од природна свила kg 
2) од памук ,kg 
3) од волна kg 
4) од синтетички влакна kg 
5) од вештачки влакна kg 
Нараквици од сите видови, плетени или хеклувани, 
нееластични и некаучукувани: 
1) од памук чифт 
2) од волна чифт 
3) од синтетички влакна чифт 
Чорапи, долни чорапи, сокни, чорапи за членови, 
доколепици и сл., плетени или хеклувани, неелас-
тични и некаучукувани: 
1) Од памук чифт 
2) Од синтетички влакна: 

а) женски 
1) „хула-хоп" парче 
2) други чифт 

б) машки чифт 
в) детски: 

1) „хула-хоп" парче 
2) други чифт 

3) Од волна чифт 
Долна рубелина и облека плетена или хеклувана, 
нееластична и некаучукувана: 
1) од природна свила kg 
2) од памук - kg 
3) од волна и фина животинска длака kg 
4) од синтетички влакна kg 
5) од вештачки влакна , kg 
6) од друг текстилен материјал kg 
Горна облека и други предмети плетени или хеклу-
вани, нееластични и некаучукувани: 
1) од природна свила kg 
2) од памук kg 
3) од волна и фина животинска длака kg 
4) од синтетички влакна kg 
5) од вештачки влакна kg 
Горна облека за возрасни мажи: 
1) машка облека од волнена ткаенина парче 
2) машко сако од волнена ткаенина парче 
3) машки панталони од волнена ткаенина парче 
4) машка облека од памучна и цел-ткаенина парче 
5) машко сако од памучна и цел-ткаенина парче 
6) машки панталони од памучна и цел-ткаенина парче 
7) машка облека од синтетичка ткаенина парче 
8) машко сако од синтетичка ткаенина парче 
9) машки панталони од синтетичка ткаенина парче 
10) машко зимско волнено палто парче 
11) машки мантили од синтетичка ткаенина: 

а) шушкавци парче 
б) други парче 

12) машки мантили од други материјали без f 
влошка парче 

13) Машки виндјакни од сите видови ткаенини без 
влошка парче 

Горна облека за жени, моми и деца: 
1) фустани: 

а) од памучна и цел-ткаенина kg. 
б) од волнена ткаенина kg 
в) од природна свила kg. 
г) од синтетичка ткаенина kg 

2) женски здолници: 
а) од памучна и цел-ткаенина kg 
б) од волнена ткаенина kg 
в) од синтетичка ткаенина kg 

300,00 
60,00 

150,00 
120,00 
90,00 

10,00 
25,00 
15,00 

8,00 

12,00 
6,00 
6,00 

10,00 
3,50 

12,00 

350,00 
90,00 

200,00 
250,00 
130,00 
120,00 

350,00 
120,00 
250,00 
250,00 
150,00 

600,00 
350,00 
170,00 
350,00 
200,00 
120,00 
450,00 
250,00 
150,00 
650,00 

40,00 
250,00 

400,00 

180,00 

150,00 
250,00 
350,00 
300,00 

150,00 
250,00 
800,00 
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101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

61.03 и 
61.04 

61.05 
61.06 

61.07 

61.09 

62.01 

62.02 

108 62.04 

3) женски блузи: 
а) од памучна и цел-ткаенина парче 
б) од природна свила парче 
в) од синтетичка ткаенина парче 

4) женски палта, волнени парче 
5) женски мантили од синтетичка материја: 

а) шушкавци парче 
б) други парче 

6) женски мантили од друг материјал, без влошка парче 
7) женски костими (комплет): 

а) од волнена ткаенина парче 
б) од синтетичка ткаенина парче 

8) женски панталони од синтетичка ткаенина парче 
9) женски виндјакни од сите видови материјали парче 
10) детска облека: 

а) од памучна ткаенина kg 
б) друга kg 

Долна рубелина и облека за возрасни мажи, жени, 
моми, возрасни деца и деца: 
1) од памучна и цел-ткаенина kg 
2) од волнена ткаенина kg 
3) од природна свила kg 
4) од синтетички влакна kg 
Џебни шамивчиња парче 
Шалови и шамии: 
1) од природна свила парче 
2) од памук парче 
3) од волна парче 
4) од синтетички или вештачки влакна парче 
Кравати: 
1) од природна свила парче 
2) од памук парче 
3) од волна парче 
4) од синтетички или вештачки влакна парче 
1) Мидери: 

а) корсети парче 
б) обични парче 

2) Градници (брусхалтери) парче 
Ќебиња: 
1) од волна парче 
2) од синтетички влакна парче 
3) од памук карче 
Креветска рубелина, трпезна рубелина, тоалетна 
рубелина и рубелина за кујни; завеси и други пред-
мети за внатрешно суредување: 
1) чаршафи: 

а) ј органски парче 
б) креветски парче 

2) кадафи парче 
3) прекривки за кревет: 

а) за еден кревет парче 
б) за два кревета парче 

4) чаршафи за на маса: 
а) од дамаст парче 
б) други парче 

5) сервиети: 
а) од дамаст парче 
б) други парче 

6) крпи за лице kg 
7) завеси: 

а) од памучни влакна kg 
б) од синтетички влакна kg 
в) од вештачки влакна kg 

Предмети за логорување: 
1) шатори kg 
2) друго (душеци, перничиња и ел.) kg 

35,00 
120,00 
70,00 

600,00 

40,00 
200,00 
300,00 

400,00 
250,00 
120,00 
180,00 

40,00 
70,00 

100,00 
200,00 
350,00 
250,00 

2,50 

40,00 
8,00 

20,00 
12,00 

40,00 
7,00 

20,00 
25,00 

120,00 
70,00 
25,00 

200,00 
150,00 
70,00 

60,00 
30,00 
15,00 

120,00 
180,00 

70,00 
35,00 

8,00 
4,00 

70,00 

60,00 
150,00 
100,00 

100,00 
40,00 



Страна 516 — Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 25 мај 1972 

109 
110 

63.01 
64.02 

111 

112 

113 
114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

66.01 

67.04 

69.07 
69.08 

69.10 

69.11 

69.12 

69.13 

69.14 

70.04 

70.10 

Употребувани предмети за облекување и обувки 
Обувки со ѓонови од природна или пресувана ко-
жа, обувки (освен оние од тар. број 64.01) со ѓонови 
од каучук или од вештачки пластични материи: 
1) чевли: 

а) машки и женски 
б) детски 

2) чизми: 
а) машки и женски 
б) детски 

3) чевли за скии: 
а) машки и женски 
б) детски 

4) папуни: 
а) машки и женски 
б) детски 

kg 

чифт 
чифт 

чифт 
чифт 

чифт 
чифт 

чифт 
чифт 

парче 
парче 

парче 
парче 
kg 

122 70.13 

Чадори и сонцобрани: 
1) на расклопување — сложливи 
2) други 

Перики: 
1) од природна коса 
2) од вештачка коса 
Плочи за подови, неглеѓосани и неглазирани 
Плочи за подови, плочи за огништа — камини и 
плочи за обложување ѕидови, глеѓосани или 
глазирани: 
1) бели kg 
2) во боја kg 
Сливници, лавабоа, бидеа, клозетски шолји, писо-
ари, кади за бањи и слични санитарни предмети: 
1) бели kg 
2) во боја kg 
Садови и други предмети што се употребуваат во 
домаќинството или за тоалетни дели, од порцелан: 
1) еднобојни kg 
2) повеќебојни kg 
Садови и други предмети што се употребуваат во 
домаќинството или за тоалетни цели, од други ви-
дови керамика: 
1) еднобојни kg 
2) повеќебојни kg 
Фигури и други украсни предмети освен предмети 
за лично украсување од керамички материјали; 
предмети зи мебел: 
1) од порцелан kg 
2) од друг керамички материјал kg 

Други изработки од керамички материјал: 
1) од фајанс kg 
2) од друг керамички материјал kg 
Стакло за прозори, леано или валано, во плочи и 
листови, во квадратна или правоаголна форма: 
1) до 2 mm дебелина m* 
2) над 2 до 3 mm дебелина т 2 

3) над 3 до 5 mm дебелина т г 

4) над 5 mm дебелина т * 
Шишиња оплетени, шишиња флакони, бокали, лон-
ци и цевести контенери и други слични контенери 
за транспорт и пакување стоки, од стакло; затки, 
капаци и други затворачи од стакло: 
1) шишенца за пакување на козметички препарати kg 
2) друго kg 

Изработки од стакло, освен предметите што спаѓаат 
во тар. број 70.19, што се употребуваат за на маса, 
кујна, тоалет, канцеларија, за внатрешна декораци-
ја и ел.: 

60,00 

150,00 
50,00 

200,00 
100,00 

350,00 
150,00 

30,00 
15,00 

90,00 
60,00 

500,00 
300,00 

5,50 

7,00 
9,00 

10,00 
13,00 

25,00 
40,00 

16,00 
30,00 

150,00 
50,00 

8,00 
6,00 

8,00 
12,00 
17,00 
27,00 

40,00 
15,00 
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1) од кристал: 
а) брусен 
б) друг (леан) 

2) од друго стакло: 
а) брусено, 
б) друго 

3) од огноотпорно стакло 
перли од стакло, имитации на бисер и на скапоце-
ни и полускапоцени камења и слични предмети од 
стакло: 
1) мозаик-коцкици (плочички) 
2) друго 
Стаклена волна 
Сифон-шишиња за приготвување сода-вода 
Забно злато во плочички 
Јувелирски предмети и нивни делови, од злато 
1) од 18 карати 
2) од 14 карати 

Имитација на накит (лажен накит) 
Златници (златни пари) 
Бетонско железо 
Подликуван лим 
Врата метална: 
1) надворешна и за гаража: 

а) еднокрилна 
б) двокрилна 

2) внатрешна (во вид на хармоника): 
а) еднокрилна 
б) двокрилна 

Резервоари-танкови за течности 
Жичена мрежа за ограда, пластифицирана 
I) Печки: 

а) на цврсти горива: 
1) обични 
2) со автоматски регулатор ца топлината 

б) на течни горива: 
1) до 5.000 kcal 
2) над 5.000 до 7.500 kcal: 

а) без провидно огниште 
б) со провидно огниште 

3) над 7.500 до 10.000 kcal: 
а) без провидно огниште 
б) со провидно огниште 

4) над 10.000 kcal: 
а) без провидно огниште 
б) со провидно огниште 

в) на гас: 
1) со приклучок на градска мрежа 
2) други подвижни 
г) за централно греење, неелектрично загревање 

со или без вградени котли за загревање на 
вода, без додатна опрема за разведување на 
топлина и без горилник: 

1) до 13.500 kcal 
2) над 13.500 до 17.000 kcal 
3) над 17.000 до 20 500 kcal 
4) над 20.500 до 24.000 kcal 
5) над 24.000 до 27.000 kcal 
6) над 27.000 до 30.000 kcal 
7) над 30.000 до 33 ООО kcal 
8) над 33.000 до 37.000 kcal 
9) над 37.000 до 40.000 kcal 

