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Врз основа иа членот 10 ста® 2 од Законот за 
царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр 
34/05), Сојузниот извршен совет донесува-

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ ЦА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА СПОРЕД 
СТЕПЕНОТ НА ИСТРОШЕНОСТА НА СТОКИТЕ 

1. Во Одлуката за утврдување на царинската ос-
новица според степенот на истрошеноста на стоките 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 13/66) во точката 1 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Според одредбата од ставот 1 на оваа точка 
ќе се постапи и во поглед на предметите од тој став 
што се увезени по влегувањето во сила на Законот 
за Царинската тарифа, а до влегувањето во сила 
на оваа одлука не се царинети." 

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

P. п. бр. 53 
22 јуни 196-8 година 

Белград 

Сојузен извршен совгг 

Претседател. 
Петар Стамболић е. р. 

297. 

Врз основа на членот 20 од Законот за Царинска-
та тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

.ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ 

1. Во Решението За определување царински 
контингенти („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/65) 
во точката 1 по тар. број 38.11 се додава нов тари-
фен број, кој гласи: 

„38:1$ под 1 под г) одредба 1 нафтенска киселина". 

По гар. бр. 41.02 до 41.04 се додаваат три нови 
tap . броеви, кои гласат: 

„41.05 под 3 Свињски (делумно шта вени кожи, 
што не се довршени за изработка 
на производи од кожа) 

43.01 Крзно сурово: 
— под 1 од за јак 
— под 8 Друго 

43.02 Отпадоци од крзно*'. 
По т р . бр. 45.01 до 45 02 се додава нов тарифен 

број, кој гласи: 
„47.01 Целулоза од иглолисно дрво". 

По тар. број 75 01 се додава нов тарифен броЈ, 
кој гласи: 
„75,05 Аноди за никл ување обработени 

4 или необработени, вклучувајќи ги 
и анодите произведени со електролиза". 

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

P. п. бр. 52 
22 јуни 1906 година 

Белград 

Сојузен извршен сове* 

Претседател, 
Петар Стамболић е. 

298. 

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за 
оковувањето и работењето на одмаралиште^ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/58 и 24/59), а во соглас-
ност со сојузниот секретар за индустрија и трговија, 
сојузниот секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДОТАЦИЈАТА ШТО СТО-
ПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА МОЖЕ ДА ИМ ЈА 
ДАДЕ НА ОДМОРАЛИШТАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 

НА ЦЕНИТЕ НА ПАНСИОНСКИТЕ УСЛУГИ 

1. Наредбата за височината па дотацијата што 
стопанската организација може да им ја даде на 
одморалиштата за намалување на цените на пан-
сионските услуги (Службен лист на ФНРЈ", >рр. 
26/62), престанува да важи. 

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

Бр. 1/1—6344/2—бб 
28 јуни 1966 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Киро Глигоров, е. р. 
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299. 

Врз основа на членот 143 од Царинскиот закон 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59 и 13/63 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65), во согласност 
со сојузниот секретар за финансии, директорот на 
Управата за царини на СФРЈ пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ЦАРИНСКИ НАДЗОР НАД 
СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ВО ЦАРИНСКИ СКЛАД И 

ЦАРИНСКО СМЕСТУВАЛИШТЕ 
I. Царински складови 

1. Во царински склад можат да се сместуваат 
увезени неоцаринети стоки, домашни стоки оцари-
нети за извоз и стоки што се провозуваат. 

Држателот на склад е должен секој од наведе-
ните видови стоки да држи одвоено и видно да 
го обележи со соодветен натпис. 

2. Одобрувањето за отворање царински склад, 
го дава царинарницата во чие седиште се бара 
отворање на царински склад, на барање од стопан-
ската организације што бара отворање на царински 
склад 

Кон барањето за отворање на царински склад 
молителот е должен да приложи: 

1) докази дека е овластен за вршење дејноста 
за складирање стоки; 

2) изјава дека ги прима сите обврски што произ-
легуваат од држењето царински стоки; 

3) изјава дека на царинарницата и ги става на 
располагање просториите и инвентарот потребни за 
вршење на царинска служба бо складот. 

3. Пред давањето на одобрзтвање за отворање 
царински склад царинарницата формира комисија 
која со преглед на зградата и просториите наменети 
за царински склад ќе утврди дали таа зграда и тие 
простории се годни за сместување царински стоки 
и дали ги обезбедуваат условите за вршење царин-
ски надзор. 

Комисијата од ставот 1 на оваа точка се состои 
од три члена, Претседателот на комисијата односно 
нејзиниот прв член е претставник на царинарницата, 
а се определува од редот на работниците на цари-
нарницата. Вториот член на Комисијата е градежен 
инспектор на собранието на општината на чија 
територија се отвора царинскиот склад, додека 
третиот член може да се определи од редовите на 
претставниците на заинтересираните организации. 

4. На царинскиот склад мора да постои табла 
на која е напишан натписот: „Царински склад" и 
назив на стопанската организација што го држи тој 
склад, 

Секој влез во просториите на царински склад 
каде што се сместени царински стоки мора да има 
две различни брави. Клучот од едната брава го 
држи царинарницата а од втората брава — држа-
телот на царинскиот склад. 

5. При сместувањето на стоки што подлежат 
на посебни мерки за чување и сместување, треба да 
се постапи според прописите со кои се пропишани 
тие мерки. 

6. На отворениот простор на царински склад 
може да се сместуваат гломазни и кабасти стоки, 
како и стоки кои поради своите особини не се 
годни за сместување во затворени простории. 

Други стоки можат да се сместуваат на отворен 
простор на царински склад само со претходно одо-
брување од царинарницата. 

7. Истоварување на стоки и пренесување и 
сместување во царински склад се врши, и тоа: 

1) на стоки превезени од странство со брод — 
врз основа на манифест односно извод од мани-
фесто^ 

2) на стоки упатени со железница непосредно 
во складот — врз основа на превозната исправа врз 
која е отпечатен штембилот што е пополнет и за-
верен во смисла на членот 26 од Правилникот за 
постапката за царинење на стоките („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 38/65); 

В) на стоки превезени со железница, што не се 
според превозните исправи упатени во складот —# 
врз основа на решение од царинарницата; 

4) на стоки што се пренесуваат од царински ма-
гацин односно од царинско сместувал иште — врз 
основа на решение од царинарницата; 

5) на домашни стоки оцаринети за извоз — врз 
основа на извозната декларација. 

8. Во царинскиот склад се дозволени под надзор 
на царинарницата: денатурирање, алкохолизирање, 
препакување, сортирање и чистење на стоки, како и 
други работи во врска со одржувањето на стоките. 

По завршетокот на кое и да е од дејствијата од 
ставот 1 на оваа точка држателот на складот е дол-
жен да состави записник во два примерка во кои се 
внесуваат податоците за извршеното дејствие, а кој 
го заверува царинарницата. Еден примерок од запи-
сникот се прилага кон магацинската книга на ца-
ринскиот ек лед, а вториот и се предава на царинар-
ницата 

9. Стоки од царински склад можат да и се 
упатат на друга царинарница заради царинење или 
превоз, да се пренесат во друг царински склад, 
царинско сместувалиште. царински магацин или на 
царински склад, да се вратат во странство односно 
во внатрешен промет и да се изложуваат на саеми. 

10. Држателот на царински склад е должен за 
потребите на царинарницата да води евиденција за 
влеза« на стоките во царинскиот склад и за изле-
гувањето на стоките од тој склад, 

II. Царински сместувалишта 
11. Во царинско сместувалиште можат привре-

мено да се сместат неоцаринети стоки увезени за 
стопанска организација на која и е одобрено отво-^ 
рање на царинско сместувалиште. 