10) над 40.000 до 43.000 kcal 
II) над 43.000 до 47.000 kcal 

kg 
kg 

kg 
kg 
kg 

kg 
kg 
kg 
парче 
грам 

грам 
грам 

kg 
грам 
kg 
kg 

комплет 
комплет 

комплет 
комплет 
kg 
m2 

парче 
парче 

парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

150,00 
100,00 

35,00 
20,00 
30,00 

70,00 
250,00 
12,50 
70,00 
25,00 

30,00 
25,00 

300,00 
30,00 
3,00 

3,50 

1.350,00 
2.000,00 

600,00 
1.200,00 

12,00 

7,00 

600,00 
1.200,00 

700,00 

800,00 
900,00 

1.000,00 
1.150,00 

1.250.00 
1.350,00 

1.200,00 
800,00 

2.600,00 
2.850,00 
3.000,00 
3.400,00 
3.900,00 
4.400,00 
4.700,00 
5.200,00 
5.450,00 
5.700,00 
6.150,00 

70.19 123 

70.20 
70.21 
71.07 
71.12 

71.16 
72.01 
73.10 

73.11 
73.21 

73.22 
73.27 
73.36 

124 
125 
126 
127 

128 

129 
130 

131 
132 

133 
134 
135 
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12) над 47.000 до 52.000 kcal 
13) над 52.000 до 56.000 kcal 
14) над 56.000 до 61.000 kcal 
15) над 61.000 до 68.000 kcal 

парче 
парче 
парче 
парче 

6.750,00 
7.200,00 
7.750,00 
8.550,00 

136 73.37 

137 73.38 

138 
139 
140 
141 

142 

78.05 
82.04 
82.06 

82.08 

82.11 

Забелешка: 

За следната опрема што се вградува во уред за 
централно греење, царинската основица се зголе-
мува, и тоа за: 
1) бојлер лит. 
2) пумпа за вода парче 
3) термостат за котел парче 
4) моторен вентил за мешање парче 
5) проточна батерија парче 
6) горилник: 

а) до 40.000 kcal парче 
б) над 40.000 kcal за секои 1.000 kcal 

2) Шпорети за домаќинство: 
а) на цврсти горива парче 
б) на течни горива до 5.000 kcal парче 
в) на гас: 

1) со два пламена парче 
2) со три пламена парче 
3) со четири пламена парче 

3) Гасни решоа пламен 
4) Гасни бојлери — проточна. 

а) до 5 литра во минута парче 
б) над 5 до 10 литра во минута парче 
в) над 10 до 15 литра во минута парче 

5) Гасни греалки за бања парче 
1) Радијатори, ^електрични: 

а) од леано железо, ребреста kg 
б) од челичен лим, плочести kg ' 
в) од алуминиум kg I 

2) Конвектори — замена за радијатори (бакарни 
цевки со плоча од алуминиум и со обвивка — 
кутија од челичен лим) kg 

Предмети што обично се употребуваат во дома-
ќинството и предмети за хигиена: ^ . 
1) садови: Ј 

а) поцинкувани kg 1 

б) емајлирани kg 1 

в) од алуминиум kg 
г) од не'рѓосувачки челик kg 

2) кади за бања од железо или челик kg 
3) мијалници за перење садови од не'рѓосувачки 

челик, без дол апче: 
а) со едно лавабо и со плоча за сушење парче 
б) со два лавабоа, без плоча за сушење парче 
в) со два лавабоа и со плоча за сушење парче 

Цевки оловни kg 
Ламби за лемење (лет-ламби на гас) парче 
Ножеви за косачки парче 
Машини за мелење и пасирање: 
1) за мелење месо парче 
2) за мелење афион парче 
3) за мелење ореви парче 
4) за пасирање домати парче 
Апарати за бричење и нивни сечила — ножеви, 
бричеви и нивни сечила: 
1) апарати за бричење парче 
2) ножеви — жилети парче 
3) ленти парче 
4) бричеви парче 

11,50 
1.100,00 

200,00 
700,00 
800,00 

2.300,00 
120,00 

1.200,00 
1.100.00 

800,00 
900,00 

1.200,00 
40,00 

400,00 
550,00 
700,00 
550,00 

8,00 
12,00 
28,00 

28,00 

8,50 
14,00 
23,00 
55,00 

8,00 

600,00 
800,00 

1.100,00 

6,00 

200,00 

70,00 

30,00 
15,00 
16,00 
15,00 

15,00 
1,20 
6,50 

28,00 
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143 

144 
145 

146 

82.12 

82.13 
82.14 

84.06 

Ножици: 
1) за домаќинство 
2) за шивачи 
3) за фризери 
Машини за стрижење, неелектрични 
Прибор за јадење од не'рѓосувачки челик: 
1) за 6 лица 
2) за 12 лица 
1) Мотори за чамцш 

а) стабилни-дизел (без оска и без пропелер): 
1) до 3 КЅ 
2) над 3 до 4,5 КЅ 
3) над 4,5 до 7 КГ 
4) над 7 до 10 КЅ 
5) над 10 до 13 КЅ 
6) над 13 до 17 КЅ 
7) над 17 до 20 КЅ 
8) над 20 до 23 КЅ 
9) над 23 КЅ 

парче 
парче 
парче 
парче 

комплет 
комплет 

К Ѕ кѕ кѕ 
к ѕ кѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 
к ѕ 

12,00 
35,00 
15,00 
40,00 

85,00 
180,00 

1.600,00 
1.350,00 
1.250,00 
1.100,00 
1.000,00 

950,00 
900,00 
800,00 
720,00 

147 

148 

84.11 

84.13 

14$ 

150 

84.15 

84.17 

151 84.18 

Забелешка: 

За бензински мотори царинската основица се на-
малува за 10°/о, а за мотори без уреди за редукција 
царинската основица се намалува за 5fl/o. 

б) подвижни: 
1) до 6,5 КЅ 
2) над 6,5 до 10 КЅ 
3) над 10 до 15 КЅ 
4) над 15 до 20 КЅ 
5) над 20 до 25 КЅ 
6) над 25 до 30 КЅ 
7) над 30 КЅ 

Забелешка: 

Полуподвижни „3" мотори се царинат како под-
вижни 
2) Уред за гасни погон на патнички автомобили: 

а) до 50 лктра 
б) над 50 литра 

Компресори: 
1) од 50 литра 
2) од 100 литра 
3) од 150 литра 
4) од 200 литра 
5) од ЗОО литра 
Горилници — горачи на печки (атомизери): 
1) за калеви печки: 

а) без резервоар 
б) со резервоар 

2) за собни печки (адаптери) 
3) за етажно греење (до 40.000 kcal) 
4) за централно греење (над 40.000 kcal) 
1) Ладилници-фрижидери: 

а) компресиони 
б) апсорпциони 

2) Конзерватори за смрзнување (разладни витрини) 
Електрични машини за варење кафе (ехргеѕѕо) за 
потребите на угостителството, освен автоматски: 
а) со 1 група (рачка) 
6) со 2 групи (рачки) 
в) со 3 групи (рачки) 
г) со 4 групи (рачки) 
д) со 5 групи (рачки) 
ѓ) со 6 групи (рачки) 
1) Кујнски пречистувачи на воздух (филтери без 

вентилатор) 
2) Филтери за вода — декалцификатори 

К Ѕ 
К Ѕ 
К Ѕ 
К Ѕ 
К Ѕ 
К Ѕ " 
К Ѕ 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

лит. 
лит. 
лит. 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

550,00 
480,00 
400,00 
370,00 
340,00 
300,00 
280,00 

1.650,00 
2.000,00 

3.000,00 
3.400,00 
4.100,00 
4.500,00 
5.500,00 

300,00 
400,00 
750,00 

1.800,00 
3.600,00 

9,00 
8,00 

13,50 

6.800,00 
8.200,00 

11.000,00 
13.500,00 
16.500,00 
20.000,00 

700,00 
1.000.00 
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152 

153 

154 

84.19 

84.20 

84.21 

155 84.24 

Машини за миење садови: 
1) за 4 лица парче 
2) за 6 лица парче 
3) за 8 лица парче 
4) за 10 лица парче 
Ваги: 
1) саги за домаќинство до 10 kg парче 
2) ваги за бања парче 
Прскал ки и атомизери за лозја и овоштарници: 
1) Рачни: 

а) лозјарски прскалка грбни: 
1) без мотор парче 
2) со мотор до 3 КЅ парче 

б) други — превозни, без мотор парче 
2) Тракторски (атомизери): 

а) носени: 
1) без пумпа парче 
2) со пумпа парче 

б) влечени: 
1) без пумпа парче 
2) со пумпа парче 

1) Плугови: 
а) запрежни: 

1) обични: 
а) еднобраздни парче 
б) двобраздни парче 

2) свртувани парче 
б) тракторекп: 

1) носени (хидраулично подигнати): 
а) обични: 

— еднобраздни парче 
— двобраздни парче 
— трибраздни парче 

б) свртувачи: 
— еднобраздни парче 
— двобраздни парче 
— трибраздни парче 

2) влечени (на тркала): 
а) обични: 

— еднобраздни парче 
— двобраздни парче 
— трибраздни парче 
— повеќебраздни бразда 

б) свртувачи: 
— еднобраздни парче 

2) Б р а н и : 
а) запрежни: 

1) со цврста рамка парче 
2) мрежести — членести парче 

б) тракторски: 
1) со цврста рамка: 

а) работна широчина до 120 с т (дводелни) парче 
б) работна широчина над 120 cm (триделни 

и повеќедел ни) парче 
2) мрежеети — членести: 

а) работна широчина до 120 с т (дводелни) парче 
б) работна широчина над 120 cm (триделни 

н повеќоделни) парче 

3) Чинијарки: 
а) запрежни парче 
б) тракторски: 

1) работна широчина до ИО cm парче 
2) работна широчина над 110 до 210 cm парче 
3) работна широчина над 210 cm парче 

4) С е а л к и : 
а) запрежни: 

1) двоводни за сеидба на пченка, сончоглед и 
слични култури парче 

2) повеќе] <едни за сеидба на пченица, дете-
лина и слични култури парче 

2.400,00 
2.700,00 
3.000,00 
4.000,00 

40,00 
80,00 

300,00 
1.850,00 

800,00 

1.700,00 
4.500,00 

6.200,00 
9.000,00 

350,00 
500.00 
600,00 

1.000,00 
1.250,00 
1.650,00 

2.700,00 
4.100,00 
6.400,00 

1.650,00 
2.450,00 
3.300,00 

950,00 

4.000,00 

300,00 
350,00 

700,00 

1.100,00 

800,00 

1.350,00 

1.650,00 

2.700,00 
3.400,00 
4.000,00 

1.100,00 

2.700,00 
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156 84.25 

б) тракторски: 
1) повеќередни за сеидба на пченка, сончо-

глед, репа и слични култури 
2) повеќередни за сеидба ва пченица, дете-

лина и слични култури 
5) Копачки: 

а) запрежни 
б) тракторски: 

1) фрезери: 
а) едноредни (комплетни) работна широ-

чина: 
— до 25 cm 
— над 25 до 60 cm 
— над 60 до 80 cm 
— над 80 cm 

б) повеќередни: 
— со 2 фрези 
— со 3 фрези 
— со 4 фрези 
— со 5 фрези 
— со 6 фрези 

2) повеќередни копачки: 

— со ножеви (обични) 

Забелешка: 
Во царинската основица за едноредни (комплетни) 
фрезери е вклучена и вредноста за : 

— гарнитура на алат, 
— уред за фрезирање 
— потпирно тркало 

1) Самоврзачки: 
а) запрежни 
б) тракторски 

2) Косачки: 
а) запрежни 
б) тракторе™ (комплет), работна широчина: 

1) до 90 cm 
2) над 90 до 120 cm 
3) над 120 до 180 cm 
4) над 180 cm 

в) самоодпи: 
1) рачно носени со мотор до 2 КЅ 
2) други: 

а) до 6 КЅ 
б) над 6 К Ѕ 

Забелешка: 
1. Од самоодните косачки се исклучени рачните 

моторни косачки ка ј кои моторот служи само за 
погон па ножевите (напр. градинарски). 