12. Одобрувањето за отворање царинско сместу-
валиште го донесува царинарницата во чие седиште 
се бара отворањето на царинско сместувалиште, на 
барање од стопанската организација што бара отво-
рање на царинско сместувалиште. 

Пред давањето на одобрувањето за отворање 
царинско сместувалиште царинарницата формира 
комисија која со преглед на зградата и просториите 
што се наменети за сместување стоки, ќе утврди 
дали се тие годни за сместување царински стоки и 
дали се обезбедени условите за вршење царински 
надзор. 

Комисијата од ставот 2 на оваа точка ја сочи-
нуваат три члена. Два члена на комисијата, од кои 
еден е претседател на комисијата. се определуваат 
од редот на работниците на царинарницата. Третиот 
член на комисијата е градежен инспектор на собра-
нието на општината на чија територија се отвора 
царинското сместувалиште, 

13. Ако за сместување некои стоки и за раку-
вање со тие стоки се пропишани посебни услови и 
мерки, сместување на такви стоки во царинско 
сместувалиште може да се дозволи само ако се ис-
полнети пропишаните услови. 

14. Увезени стоки се сместуваат во царинско 
сместувалиште врз основа на одобрувањето што го 
донесува царинарницата на барање од држателот 
на сместувалиштетсг. 

Во барањето дрлѕателот на сместувалиштето 
мора да го означи видот и количината на стоките 
што се сместуваат. 

15. Секој влез во просториите на царинското 
сместувалиште каде што се сместени царински 
стоки мора да има две различни {5рави, Клучот од 
едната брава го држи царинарницата, а од другата 
брава — држателот на царинското сместувалиште. 

16. На увезените стоки сместени во царинско 
сместувалиште можат да се преземаат само оние 
мерки и дејствија што се нужни за нивното чување, 
и тоа само по одобрување од царинарницата и во 
присуство на царинските работници. 

17. Од царинско сместувалиште стоките можат 
да се подигнат по извршеното царинење и уплата 
на давачките, кога стоките се враќаат во странство, 
се пренесуваат во друго царинско сместувалиште, во 
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царински склад, царински магацин или на царински 
склад. 

18. Стоки во царинско сместувалиште можат да 
лежат најдолго три месеци. 

По истекот на рокот од ставот 1 на оваа точка 
држателот на сместувалиштето е должен стоките да 
ги пренесе во царински магацин односно во царин-
ски склад. 

Со стоките од ставот 2 на оваа точка царинар-
ницата натаму постанува според чл. 124 и 126 од 
Царинскиот закон, како и според соодветните од-
редби од Правилникот за постапката за царинење 
на стоките. 

19. Царинарницата е должна да врши преглед 
на состојбата на стоките во царинското сместува-
лиште најмалку еднаш месечно. 

III. Завршеа одредба 
20. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
Бр. 7510 

24 март 1966 година 
Белград 

Директор 
на Управата за царини на СФРЈ, 

Милова« Јовановиќ е. р. 

ЗОО. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИ-

ЧНИ ЛИСТОВНИ ФЕДЕРИ 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Челични прачки со ребро за ли-
стовни федери за шински возила, . 
жешко валани. Форма и мери — — JUS С.В3.031 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вон дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на 
ова решение е задолжителен и влегува во сила 
на 1 јануари 1967 година. 

Бр. 04-4328/1 
23 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација. 

Славољуб Виторовић, е. р. 

301. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДИНА-

МИЧНИ ИСПИТУВАЊА 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Механички испитувања на мета-
ли. Динамични испитувања. Испиту-
вање со заморување. Општи начела JUS С.А4.035 

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова' 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јануари 1967 година. 

Бр, 04-4330/1 
28 јрни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација. 

Славољуб Виторовић, е, р. 

302. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ СИЈАЛИЦИ И ПРИБОР 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Постаменти за сијалици. Бајонет- -
-постамент В 15. 