2. Ако косачките имаат уред за одлагање на жито, 
царинската основица се зголемува за динари 
400,00. 

3. Ако косачките се со дизел-мотор, царинската 
основица се зголемува за 20Vo. 

3) Вршалки: 
а) со една работна операција 

— вршење (имаат само тапан, широчина до 
650 mm) 

б) со две работни операции — вршење и одво-
јување на ела мата од зрната (имаат тапан, 
уред за тресење на сламата и мрежа) широ-
чина на тапапот: 
1) од 550 mm 
2) од 650 m m 
3) од 850 mm 
4) од 1070 m m 
5) од 1300 mm 
6) над 1300 mm 

еден ред 
сеидба 
еден ред 
сеидба 

парче 

парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

еден ред 
обработка 

парче 
парче 

парче 

парче 
парче 
парче 
парче 

парче 

КЅ 
КЅ 

парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

800,00 

350,00 

350,00 

300,00 
400,00 

2.000,00 
2.700,00 

10.500,00 
13.500,00 
17.500,00 
20.000,00 
23.500,00 

800,00 

4.000,00 
4.500,00 

2.000,00 

2.000,00 
2.700,00 
3.400,00 
4.000,00 

1.650,00 

750,00 
900,00 

2.000.00 

4.500,00 
5.700,00 
6.800.00 
9.000,00 

12.500,00 
14.500,00 
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157 84.26 

158 84.27 

159 

160 

84.28 

84.37 

Забелешка: 
За вршалки со повеќе работни операции: вршеше, 
одвојување на сламата од зрната, ветреење и сор-
тирање на зрната, полнење вреќи и ел. (имаат та-
пан, уред за тресење на сламата, веалка, елеватор 
и ел.), царинската основица се зголемува за 50°/о. 
4) Роиачки за пченка (без мотор) капацитет: 

а) до 500 kg на час парче 
б) над 500 до 1000 kg на час парче 
в) над 1000 kg на час парче 

Забелешка: 
Ако роначката има електромотор, царинската осно-
вица се зголемува за вредноста од тар. број 85.01 
5) Треб ла и превртувани за сено: 

а) гребла: 
1) запрежни парче 
2) тракторски парче 

б) превртувачи за семе: 
1) запрежни парче 
2) тракторски 

— работна широчина до 1,30 m парче 
— работна широчина над 1,30 m парче 
— кружни по круг 

6) Машини за вадење компир и репа: 
а) запрежни парче 
б) тракторски парче 

7) Машини за лупење на пченка (без мотор): ч 
а) со 4 вал јаци парче 
б) со 6 вал јаци парче 
в) со 8 вал јаци парче 
г) со над 8 валјаци парче 

Апарати за молзење крави, без депресори (агре-
гати) : 
1) за 1 крава парче 
2) за 2 крави парче 
3) за 3 крави парче 
4) за 4 крави парче 

Забелешка: 

Ако апаратот е комплетиран со депресор, царин-
ската основица се зголемува за динари 2.300,00. 
Механички преси за производство на вино и ел.: 
1) без хидраулика: 

а) од 40 литра парче 
б) од 60 литра парче 
в) од 80 литра парче 
г) од 100 литра парче 
д) од 120 литра парче 
ѓ) од 200 литра парче 

2) со хидраулика: "Т/ 
а) од 250 литра '''Т}'- парче 
б) над 250 литрз лит. 

Сламорежници — сечки: 
1) рачни парче 
2) со електромотор: 

а) со елеватор парче 
б) без елеватор парче 

Машини за срамно плетење за домаќинства (до 15 
kg тежина), без постамент: 
1) ед поред ни парче 
2) дворедни парче 

1.700,00 
2.300,00 
3.400,00 

1.350,00 
2.700,00 

1.750,00 

3.400,00 
4.700,00 
1.050,00 

1.350,00 
3.400,00 

2.400,00 
3.600,00 
4.800,00 
6.000,00 

2.700,00 
3.400,00 
4.000,00 
4.700,00 

750,00 
900,00 

1.050,00 
1.250,00 
1.400,00 
2.600,00 

3.300,00 
13,00 

1.350,00 

5.500,00 
4.000,00 

2.000,00 
3.500,00 
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Забелешка: 

161 84.40 

162 84.41 

163 

164 

84.47 

84.49 

165 84.51 

166 84.56 

Ако машината има програматор (по системот на 
дупчени картички), царинската основица се зголе-
мува за динари 1.200,00. 
1) Машини за перење алишта, комбинирани или 

не, за домаќинство: 
а) обични, без центрифуге 

б) обични, со центрифуге 
в) полуавтоматски, со центрифуга 
г) автоматски: 

1) термостатички (немаат претперење) 
2) со повеќе програми (имаат претперење, пе-

рење и центрифугирање): 
а) до 5 kg алишта 
б) над 5 до 10 kg алишта 

3) со претперење, перење и сушење (superdry, 
trockner) 

2) Машини за сушење алишта (калорифери) 
Машини за шиење, за домаќинство: 
1) со ножен погон: 

а) кабинет 
б) други 
в) глава 

2) со електричен погон: 
а) право линиски: 

1) кабинет 
2) други 
3) глава 

б) цик-цак: 
1) кабинет 
2) други 
3) глава 

в) автоматски цик-цак: 
1) кабинет 
2) други 
3) глава 

3) постаменти за шивачки машини: 
1) кабинет 
2) други 

Кружни пили (циркулар) на постамент, со вграден 
електромотор јачина: 
1) 1,1 КЅ 
2) 2 К Ѕ 
3) 3 КЅ 
Верижни пили за рачна употреба е*, ^граден не-
електричен мотор јачина: 
1) 3,5 КЅ 
2) 4 КЅ 
3) 5 КЅ 
4) 6 КЅ 
5) 8 КЅ 
Пишувачки портабл-машини (без куфер), нето-те-
жина: 
1) до 4 kg 
2) над 4 до 5 kg 
3) над 5 до 6 kg 
4) над 6 до 7 kg 
5) над 7 до 9 kg 
Забелешка: 
Ако наведените машини се електрични, царинската 
основица се зголемува за 30V*. 
Мешалки за бетон: 
1) до 75 литра 
2) над 75 до 100 литра 

1 kg суви 
алишта 

и 
и 

и 
ft 

kg 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

270,00 
330,00 
360,00 

400,00 

550,00 
700,00 

750,00 
550,00 

1.200,00 
950,00 
750,00 

1.750,00 
1.350,00 
1.050,00 

2.000,00 
1.750,00 
1.500,00 

2.450,00 
2.150,00 
1.850,00 

400,00 
200,00 

1.250,00 
1.400,00 
1.600,00 

2.800,00 
3.600,00 
4.200,00 
4.800,00 
5.200,00 

700,00 
950,00 

1.250,00 
1.650,00 
2.000,00 

1.250,00 
1.850,00 
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3) над 100 до 150 литра 
4) над 150 до 200 литра 
Забелешка: 
1. За вградени мотори, царинската основица се 

зголемува за: 
а) бензински мотор 
б) дизел-мотор 
в) електромотор, според вредностите од тар. број 

85.01 
2. За уред за дигање бетон, царинската основица се 

зголемува, и тоа: 
а) до 100 kg 
б) над 100 до 200 kg 
в) над 200 до ЗОО kg 

Автомати за продажба на цигари — електрични (до 
10 видови цигари) 
Оски за пренос на сиут за стабилни мотори за 
чамци: 
1) од 3 до 6 КЅ 
2) над 6 до 8 КЅ 
3) над 8 до 11 КЅ 
4) над 11 до 16 КЅ 

Пропелери за стабилни мотори, за чамци: 
1) од 3 до 6 КЅ 
2) над 6 до 8 КЅ 
3) над 8 до 11 КЅ 
4) над 11 до 16 КЅ 

1) Стабилизатор!! за телевизор 
2) Електромотори: 

а) од 1/8 КЅ (0,10 kW) 
б) од 1/4 КЅ (0,20 kW) 
в) од 1/2 КЅ (0,40 kW) 
г) од 1 КЅ (0,75 kW) 
д) од 1,1/2 КЅ (0,95 kW) 
ѓ) од 2 КЅ (1,60 kW) 
е) од 3 КЅ (1,90 kW) 
ж) од 4 КЅ (3 kW) 
з) од 5 КЅ (3,40 kW) 

3) Пол начи на акумулатори (до 12 ампера) од 6 до 
12 волти 

1) Апарати за брусење и полирање на паркет, со 
вграден електромотор 

2) Електрични рачни дупчалки (борери) до две бр-
зини, освен вибрациони: 
а) до 150 W 
б) над 150 до ЗОО W 
в) над ЗОО до 400 W 
г) над 400 до 500 W 

Забелешка: 

Ако дупчалките имаат повеќе од две брзини, ца-
ринската основица се зголемува за 20°/о. 
Електрични апарати за домаќинство, со вграден 
електричен хмотор: 
1) правошмукалки: 

а) до 200 W 
б) над 200 до ЗОО W 
в) над ЗОО до 500 W 

2) вентилатори: 
а) трпезни 
б) за вградување до 0 ЗОО mm 

3) апарати за мелење и мешање на прехранбени 
продукти (миксери тежина до 5 kg): 
а) обични — рачни 
б) универзални — трпезни 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

3.000,00 
4.300,00 

900,00 
1.000,00 

600,00 
1.200,00 
1.700,00 

4.750,00 

950,00 
1.350,00 
1.500,00 
2.000,00 

500,00 
680,00 
780,00 
850,00 

200,00 

270,00 
550,00 
680,00 
800,00 
950,00 

1.200,00 
1.500,00 
1.750,00 
2.000,00 

200,00 

6.000,00 

350,00 
550,00 
800,00 

1.100,00 

300,00 
400,00 
550,00 

70,00 
135,00 

120,00 
550,00 

парче 

парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 

парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 

ком. 

парче 
парче 
парче 
парче 

84.58 

84.63 

84.65 

85.01 

85.05 

85.06 

167 

168 

169 

170 

171 

172 
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4) апарати за изработка на резанки 
5) мелници за кафе: 

а) домашии-тежина до 1 kg 
б) за угостителството 

Електрични апарати за бричење и стрижење: 
1) за бричење 
2) за стрижење 
Џебни електрични ламби: 
1) на батерија 
2) на акумулатор 
Електрични апарати за заварување (швајс-апарати) 
1) Електрични грејани на вода — бојлери, за дома-

ќинство: 
а) до 10 литра 
б) над 10 до 30 литра 
в) над 30 до 60 литра 
г) над 60 до 80 литра 
д) над 80 до 100 литра 

2) Електрични греалки за домаќинство (до 2.250 W): 
а) со вентилатор: 

1) со термостат 
2) други 

б) без вентилатор 
в) во облик на камин: 

1) обложени со керамички плочички 
2) лимени — емајлирани: 

а) со вграден часовник 
б) други 

3) Електрични радијатори: 
а) со термостат 
б) без термостат 

4) Електрични рачни апарати за сушење коса — 
фенови: 
а) рачни: 

1) приклучни за шмукалка 
2) други 

б) носиви (комплет фен со поливинилско црево, 
капа и чанта) 

5) Куќни хауби за сушење коса од пластична маса 
(со држач-статив) 

6) Електрични решоа за домаќинство: 
а) со плочи 
б) со спирали 

7) Електрични шпорети, обични без додатни уреди 
за домаќинство: 
а) со две греј ни плочи и рерна: 

1) обични 
2) со една експрес-плоча 

б) со три греј ни плочи и рерна: 
1) обични 
2) со една експрес-плоча 
3) со две експрес-плочи 

в) со четири грејни плочи и рерна: 
1) обични 
2) со една експрес-плоча 
3) со две експрес-плочи 

Забелешка: 

Ако наведените шпорети имаат термостат, царинска-
та основица се зголемува за провидна рерна за 70,00 
динари а за саатен механизам за 120,00 динари 
8) Комбинирани шпорети на гас и на електрична 

струја: 
а) со три пламена и една електрична плоча 
б) со четири пламена и една електрична плоча 

парче 
парче 

1.500,00 
1.650,00 

280,00 

65,00 
[ .700,00 

200,00 
230,00 

9,00 
40,00 
12,00 

300,00 
450,00 
600,00 
700,00 
850,00 

200,00 
150,00 
70,00 

900,00 

600,00 
450,00 

80,00 
60,00 

55,00 
90,00 

200,00 

400,00 

70,00 
15,00 

550,00 
600,00 

700,00 
750,00 
800,00 

900,00 
950,00 

1.000,00 

парче 

парче 
парче 

парче 
ком. 

парче 
парче 
А (ампер) 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 

парче 
парче 

ребро 
ребро 

парче 
парче 

парче 

парче 

плоча 
спирала 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

85.07 

85.10 

85.11 
85.12 

173 

174 

175 
176 
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177 
178 

85.13 
85.14 

в) со три пламена и две електрични плочи 
г) со четири пламена и две електрични плочи 

Забелешка: 

Ако наведените шпорети имаат електрична рерна, 
царинската основица се зголемува за динари 250,00 
9) Електрични пегли за домаќинство: 

а) без регулатор 
б) со регулатор: 

1) стандардни (без парно влажење) 
2) со парно влажење — автомат 

10) Електрични апарати за сушење раце 
11) Електрични самовари: 

а) до 10 литра 
б) над 10 до 30 литра 
в) над 30 до 50 литра 

12) Електрични апарати за варење кафе, за дома-
ќинство : 
а) обични 
б) со електричен грејач 
в) автоматски (перколатори) 

13) Апарати за пеглање за домаќинство, ротациони 
со валјак: 
а) без пулт, што се монтираат на маса 
б) со пулт — работна маса 

14) Фризерски хауби: 
а) без рачка и без пулт 
б) со рачка за прицврстување за ѕид или со 

пулт на растегање 
15) Електрични мешалки за изработка на сладолед, 

без шанк и без уред за разладување: 
а) од 10 литра 
б) од 15 литра 
в) од 20 литра 
г) од 30 литра 
д) од 40 литра 

16) Електрични термоакомулациони печки за дома-
ќинство, јачина: 
а) 3 kW 
б) 4 kW 
в) 5 kW 
г) 6 kW 
д) 7 kW 
ѓ) 8 kW 

Телефонски апарати, обични 
1) Звучници: 

а) немонтирани 
б) монтирани (во звучна кутија) 

2) Микрофони; 
а) обични 
б) стерео 

3) Аудиофреквентни зајакнувачи (без вградени 
звучници): 
а) до 10 W 
б) над 10 до 30 W 
в) над 30 до 40 W 
г) над 40 до 70 W 

д) над 70 до 100 W 
ѓ) над 100 W 

Забелешка: 

1. За звучник вграден во појачало, царинската ос-
новица се зголемува за 35,00 динари по W 

парче 
парче 

парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

парче 

парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

W 
W 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

1.850,00 
2.000,00 

30,00 

70,00 
150,00 
350,00 

120,00 
150,00 
200,00 

70,00 
300,00 
800,00 

1.600,00 
2.700,00 

1.600,00 

2.000,00 

4.750,00 
5.450,00 
6.800,00 
8.000,00 
9.500,00 

2.500,00 
2.900,00 
3.250,00 
3.500,00 
3.800,00 
4.300,00 

250,00 

15,00 
35,00 

300,00 
800,00 

1.000,00 
2.700,00 
4.000,00 
5.400,00 
6.800,00 
8.000,00 
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179 85.15 1) Радио-приемници: 
а) за домаќинство — куќни: 

1) обични, без УКЕ 
2) други, со УКБ и стерео 

б) носиви — портабл: 
1) до 6 транзистора 
2) над 6 до 9 транзистора 
3) над 9 транзистора 

в) автомобилски: 
1) со цевки 

2) со транзистори 

Забелешка: 

1. 

2. 

Царинската основица се добива со собирање на 
вредностите на цевките односно на транзистори-
те (две диоди = 1 транзистор). 
Царинската основица се зголемува, ако на радио-
-приемникот е вграден: 
— грамофон за динари 250,00 
— магнетофон за динари 500,00 
— часовник за динари 100,00 

2) Антена за авто-радио 
3) Телевизиски приемници: 

а) обични: 
1) со екран до 48 cm 
2) со екран над 48 до 53 cm 
3) со екран над 53 до 59 cm 
4) со екран над 59 до 65 cm 
5) со екран над 65 до 70 cm 

б) со проектор 
в) носиви (портабл): 

1) до 20 cm 
2) над 20 до 25 cm 
3) над 25 до 28 cm 
4) над 28 до 30 cm 
5) над 30 до 48 cm 

цевка 
цевка 
транзистор 

транзистор 
транзистор 
транзистор 

цевка 
транзистор 

парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

80,00 
160,00 
80,00 

25,00 
50,00 
80,00 

160,00 
80,00 

90,00 

1.900,00 
2.200,00 
2.600,00 
3.000,00 
3.600,00 

11.500,00 

1.600,00 
1.900,00 
2.150,00 
2.400,00 
2.700,00 

180 85.21 

Забелешка: 

Ако телевизорот е во боја, царинската основица се 
зголемува за 150°/о. 
Катодни цевки (екрани) за телевизори (црно-бели): 
1) до 43 cm 
2) над 43 до 53 cm 
3) над 53 до 59 cm 
4) над 59 cm 

парче 
парче 
парче 
парче 

400,00 
450,00 
550,00 
700,00 

181 87.01 

Забелешка: 

За екрани во боја, царинската основица се зголе-
мува за 150°/о 
Трактори чини јари (без приклучок): 
1) до 3 КЅ КЅ 
2) едноосни: 

а) над 3 до 7 КЅ: 
1) бензински КЅ 
2) дизел КЅ 

б) над 7 до 13 КЅ: 
1) бензински КЅ 
2) дизел КЅ 

в) над 13 КЅ: 
1) бензински КЅ 
2) дизел КЅ 

3) двеосни: 
а) со две погонски тркала (една погонска оска): 

1) до 20 КЅ: 
а) бензински КЅ 
б) дизел КЅ 

950,00 

900,00 
1.050,00 

750,00 
900,00 

700,00 
800,00 

1.100,00 
1.300,00 
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182 87.10 

183 

184 

185 

87.13 

87.14 

91.01 

2) над 20 КЅ-
а) бензински КЅ 850,00 
б) дизел КЅ 1.000,00 

б) со четири погонски тркала (двете оски по-
гонски): 
1) со цврста конструкција (класични): 

а) бензински КЅ 1.000,00 
б) дизел КЅ 1.200,00 

2) еластични (скршливи): 
а) бензински КЅ 1.300,00 
б) дизел КЅ 1.500,00 

Велосипеди (вклучувајќи и велосипеди за пренос 
на стоки), без мотор: 
1) спортски велосипеди парче 550,00 
2) туринг-велосипеди парче 400,00 
3) склопувачки со пречник на тркалата над 15" парче 600,00 
4) тркачки велосипеди парче 700,00 
Детски колички: 
1) длабоки парче 550,00 
2) спортски парче 300,00 
3) комбинирани — спортски, длабоки со посебна влошка парче 700,00 
1) Рачни колички за превоз на материјали, со едно 

тркало, лимени парче 150,00 
Џебни и рачни часовници: 
1) од злато, од платина или од метал од платинска-

та група: 
а) I група парче 2.000,00 
б) II група парче 1.350,00 
в) III група парче 800,00 
г) IV група парче 550,00 
д) V група парче 400,00 

2) од други метали: 
а) I група парче 1.100,00 
б) II група ^ парче 700,00 
в) III група парче 400,00 
г) IV група парче 200,00 
д) V група парче 100,00 

Забелешка: 

186 91.02 

Распоредувањето на часовниците во наведените 
групи се врши на следниот начин: 

I група: 
Шафхаузен, Јегер и Култр и Ролекс; 

II група: 
Универзал, Женева, Зенит, Лонжин, Омега, 
Етерна, Тисо, Мовадо, Павел Буре; 

III група: 
Докса, Марвин, Еникар, Сима, Кортеберт, Груен 
Булова Хелевеција, Силвана, Мидо, Ќертина, 
Ленко, Еликсион; 

IV група: 
Дарвил, Лил, Јунгханс, Лига, Оптима, Венус, 
Вимпел, Орбита, Космос, Нивром, Минерва, Тех-
нос, Арета, Дулфи, Омикрон и сите рачни сто-
пе рки; 

V група: 
Рокен, Кировски, Москва, Мир, Старт, Полкот, 
Победа, Слава. Зарја. 