Главни мери — — — — JUS N.L1.115 
2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение е задолжителен и влегува во сила на 1 
јули 1967 година. 

Бр. 16-4372/1 
28 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација. 

Славољуб Виторовић е. р. 

303. 
Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 

4 од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот 
на Југословенскиот завод за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД 

ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Асфалтни коловозни конструкции. 
Определување на зафатнинската 

маса на мострите од простирката и 
носечките пластови — — — — JUS U.M8.032 

Асфалтни коловозот конструк-
ции. Определување на впивањето на 
вода на мострите од простирката — JUS U.M8.094 

Градежни елементи, Меѓукатна 
носечка конструкција. Општи услови JUS U N.050 

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова 
решение се објавени бо посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардизација, кое е соста-
вен, дел од ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на X 
јануари 1967 година. 

Бр. 18-4326/1 
28 јуни 1966 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод за 
стандардизација, 

Славољуб Виторовић, е. р. 



Страна 472 — Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Среда, 6 јули 1966 

У К А З И 

Претседателот на Републиката врз основа на член-
иот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА ДАХОМЕЈ 

I 
Се назначува 
Иво Клеменчич, извонреден и ополномоштен 

амбасадор на СФРЈ во Република Гана и за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија во Република 
Дахомеј, со седиште во Акра. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

ГО изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш* 

У. бр. В 
22 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

• i 

Претседателот на Републиката врз основа на чле-
нот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИБРА ЛЕОНЕ И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМ-
БАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВ-
НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СИЕРА 

ЛЕОНЕ 

I 
Се отповикува 
Чедомил Чврље од должноста на извонреден и 

ополпомоштен амбасадор на СФРЈ. во Сиера Леоне. 

II 
Се назначува 
Душан Кариќ, извонреден и ополномоштен ам-

басадор на СФРЈ во Република Гвинеја, за извонре-
ден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ во Сиера 
Леоне, со седиште во Конакри. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
22 јуни 1966 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на точката 2 од О д е н а т а за осно-

вање Комисија за координација на соработката по-
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Советот за заемна економска помош (СЕВ), 
од 13 ноември 1964 година. Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА КООРДИ-
НАЦИЈА НА СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА И СОВЕТОТ ЗА ЗАЕМНА И ЕКОНОМ-

СКА ПОМОШ (СЕВ) 

1. Се разрешуваат: 
др. Јоже Брилеј од должноста претседател и Ду-

шан Драгосавац од должноста член на Комисијата 
3ct координација на соработката помеѓу СФРЈ и 
СЕВ. 

2. За претседател и членови на Комисијата за 
координација на соработката помеѓу СФРЈ и СЕВ, 
се именуваат: 

За претседател: 
1) Грличков Александар, член на Сојузниот из-

вршен совет: 

за членови: 
2) Боле Антон, претседател »а Сојузната сто* 

панека комора; 
3) Видаковиќ Бошко, ПОМОШНИК државен секре-

тар за надворешни работи. 

Б. бр. 80 
23 јуни 1966 година 

Белград 

Сојузен и з в р т е в севет 

Претседател, 
Петар Стамболић, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

296. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување на царинската основица спо-
ред степенот на истрошеноста на стоките 489 

297. Решение за дополненија на Решението за 
определување царински контингенти — 469 

298. Наредба за престанок на важењето на 
Наредбата за височината на дотацијата 
што стопанската организација може да 
им ја даде на одморалиштата за намалу-
вање на цените на пансиоиските услуги 469. 

299. Упатство за спроведување царински над-
зор над стоките сместени во царински 
склад и царинско сместувалиште — — 470 

300. Решение за југословенскиот стандард за 
челични листовни федери — — — — 471 

301. Решение за југословенска^ стандард за 
динамични испитувања — — — — 471 

302. Решение за југословенскиот стандард за 
електрични сијалици и прибор — — — 471 

303. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — 471 