Ѕидни часовници и будилници: 
1) ѕидни 
2) будилници 

парче 
парче 

200,00 
70,00 
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187 92.02 Гитари: 
1) обични: 

а) должина до 90 cm 
б) должина над 90 до 97 cm 
в) должина над 97 cm 

2) електрични, без појачало 
188 92 04 Хармоники со копчиња или со клавијатура: 

1) од 32 баса 
2) од 48 баса 
3) над 48 до 80 баса 
4) над 80 до 120 баса 
5) над 120 баса 

парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
бас. 
бас 
бас 

200,00 
250,00 
350,00 

1.700,00 

750,00 
900,00 

17,00 
28,00 
70,00 

189 92 11 

ISO 92 12 

191 92.13 

Забелешка: 

Ако на хармониката е вграден приклучок за озву-
чување (Pick-UP), царинската основица се зголе-
мува за динари 850,00 
1) Грамофони електрични: 

а) со приклучок на радио-приемник, без звучник 
б) со звучник (вграден или не): 

1) обични или до 10 транзистори 
2) над 10 транзистори 

в) со автоматски менувач на плочи: 
1) со приклучок на радио-приемник, без 

звучник 
2) со еден звучник (вграден или не) 
3) со два звучника, стерео: 

а) до 10 W 
б) до 20 W 

2) Грамофони батериски (портабл) 
3) Магнетофони: 

а) едноставни, претежно за говорна репродук-
ција — мали: 
1) диктафон ски (говорни) брзина 4,2 
2) транзисторски брзина 9.5 
3) за репродукција на снимени ленти од ка-

сети 
б) двоканални: 

1) со една брзина 
2) со две брзини 
3) со три брзини 

в) четириканални: 
1) со една брзина 
2) со две брзини 
3) со три брзини 

г) стерео: 
1) со две брзини 
2) со три брзини 
3) со четири брзини 

4) Музички автомати (Ju-Box): 
а) со 50 плочи 
б) со 100 плочи 

1) Грамофонски плочи: 
а) 0 до 17 cm 
б) 0 над 17 cm 

2) Магнетофонски ленти 
3) Снимени магнетофонски ленти, во касети за ра-

дио -магнетофони 
Игли за грамофони: 
1) обични, челични 
2) сафирии и ел. 
3) комплетна глава со игла (pick-up) 

парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 
ш 

парче 

100 парч. 
парче 
парче 

200,00 

400,00 
600,00 

400,00 
600,00 

800,00 
1.200,00 

200,00 

700,00 
800,00 

550,00 

1.400,00 
1.650,00 
1.850,00 

2.000,00 
2.200,00 
2.500,00 

3.400,00 
4.000,00 
4.700,00 

13.500,00 
20.000,00 

10,00 
28,00 

0,20 

70,00 

20,00 
20,00 
65,00 
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192 93.02 

193 93.05 

194 

195 

9101 

94.03 

196 

197 

94.04 

95.07 

198 97.01 

199 97.03 

Револвери и пиштоли огнени: 
1) револвери со буренце 
2) пиштоли малокалибарски — автоматски 
3) пиштоли автоматски: 

а) cal 6,35 
б) cat 7,62 
в) cal 7,65: 

1) кратки 
2) долги 

г) cal 9: 
1) кратки 
2) долги 

1) Пушки за подводен риболов: 
а) до 70 cm должина 
б) пад 70 до 100 cm должина 
в) над 100 cm должина 

2) Воздушни пиштоли и пушки: 
а) пиштоли од 4,5 и 6,5 mm 
б) пушки од 4,5 и 5,5 mm: 

1) детски 
2) други 

Столови на склопување, метални (за кампување): 
1) без наслон 
2) со наслон (полуфотелји): 

а) платнени 
б) тапацирани со сунѓер 

1) Маси и легла на склопување, метални (за кам-
пување): 
а) маси 
б) легла: 

1) платнени 
2) тапацирани со сунѓер 

2) Тоалетни долапчиња со вградено огледало: 
а) метални 
б) пластични 

Перници и јоргани, по електричен пат загревани: 
1) перници 
2) покривки 
Накит од природен килибар: 
1) ѓердани: 

а) едноредни: 
1) помали 
2) поголеми 

б) дворедне помали 
в) триредни, помали 

2) белезици 
Играчки со тркала, конструирани за јавање или за 
возење на деца: 
1) велосипеди со пречник на тркалата: 

а) до 12" 
б) над 12{< до 16" 
в) над 16" до 18" 
г) над 18" до 24" 
д) склопувачки 

2) автомобили 
Други играчки — модели за игра и забава: 
1) без механизам: 

а) балони: 
1) со писка 
2) без писка 

б) друго 
2) со механизам 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 

парче 

парче 
парче 

парче 

парче 
парче 

парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 

парче 
парче 
парче 
парче 
парче 
kg 

парче 
парче 
kg 
kg 

650,00 
600,00 

400,00 
700,00 

750,00 
1.000,00 

950,00 
1.000,00 

70,00 
200,00 
350,00 

100,00 

85,00 
125,00 

20,00 

35,00 
60,00 

55,00 

85,00 
125,00 

350,GO 
200,00 

70,00 
300,00 

125,00 
200.00 
200,00 
280,00 
70,00 

100,00 
170,00 
230,00 
270,00 
350,00 
35,00 

1,50 
1,00 

15,00 
40,00 
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200 97.04 

201 97.06 

202 98.03 

203 

204 

98.10 

98.12 

Предмети за друштвени игри: 
1) карти за играње шпил 
2) топки за пинг-понг парче 
3) автомати за игра на среќа или вештина: 

а) механички парче 
б) фудбал, кошарка парче 

4) електрични автомати за забава со релеи (фли-
перу 
а) за еден играч парче 
б) за два играча парче 
в) за три играчи парче 
г) за четири играчи ^ парче 

Справи, апарати, прибори и реквизити за спорт и 
игри: 
1) топки за тенис парче 
2) лизгалки: 

а) за прицврстување за чевли со помош на клуч чифт 
б) други чифт 

3) ролшуи — возалки чифт 
4) перки за подводен риболов чифт 

Пенкала и моливи (вклучувајќи и моливи со куг-
лички): 
1) пенкала: 

а) со обично перо парче 
б) со перо од благодарен метал парче 
в) гарнитура (пенкало со златно перо и патент-

-молив) парче 
2) патент-моливи: 

а) обични парче 
б) други парче 

3) хемиски моливи, обични, еднобојни парче 

Механички и слични запалки (вклучувајќи и хе-
миски и електрични запалки): 
1) обични парче 
2) на гас парче 

Чешли: 
1) обични парче 
2) украсни парче 

6,00 

0,50 

2.500,00 
10.000,00 

7.000,00 
8.500,00 

10.000,00 
12.500,00 

4,00 

60,00 
150,00 

60,00 
40,00 

7,00 
90,00 

150,00 

6,00 
25,00 

1,00 

8,00 
100,00 

1,50 
3,50 

ОПШТА ЗАБЕЛЕШКА: 

К а ј машините и апаратите со мотори, погонската 
сила е искажана во КЅ по дин. 

2. За стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од 
странство, што не се опфатени со точка 1 од оваа листа, царинската основица ја утврдува царинар-
ницата со вештачење, врз основа на цените на странските пазари, во смисла на член 8 став 2 од 
Законот за Царинската тарифа. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на царинските 
основици за стоките што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат 
од странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/67 и 15/68). 

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

Бр. 2312/1 I 
21 февруари 1972 година 

Белград 

Директор 
на Сојузната управа 

за царини, 
Кемал Тарабар, е. р. 
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257. 

Брз основа на член 29 став 3 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист иа ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ОД ОБЛАСТА НА РАСТИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДС-

ТВО И ПЧЕЛАРСТВОТО 

1. Во југословенскиот стандард Сончогледово 
семе за индустриска преработка — JUS Е.В4.410, кој 
е донесен со Решението за југословенските стандар-
ди од областа иа растително™ производство и пче-
ларството („Службен лист на СФРЈ", бр. 26/64), тон. 
3 до 3.25 се бришат. 

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

Бр. 07-1501/1 
13 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизаци ј а, 
Славољуб Виторовић е. р. 

258. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ОД ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И 

ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во југословенскиот стандард Ленено семе JUS 
Е.В4.420, кој е донесен со Решението за југословен-
ските стандарди од областа на селското стопанство 
и прехранбената индустрија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/57), точ. 3 до 3.25 се бришат. 

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

Бр. 07-1500/1 
13 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

259. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

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

ЗА СЕМЕ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА 

1. Во југословенските стандарди Семе од рици-
нус за индустриска преработка — JUS Е.В4.415, Семе 
од соја за индустриска преработка — JUS Е.В4.417 и 

Семе од маслодајна репка за индустриска прера-
ботка — JUS Е.В4.419, што се донесени со Решението 
за југословенските стандарди за семе за индустри-
ска преработка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/57), 
точ. 3 до 3.25 се бришат. 

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

Бр. 07-1499/1 
13 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

260. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју -
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИ-

ГНАЛНИ СИЈАЛИЦИ 

1. Во издание на ЈЈтословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Сигнални сијалици: 
— Конусни сијалици. Главни мер-

ки и карактеристики — — — — JUS N.L1.310 
— Цевчести сијалици. Главни мер-

ки и карактеристики — — — — JUS N.L1.311 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на i 
октомври 1972 година. 

Бр. 16-1542/1 
17 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

261. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕТО ВО 
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
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Основни испитувања на влијанијата на околи-
ната: 

— Постапка Са: Долготрајно из-
лагање на покачена температура со 
влага — — — — — — — — JUS N.A5.715 

— Насоки за испитување со пока-
чена температура со влага — — — JUS NA5.719 

— Постапка Da: Повторени ску-
сени излагања на покачена темпера-
тура со влага (во циклуси) — — — JUS N.A5.720 

— Постапка Db: Циклично испи-
тување со покачена температура со 
влага (циклуси од 12 + 12 часа) — — JUS NA5.721 

— Постапка Еа: Удири — — — JUS N.A5.725 
— Постапка Eb: Потреси — — JUS N.A5.726 
— Постапка Ес: Паѓање и превр-

тување — — — — — — — — JUS N.A5.727 
— Постапка Ed: Слободно паѓање JUS N.A5.723 
— Постапка N: Промена на тем-

пературата — — — — — — — JUS N.A5.760 
— Постапка N: Промени на тем-

пературата- Насоки за испитување JUS N.A5.764 
— Постапка Т: Лемење — — — JUS N.A5.780 
— Постапка Т: Лемење. Уред за 

испитување на лемливоста со мето-
дата на капка — — — — — — JUS N.A5.781 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јануари 1973 година, освен стандардите JUS N.A5.719 
и JUS N.A5.764 кои се применуваат од тој ден. 

Бр. 23-1538/1 
17 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

262. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 
ЗА МЕРЕЊА И ИСПИТУВАЊА ВО ЕЛЕКТРОТЕХ-

НИКАТА 

1. Во југословенскиот стандард Основни испи-
тувања на климатската и механичката издржливост 
на составните делови на електронски уреди — JUS 
N.A5.700, кој е донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за мерења и испитувања во елек-
тротехниката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/59), 
точ. 7.03, 7.04, 7.05, 7.12 и 7.17 се бришат. 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јануари 
1973 година. 

Бр. 23-1541/1 
17 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

станд ар дизачи ј а, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

263. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕРА-

МИЧКИ ПЛОЧИЧКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Керамички плочички: 
— Глазирани ѕидни плочички. 

Дефиниција. Класификација и мето-
ди на испитувањето — — — — — JUS B.D1.300 

— Глазирани рамни ѕидни пло-
чички. Форма, димензии и класи — JUS B.D1.301 

— Глазирани подни плочички. 
Дефиниција, класификација и методи 
на испитувањето — — — — — JUS B.D1.305 

— Глазирани подни плочички. 
Форма, дименизии и класи — — — JUS B.D 1.306 

— Неглазирани подни плочички. 
Дефиниција, класификација и мето-
ди на испитувањето — — — — — JUS B.D1.310 

— Неглазирани подни плочички. 
Форма, димензии и класи — — — JUS B.D 1.320 

— Фасадни и подни плочички, 
влечени и пресувани. Форма, димен-
зии и класи — — — — — — — JUS B.D1.335 

— Керамички производи. Испиту-
вање на отпорноста на глазурата 
спрема киселините и алкалиите — — JUS B.D8.460 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
јули 1972 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Керамички плочички. Глазирани 
ѕидни плочички. Дефиниција, ви ДОБИ, 
класификација и методи на испитува-
њето — — — — — — — — JUS B.D1.300 

Керамички плочички. Глазирани 
рамни ѕидни плочички. Форма, димен-
зии и класи — — — — — — — JUS B.D1.301 

Керамички плочички.. Неглазира-
ни плочички. Дефиниција, видови, 
квалитет и методи на испитувањето JUS B.D1.310 

Керамички плочички. Неглазира-
ни подни плочички. Форма, димензии 
и класи — — — — — — — — JUS B.D1.320 

Керамички плочички. Испитува-
ње на отпорноста на глазурата спре-
ма киселините и алкалиите — — — JUS B.D8.460 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за керамички плочички („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/63). 

5. Југословенските стнадарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 1 јули 1972 го-
дина. 

Бр.17-1545/1 
17 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 
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264. 266. 

Брз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-

ТА НА ТЕХНИКАТА НА НУМЕРАЦИЈАТА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Техника на нумерацијата. Општи 
поими — — — — — — — — JUS A.D0.001 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение се применува од 1 јули 1972 година. 

Бр. 27-1537/1 
17 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић е. р. 

JUS С.Т3.071 
JUS С.Т3.072 

JUS С.Т3.073 

JUS C.T3.081 

— JUS C.T3.082 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАС-
ТА НА ТЕХНИКАТА НА МРЕЖНОТО ПЛАНИ-

РАЊЕ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Техника на мрежното планирање. 
Називи и објасненија на поимите — JUS А.Е0.001 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југословен-
скиот завод за стандардизација, кое е составен дел 
ва ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение се применува од 1 јули 1972 година. 

Бр. 27-1535/1 
17 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизациј а, 
Славољуб Виторовић е. р. 

265. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ТЕХНИКАТА НА ЗАВАРУВАЊЕТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Обезбедување на квалитетот на заварувачките 
работи: 

— Општи начела — — — — 
— Свидетелство за способност^^-
— Образец на свидетелството за 

способноста — — — — — — — 
Заварени конструкции со претеж-

но мирно оптоварување: 
— Свидетелство за спсобноста за 

заварување на челични конструкции 
— Свидетелство за способноста 

за заварување на едноставни челични 
конструкции — — — — 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се применуваат од 1 јули 1972 година. 

Бр. 27-1536/1 
17 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизаци ј а, 
Славољуб Виторовић е. р. 

267. 

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот 
завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МЕТАЛУРГ*!-

ЈАТА 

1. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Бакарна цевка влечена, со димензија и толеран-
ција — — — — — — — — — JUS C.D5.500 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа па црната и обоената металургија („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 54/55); 

Месинган лим ладно валан. Ди-
мензии и толеранции — — — — 

Месиегана лента и пас ладно вал-
јани. Димензии и толеранции — — 

Месингани цевки влечени. Техни-
чки прописи за изработка и испорака 

Тркалеста месингана цевка. Ди-
мензии и толеранции 
донесени со Решението за југословенските стандарди 
за месингани производи („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 48/56). 

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1972 
година. 

ј 

Бр. 05-1586/1 
18 април 1972 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод за 

стандардизација, 
Славољуб Виторовић, е. р. 

JUS С.В4.520 

JUS C.D4.52I 

JUS C.D5.120 

— — — JUS C.D5.520 
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268. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од 
Законот за југословенските стандарди („Службе« 
лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на Ју-
гословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНС-

КИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦВРСТИ МИНЕРАЛНИ 
ГОРИВА 

1. Во Решението за југословенските стандарди 
за цврсти минерални горива („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 17/72) во точка 3 зборовите: „освен стан-
дардите JUS B.N8.318, JUS B.N8.352 и JUS B.N8.354" 
се заменуваат со зборовите: „освен стандардите JUS 
B.N8.318 и JUS B.N8.352". 

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

Бр. 03-1661/1 
25 април 1972 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 

269. 

Врз основа на чл. 16 и 18 и член 62 точка 2 од 
Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните бан-
ки на републиките и на народните банки на автоно-
мните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИ-

ТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Деловните баржи се должни да пресметуваат 
и издвојуваат задолжителна резерва ка ј Народната 
банка на Југославија по следните стапки, и тоа: 

1) по стапка од 30°/о — на депозитите по виду-
вање, на депозитите со отказен рок до една година 
и на средствата прибавени со издавање хартии од 
вредност со рок за враќање до една година; 

2) по стапка од 3°/о — на орочените депозити со 
отказен рок подолг од една година, на штедните 
влогови и на средствата на граѓаните на жиро-смет-
ките и на тековните сметки; 

3) по стапка од 20% — на средствата што граѓа-
ните ги држат на девизните сметки во вид на депо-
зити по видување и на орочени депозити со отказен 
рок до една година. 

По исклучок, задолжителната резерва на сред~ 
ствата од одредбата под 3) став 1 од оваа точка во 
1972 година деловните банки ќе ја засметуваат такт 
што во пресметката за мај 1972 година ќе ја приме-
нат стапката од lOVo, а секој нареден месец таа стап-
ка ќе ја зголемуваат за 2, така што стапката од 20°/о 
ќе ја применуваат почнувајќи од пресметката за 
октомври 1972 година. 

Како деловна банка, во смисла на оваа одлука, 
се смета и деловна единица на банка што согласно 
со член 25 од Законот за банките и за кредитното и 
банкарското работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71) може самостојно да воспоставува односи со 
Народната банка на Југославија, со народните банки 
на републиките, со народните банки на автономните 
покраини и со други банки. 

Како орочени депозити со рок подолг од една 
година се сметаат, во смисла на оваа одлука, средс-
твата депонирани ка ј банката со кои депонентот, 
според договорот за орочувањето, не може да рас-

полага пред истекот на 12 месеци, сметајќи од денот 
на депонирањето на средствата односно од денот на 
отказот на договорот за орочувањето, ако со тој до-
говор е предвиден отказен рок. 

2. Деловните банки не пресметуваат задолжите-
лна резерва: 

1) на орочените девизни депозити на граѓаните, 
со отказен рок подолг од една година; 

2) на средствата депонирани според член 6 од 
Законот за изградбата и финансирањето на изград-
бата на електроенергетските објекти од 1966 до 1970 
годила („Службен лист на СФРЈ", бр. 56/65) и спо-
ред член 3 од Законот за обезбедување дополнител-
ни средства за финансирање на изградбата на елек-
троенергетските објекти од 1966 до 1970 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 26/66); 

3) на средствата прибавени со издавање хартии 
од вредност, со рок за враќање подолг од една го-
дина; 

4) на средствата на орочени странски депозити, 
по кои според важечките прописи се држи депозит 
во динари ка ј Народната банка на Југославија; 

5) на средствата на корените разлики поради 
промена на паритетот на динарот што се однесуваат 
на девизните сметки по кои се пресметува задолжи-
телната резерва. 

3. Задолжителната резерва на деловните банки 
се води на посебна сметка ка ј надлежната Служба 
на општественото книговодство како депозит на На-
родната банка на Југославија. 

4. Пресметувањето и издвојувањето на задолжи-
телната резерва деловните банки го вршат месечно, 
до 10-ти во месецот, според книговодствената состој-
ба на средствата на последниот работен ден на прет-
ходниот месец. 

Пресметката на задолжителната резерва извр-
шена во смисла на став 1 од оваа точка важи по-
чнувајќи од 11-ти во месецот во кој е пресметана — 
до заклучно на 10-ти во наредниот месец. 

5. Пресметката на задолжителната резерва де-
ловната банка и ја поднесува на Службата на опш-
тественото книговодство ка ј која се води нејзината 
жиро-сметка, а на образецот што го пропишува На-
родната банка на Југославија. 

Еден примерок на пресметката на задолжител-
ната резерва деловната банка и доставува на народ-
ната банка на републиката односно на народната 
банка на автономната покраина на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на деловната банка. 

Кои пресметката на задолжителната резерва де-
ловната банка поднесува книговодствена состојба на 
сметката на средствата на кои се пресметува задол-
жителната резерва и соодветен налог за уплата од-
носно за враќање на разликата помеѓу состојбата на 
задолжителната резерва на посебната сметка ка ј 
Службата на општественото книговодство и задол-
жителната резерва по поднесената пресметка. 

6. Првата пресметка на задолжителната резерва 
според оваа одлука деловните банки ќе ја извршат 
до 10 јуни 1972 година, а според книговодствената 
состојба на средствата на 31 мај 1972 година. 

Разликата помеѓу задолжителната резерва по 
пресметката од став 1 на оваа точка и состојбата на 
задолжителната резерва по последната пресметка 
извршена според прописите што важеле до денот па 
влегувањето во сила на оваа одлука, деловните бан-
ки ќе ја уплатат на посебната сметка на задолжи-
телната резерва односно ќе ја повлечат од таа смет-
ка во две еднакви рати, и тоа на 11 јуни и на 21 јуни 
1972 година. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на задолжителната резерва на деловните банки ка ј 
Народната банка на Југославија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 51/66, 48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68, 30/68, 
46/68, 5/69, 32/69, 34/69, 6/70, 29/70, 18/71, 22/71, 26/71; 
32/71, 36/71, 42/71, 51/71, 2/72 и 3/72). 

8. Упатства за примена на оваа одлука дава На-
родната банка на Југославија# 
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9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ ' . 

О. бр. 42 
18 ма] 1972 година 

Белград 
Претседател 

на Советот на гувернерите, 
гувернер на Народната банка 

на Југославија, 
Бранислав Чолановић с.~р. 

270. 

Врз основа на член 202 став 1 од Законот за 
избор на со]узки пратеници (,.Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/69), Сојузната изборна комисија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИК 
НА СОЈУЗНИОТ ПРАТЕНИК Д-Р ЃОРГЕ МНОШ-
КУ ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 95 — ПАНЧЕВО 

1. Се распишува гласање за отповик на сојузниот 
пратеник д-р Горѓе Миошку, од Алибунар, член на 
Социјално-здравствениот собор на Сојузната скуп-
штина, избран во Изборната единица 95 — Пан-
чево на изборите одржани на 23 април 1969 година. 

2. Гласањето за отповикот ќе се изврши на 15 
јуни 1972 година на седниците на телата што одлу-
чуваат за отповикот во сите општини на подрачјето 
на Изборната единица 95 — Панчево. 

3. За спроведувањето на ова решение ќе се гри-
жи Општинската изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица 95 — Пан-
чево. 

Бр. 24 
16 мај 1972 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Бошко Kenyan, с. р. Тихомир Јаниќ, е. p. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за дваесетгодишната работа и значаен 
придонес на военостручното и политичкото издига-
ње, за запознавање со современите тактички и тех-
нички достигања на старешинскиот состав на Вое-
ната морнарица и за заслуги на зајакнувањето на 
нејзината борбена готовност 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

„Морнарички гласник". 

Бр. 75 
21 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за особени заслуги на разви-
вањето на научната соработка на полето на здрав-
ствената заштита, а посебно за развој на кардио-
васкуларната хирургија во нашата земја со што е 
направен голем придонес на народите на Југосла-
вија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

проф, д-р Michael Е. De Bakey, универзитетски 
професор и декан на Универзитетот Baylery во 
Houston, САД. 

Бр. 76 
23 јуни 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
чува да се одликува за особен придонес и соработка 
во згрижувањето на жртвите на фашизмот и вој-
ната во Југославија, во изградбата. на одредени 
социјално-медицински установи како и во укажу-
вањето помош на усовршувањето на медицинските 
кадри 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Sue Byder, основач на „Фондацијата Sue Rvder" 

Бр. 77 
24 јуни 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јасин Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 1 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за особени заслуги и постигнати 
успеси во работата од значење за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА' 
ЅВЕЗДА 

Бабић инж. Симо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
> 

Латифиќ Алија;; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бегић Бећир, Ђерић Хазим, Хузбашић инж. Аб-
дулах, Иванишевић Доброслав, Пудера Јарослав, 
Нумић инж. Хајрудин, Помезни Јарослав, Радан 
Мирко, Туфић Бранко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бузаљко Мустафа, Ћоровић Раде, Ђурђевић Ђу-
ро, Хорозић Есад, Шишковић Младен, Имамовић 
Мурат, Јосиповић Ђорђе, Кораћ Љубиша, Коваче-
вић Мирко, Ковачевић Перо, Мастиловић Драго, 
Надаждин Гојко, Прњатовић Душан, Турић др Еду-
ард, Вранешић Јосип, Жарић Спасоје; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алагић-Чекић Паша, Бегић Велид, Бишче«зић-
-Харамбашић Есма, Дукић Миленко, Јанковић Бла-
жо, Јанковић-Тешић Славојка, Ковачевић-Мрђа Јо -
ванка, Мартиновић Иван, Мулић Бећир, Одобашић 
Хамдија, Поробић-Лалић Насиха, Радојевић Петар, 
Травар Лазар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Аљић Алија, Андрић Лазар, Арифовић Галиб, 
Арнаутовић Славка, Авдић Салих, Бабић-Наранџић 
Ксенија. Балабан Сава, Балић Мухарем, Бан Михо-
вил, Башчелија-Јокановић Корнелија, Ведрач Иван, 
Берберовић Садик, Бербић Зихнија, Биберџић Саво, 
Биџовски Надежда, Бјелошевић Витомир, Блануша 
Мирко, Бохатјук Славко, Брадарић Фуад, Брадвић 
Раде, Братић Никола, Будић Немања, Бумбић Вла-
димир, Бунца Перо, Бусовача Хариз, Ћатић Фарук, 
Чакал Ахмет, Чауш Сакиб, Чехић Мурувета, Чекли-
ца Хусеин, Чолић Анто; 

Дамадџић Абдурахман, Дервишевић Менсур, 
Довлић-Брадара Луција, Димић Љубиша, Дивковић 
Стјепан, Додик Љубомир, Дукић Даце, Ђеиадић 
Богољуб, Филиповић Анте, Франк Јосип, Гамовић 
Хасо, Гавранчић Винко, Грубиша Славко, Грубор 
Миленко, Хаџимехмедовић Сеад, Хусховић Ахмет, 
Имамовић Химзо, Имамовић Мухамед, Иванић Ду-
шан, Иветић Петар. Јахић Мехмед, Јеленић Драго, 
Јокић др Слободан, Јосић Илија, Јосиповић Бранко, 
Јованић Милош, Јовановић Његослав, Јовић-Јова-
новић Смиљка, Јовичић Милан, Каић Станислав, 
Канлић Ибрахим, Карачић Илија, Карановић Мехо, 
Касуповић Фуад, Катић Љубо, Кереш Дуран, Кља-
јић Миливоје, Колар Миле, Костић-Живановић Да-
ница, Ковач Дервиш, Краљић Алија, Краснић Мех-
мед, Крчмар Никола, Крсмановић Марко, Курт Му-
хамед; 

Лаличевић Стеван, Лекић Богољуб, Лекић Нада, 
Леко Миле, Лопата Миро, Лукић Славко, Љубичић 
Марко, Малићбеговић Малић, Малкић Хајрудин, 
Манојловић Лазар, Мањак Ђока, Марковић-Вуко-
вић Босиљка, Мартиновић Јозо, Мехић Убеид, Мех-
медбеговић Фата, Мемић Хусејин, Мерџанић Алија, 
Мешић Џемал, Милинковић Милан, Мухаремагић 
Шахсена, Мухаремагић Тасим, Мујезин Мехмед, 
Мујкић Нађа, Муратагић Рамиза, Мушановић Сабит, 
Мутић Наталија, Николић Станоје, Новић Аиша; 

Пантош Никола, Пашић Џевад, Пашић Неџад, 
Пејић Бранко, Пејић Миливоје, Пејић Здравко, Пе-
реула Радмила, Перовић Неђо, Петковић Анкица, 
Петровић Невенка, Пизовић Мурат, Поповић Симо, 

Број 26 — Страна 537 

Праћа-Вељовић Софија, П рал ица Љубомир, Рада« 
Живко, Радовић Радоје, Радуловић инж. Слободан, 
Ресановић Душан, Ружић Милева, Савић Ђуро, Сив-
чевић Хамдија, Скопљак Сенија, Слијепчевић Мом-
чило, Спајић Ивица, Ступар Дервиш, Ступар Јово, 
С-уљаковић-Џаферовић Зекија, Сушић Рајко, Шљи-
во Мехо, Шустер Јарослав, Табаковић Џемал, Те-
товац Фадил, Топалов Јанко, Трогрлић Јаго, Усо-
рац Душан, Вангелов Благоје, Вучић Љубо, Вучић 
Саво, Зелић инж. Анте; 

за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 

СО ОРДРЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Гојмерац Милан, Макић Стојан; 

за заслуги на делото ширење на братството и 
единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Беширевић Салахудин, Богдановић Павле, Де-
лић Богољуб, Сарач Мухарем; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бошковић Химзо, Ђурић-Марјановић Боса, Ка -
дић Есад, Радић Стојан, Раос Анто, Смајиловић Му-
рат, Шахмић-Хаџиахметовић Зекија; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алајбеговић Мехо, Алексић Владо, Алихођић 
Адам, Андрић Жарко, Ани Стипо, Бањевић Зорка, 
Бешлагић Халид, Биједић Хусеин, Бишчевић Суад, 
Блажевић Ивица, Ботић Иво, Бурнић Мехмед, Чау-
шевић Рифат, Дивковић Јулијан, Ђукановић Јован, 
Џанановић- А јановић Хасиба, Годушевић Омер, 
Грандић Теодор, Грбешић Гојко, Грбић Бранко, Ха-
џић Љубомир, Хаџић Шефко, Хаџиев димовић Енес, 
Хецо Рифет, Хекрле Емил, Хоџић Нурудин, Хумић 
Але, Јашаревић Исмет, Карамехмедовић Халид, 
Кесић Емин, Ковачевић Миливоје, Крезић Стјепан, 
Кукол* Шабан; 

Лазаревић Петар, Лукић Никола, Мацура Ми-
лан, Мајкић Бранко, Малићбеговић Ђевад, Мандић 
Перо, Марић Драго, Марић Томислав, Машић Ферид, 
Мехић Мехо, Мићић-Дабић Стана, Мијатовић Ђуро, 
Мијић Милан, Милинковић Љубомир, Миливојевић 
Митар, Мишановић Боривоје, Мишановић-Санадра-
вић Љубица, Митровић Богољуб, Муњиза Даница, 
Нинковић Симеун, Омеровић Мустафа, Папић Вла-
до, Пинтол Ибро, Примак Левко, Продановић Анђел-
ко, Рамић Ремзо, Сарић Милан, Сопић Нусрета, Ша-
ћирагић-Гегић Субхија, Шишић Хилмо, Штрбац 
Лука, Тепић Недељко, Томаш« Стипо, Томић-Поповић 
Мирјана, Велић Мумин, Букић Тоде, Вуковић Дра-
ган, Зубовић Абдулах, Жуљ Лудмила. 

Бр. 79 
29 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучу-
ва да се одликуваат за заслуги на делото ширење 
на братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Цоља Јожеф, Ковречич Отилија Валенчич Ма-
рија: 

за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бобнар Иван, Бохинц Винко, Бучар Данило, 
Бучар-Хам Мета, Кастелиц Алојз, Клеменчић Саво, 
Книфиц Иван, Кошир Франц, Ковачич инж. Франц, 
Курник Иван, Маркич Виктор, Микецин Винко, 
Погорелц Карел, Семић-Видмар Злата, Стерле Иван, 
Видмар Милан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Белц Јоже, Брне Борис Бузечан Иван, Дечман 
Ловро, Драшлар Казимир, Ерјавец Леополд, Хрва-
тин Ладо, Кочевар Јоже, Когеј Цирил, Когој Оскар, 
Корошин Јанез, Крижнар Мирко, Лупша-Пољнар 
Нежка, Патерност Јоже, Просен Јосип, Растовац 
Војо, Ресник Јоже, Шуштершић Франчишка, Ва-
ленчич Теди, Видмар Јоже; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ахачич Рудолф, Арон Зорнада, Бајц Ферди-
нанд, Бајец Славко, Баша Иван, Баша Мајда, Ба-
тиста Антон, Берлот Станко, Бисаил Златко. Болтар 
Карел, Бровински-Водишек Милица, Брозина 
Франц, Держич Иван, Димитријевић инж. Миодраг, 
Доленц Иван, Фабрис-Клун Франчишка, Феран Јо-
аким Filli Борис, Цирк Милан, Чернач Јоже, Чок 
Аугуштин, Чок-Чермељ Милена, Чук Јоже, Фирер 
Франчишка, Франковић Јоже, Габријелчич Станко, 
Гершак Отмар, Годец Франц. Гореншек Лизика, 
Торник Богомил, Гортнар Јоже, Госак Антон, Грбец-
-Удовић Зора, Грижон Валериј, Грљ Јосип, Гуштин 
Франц, Гужич Јоже; 

Хус инж. Душан, Јерман Гроздан, Јерман Мар-
јан, Јежек Антон, Јуретић-Бутинар Аница, Кернев 
дипл. инж. Душан, Клеменчић Август, Клопчич-
-Коприва Тања, Кнуплеж Франц, Кочар Август, 
Космач Јоже, Космач Марјан, Кошак Франц, Кова-
чич Балдомир, Ковачич Стано, Ковачич Весна, Кре-
бељ Јоже, Лемут Иван, Лес јак Теодор, Линдич Лој-
зе, Липоглавшек-Манкоч Иванка, Логар Доминик, 
Локовшек Мирко, Ловриха-Север Марија, Мато 
Алојз, Мазовец Штефанија, Милинковић Милојко, 
Милоќ Бруно, Мољк Франц, Нусдорфер Август, 
Облак Ладислав, Оленик Маријан, Оражем Стане; 

Пахор Јоже, Лахор Станко, Павлић Франц, 
Павшић Франц, Печовник Кристл, Пеган Леандер, 
Петрич Јоже, Петровчић-Wrischer Ервина, Петровић 
инж. Синиша, Пинтар Јоже, Пинтарич Лудвик. Ли-
вец Максимиљан, Плесничар Стојан, Плешец Ан-
дреј, Плевник Цирил, Подбој Франц, Прибац Иван, 
Примц Алојз, Примц Цирил, Пуцер Виктор, Пугељ' 
Алојз, Равник Акгелца, Равњак Отон, Ребец Стана, 

Речник Антон, Роглић Франц, Рудолф Валентина, 
Самса Иван, Серај ник Зденка, Север Милош, Sicherl 
Алојзиј, Ситар Јанез, Сла.перник-Берток Ружа, 
Сракар Антон, Сухадолц Винко, Шелиго Франц, 
Шестан Иван, Ширца Франц, Шкрљ Радослав, т о р -
то Албин, Шрибар Карл, Шталец Лудвик, Штерн 
Иван, Швагељ Виктор, Тестен Стане, Томажић 
Алојз, Уљанчић Франц, Великоња Сречко, Вердник 
Конрад, Вез јак Оскар, Вичич Рудолф, Врх Антон, 
Задник Алојз, Зербо Август, Злодеј Станислав, Ж и -
гон инж. Јанко, Жванут Бернард; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Бенет-Русјан Дора, Црнић Миховил, Frohlich' 
дипл инж. Hubert, Колар-Маровшек Зора, Кошорок 
Јоже, Козамерник Јанез, Лапа јие Карел, Маркучич 
Јоже, Раинер Марко, Сулчич Ладо, Шкерљ Петар, 
Текавец Јоже; 

за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Антонин Базил иј. Маљевец Антон, Пероша Мар-
јан, Поточник Игнац, Пунтар Јоже, Росулник Слав-
ко, Шаврон Штефан, Шмид Алфонз, За јц Мирко; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрејчич-Јурјец Марија, Бавчар Антон, Бени-
гар Јоже, Бевц Милена, Вратима Бруно, Церовшек 
Франц, Час Оскар, Чернигој Романа, Чибеј Бруно, 
Домник Антон, Хиркић Хусеин, Хроватин-Компара 
Вида, Јамник Алојз, Јари Франц, Јеленко-Кухар 
Франчишка, Јесенко Јоже, Јустин Алојз, Јустин 
Милан, Коцјаиичич Леон, Кокот Франц, Колшек 
Борут, Косанц-Задникар Францка, Кошак Мара, 
Ковач Карол, Ќ о в т е Јожеф, Крапеж Алфонз, 
Лампе Станислав, Личан Јоже, Лопарник Милан, 
Лушин-Хојкер Марија; 

Маковец Франц, Малешевич Мирко, Марин-
шек-Калнигер Нада, Микулетић-Валенчич Анка, 
Мухић Едо, Овник Иван, Печар Јосип, Поч Антон, 
Поланц Јожеф, Повше Драгица, Пуц Јоже, Пугељ 
Јоже, Рат Станко, Розман-Усеник Ана, Рутар-Ис-
кра Иванка, Сламник-Тисовиц Ива, Снедиц Уроша, 
Steinacher-Celcer Jelka, Страх Јанез, Шетина Јанез, 
Шкрињар Јанез, Штибиљ Јоже, Ткалец Жел>ко, 
Томажић Данијел, Томшић Алојз, Торјан Стано, Ва-
ленчич Анка, Великоња Марјан, Видмар Алојз, 
Видмар, Даринка, Видмар Иван, В и т н е р Макс, Вр-
ховц Иван, Задникар Франц, Зорц дипл. инж. Вла-
димир. 

Бр. 80 
29 јуни 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, • 

Јосип Броз Тито, с, р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за исклучителни заслуги на полето 
на фудбалскиот спорт и за постигнати значајни ус-
песи на светските натпревари, како и за сторениот 
придонес за развојот на спортот и за зближувањето 
меѓу спортистите на светот 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Edson dos Nascimente Pele. 

Бр. 81 
1 јули 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликува за заслуги во развивањето на сора-
ботка и јакнењето на пријателските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и Сириската Арапска Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ahmad Abdul Karim, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Сириската Арапска Република во 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Бр. 83 
6 јули 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата одлу-
тува да се одликува за заслуги во развивањето и 
зацврстување на соработката и на пријателските 
односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија и Кралството Холандија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

полковникот Р. С. Silver. 

Бр. 84 
6 јули 1971 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат по повод стогодишнината од постое-
њето и работата, а за извонредни заслуги во работа-
та од посебно значење за развојот на театарската 
уметност и за културното издигање на нашите 
народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Операта на Хрватското народно казалиште, 
Загреб; 

по повод стогодишнината од постоењето и рабо-
тата а за особени заслуги и постигнати успеси на 
културното издигање на нашите народи 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

„Народна глазба" — Трогир; 

по повод стогодишнината од постоењето и рабо-
тата, а за особени заслуги на заштитата и спасува-
њето на животите, на општествениот и личниот имот 
со што е сторен значаен придонес на социјалистич-
ката заедница 

Доброволното противпожарно друштво, Нова 
Градишка; 

за заслуги на делото ширење и развивање на 
братството и единството помеѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Основното училиште „25 мај", Кутина; 

за заслуги и постигнати успеси во работата од 
значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Младинската работна бригада „Бора и Рамиз", 
Приштина, Младинската работна бригада „ИНА-
Супер", Сисак, Младинската работна бригада „Јозо 
Шќурла", Земун, Младинската работна бригада 
„Маршал Тито", Загреб, Младинската работна бри-
гада „Мирко Гракалиќ", Пула, Младинската работна 
бригада „Павао Видаковић", Самобор, Младинската 
работна бригада „Пробој", Осиек, Младинската ра-
ботна бригада „Владимир Илич Ленин", Загреб — 
Белград; 
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за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Готовац Јаков, Хегедушиќ Крсто, Папандопуло 
Борис; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Башиќ Младен, Корица Марко, Паулик Фрањо, 
Радев Маријана, Ру гак Владо, Жунец Јероним; 

за особени заслуги на делото ширење на брат-
ството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Брковиќ Перо; 

за особени заслуги на полето на јавната дејност 
со која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Алексиќ Никола, Барановиќ Крешимир, Куга 
Милорад, Орлиќ Милан, Влаисављевиќ Лука. 

Бр. 85 
8 јули 1971 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

238. Закон за средствата на резервите — — 493 
239. Закон за измени и дополненија на За-

конот за прометот на стоки и услуги со 
странство — — — — — — — — 494 

240. Одлука за надоместоците и наградите на 
членовите на комисиите на Сојузната 
скупштина и на заедничките комисии на 
два ил* повеќе собори на Сојузната скуп-
штина — — — — — — — — — 499 

241. Уредба за курсните разлики што ги под-
несува федерацијата — — — — — 499 

242. Уредба за начинот и постапката за склу-
чување на спогодбите за промена на за-

/ ^ Л течените цени на производите и услугите 500 
/ 243,/ Уредба за начинот и постапката за склу-

—' чување на општествени договори за 
цени — — — — — — — — — — 502 

244. Одлука за дополнение на Одлуката за 
максимирање на цените на сите произво-
ди и услуги — — — — — — — — 502 

245. Одлука за одредување на максималните 
цени односно тарифни ставови за превоз 
на стоки на пругите на југословенските 
железници — — — — — — — — 503 

246. Одлука за измена на Одлуката за висо-
чината на износот на девизите што про-
изводителите на злато можат да ги купу-
ват за продадено злато — — — — — 503 

Страна 
247. Одлука за измена на Одлуката за продаж-

бата на стоки за девизи во Југославија и 
за начинот на располагањето со тие де-
визи — — — — — — — — — — 503 

248. Одлука за дополнение на Одлуката за у-
тврдување на делот на девизите што ра-
ботните организации можат да го корис-
тат во смисла на член 16 од Законот за 
девизното работење — — — — — — 504 

249. Одлука за измена на Одлуката за опреде-
лување на максималните цени за сурова 
нафта и за одделни деривати на нафта — 504 

250. Решение за дополнение на Решението за 
определување царински контингенти — 504 

251. Наредба за начинот на остварувањето на 
компензациите на име разлика во цената 
на брашното — — — — — — — — 505 

252. Наредба за доставување на ценовниците 
заради евиденција — — — — — — 506 

253. Наредба за дополнение на Наредбата за 
преземање мерки на државната граница 
заради здравствена заштита на добитокот 507 

254. Правилник за дополнение на Правилни-
кот за водење евиденција за прометот и 
за начинот на пресметување и плаќање 
на данокот на промет — — — — — 507 

255. Наредба за доставување на податоци за 
издавањето, за успехот на уписот и за 
прометот на хартиите од вредност — — 507 

256. Листа на царинските основици за стоки-
те што југословенски и странски држав-
јани ги увезуваат, внесуваат или примаат 
од странство — — — — — — — 508 

257. Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на растително™ про-
изводство и пчеларството — — — — 532 

258. Решение за измена на југословенскиот 
стандард од областа на селското стопан-
ство и прехранбената индустрија — — 532 

259. Решение за измена на југословенскиот 
стандард за семе за индустриска прера-
ботка — — — — — — — — 532 

260. Решение за југословенските стандарди за 
сигнални сијалици — — — — — — 532 

261. Решение за југословенските стандарди од 
областа на методите на испитувањето во 
електротехниката — — — — — — 532 

262. Решение за измена на југословенскиот 
стандард за мерења и испитувања во е-
лектротехниката — — — — — — 533 

263. Решение за југословенските стандарди за 
керамички плочички — — — — — 533 

264. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на техниката на нумерацијата — 534 

265. Решение за југословенските стандарди од 
областа на техниката на заварувањето — 534 

266. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на техниката на мрежното пла-
нирање — — — — — — — — — 534 

267. Решение за ставање вон сила на југосло-
венските стандарди од областа на мета-
лургијата — — — — — — — — 534 

268. Решение за измена на Решението за ју-
гословенските стандарди за цврсти ми-
нерални горива — — — — — — — 535 

269. Одлука за задолжителната резерва на де-
ловните банки ка ј Народната банка на 
Југославија — — — — — — — — 535 

270. Решение за распишување на гласање за 
отповик на сојузниот пратеник д-р Горѓе 
Миошку во Изборната единица 95 — Пан-
чево — — — — — — — — — — 536 

Одликувања — — — — — — — — — 536 
Издавач: Новинска установа „Службен лис-i на СФРЈ". Белград. Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 
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