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Na podlagi 2. točke 90, člena temeljnega zakona o 
sredstvih za delo upravnih organov (»Uradni list 
SFRJ« št. 46/64, 57/65 In 1/67) izdaja Zvezni Izvršni 
svet 

UREDBO 

O DOPOLNITVI UREDBE O IZDATKIH ZA POTNE 
IN DRUGE STROSKE, KI SE PRIZNAVAJO ZVEZ- 
NIM UPRAVNIM ORGANOM MED MATERIALNE 

STROŠKE 

1. člen 
V 4, členu uredbe o izdatkih za potne in druge 

stroške, ki se priznavajo zveznim upravnim organom 
med materialne stroške (»Uradni list SFRJ« št. 19/65, 
57/65, 38/67, 7/70, 44/70 in 70/72), se doda za prvim od- 
stavkom nov dragi odstavek, ki se glasi: 

»Ce so stroški za prenočišče večji kot 50 dinarjev, 
se priznajo organu med materialne stroške izjemoma 
dejanski stroški po predloženem računu, s pristavkom, 
da ne sme dnevnica preseči zneska 220 dinarjev.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

2. člen 
Ta uredba za#ie veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 225. 
Beograd, 18. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijeđić s. r. 

570. 

Na podlagi tretjega odstavka-51. člena carinskega 
zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

UREDBO 

O POGOJIH IN POSTOPKU ZA PREDPISOVANJE 
IN ZARAČUNAVANJE DOPOLNILNE IN KOMFEN- 

ZATORNE CARINE 

1. člen 
Dopolnilna in kompenzatorna carina iz prvega in 

drugega odstavka 51. člena carinskega zakona se pred- 
pisujeta in zaračunavata ob pogojih in po postopku, 
kot to določa ta uredba. 

2. člen 
^ Ce uvoz proizvodov, ki se uvažajo po ceni, ki je 

nižja od normalne (34. člen carinskega zakona), pov- 
zroči ali bi lahto povzročil škodo gospodarstvu Jugo- 
slavije, se predpiše zanje dopolnilna carina, ki pomeni 
razliko med normalno ceno in ceno, po kc.:eri je bil 
tak proizvod kupljen. 

3. člen 
Štelo se bo, da uvoz blaga po ceni, ki je nižja 

od normalne, povzroča ali bi lahko povzročil škodo 
gospodarstvu Jugoslavije, če je škoda znatna ali če bi 
tak uvoz zadrževal razvoj posamezne gospodarske 
panoge ali jugoslovanskega gospodarstva v celoti. 

Štelo se ^o, da se uvaža proizvod po cerii, ki je 
nižja od normalne: 

1) če je cena za proizvod, ki se uvozi, nižja od 
cene po kateri se tak proizvod prodaja na trgu med 
medsebojno neodvisnim kupcem in prodajalcem, pove- 
čane za prevozne in zavarovalne stroške ter takse in 
druge izdatke v zvezi z izročitvijo in dostavo blaga; 

2) če je cena za proizvod, ki se uvozi, nižja od ce- 
ne, po kateri se takšen ali podoben proizvod prodaja 
na domačem trgu države izvoznice, zmanjšane za dav- 
ščine in takse, ki so v zadevni državi, predpisane za 
njegov promet; 

3) Ce ni podatkov o ceni na domačem trgu države 
izvoznice cena za proizvod, ki se uvaža, pa je: 

a) nižja od produkcijskih stroškov zanj v državi 
izvora, povečanih za običajne trgovske stroške in nor- 
malen dobiček; 

b) nižja od najvišje primerljive izvozne cene, po 
kateri se v rednih komercialnih poslih takšen ali po- 
doben proizvod izvozi v druge države. 

4. člen 
Pri ugotavljanju, ali je cena, po kateri se proiz- 

vod uvozi, nižja od normalne, se upoštevajo prodajni 
pogoji, dnine, takse, način obdavčevanja in drugi ele- 
menti, ki vplivajo na oblikovanje cen. 

5. člen 
Uvedbo dopolnilne carine za posamezne proizvo- 

de lahko predlagajo zainteresirane organizacije zdru- 
ženega dela ali druge organizacije in organi družbeno- 
-političnih skupnosti. 

Predlog se naslovi na Gospodarsko zbornico Jugo- 
slavije. 

6. člen 
Skupaj s predlogom, naj se začne postopek za 

uvedbo dopolnilne carine, je treba predložiti dokumen- 
tacijo o tem, da je podan eden ali več pogojev iz 3. 
člena te uredbe, in sicer: 
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1) podatke o ceni za zadeven proizvod, po kateri 
se ta uvozi v Jugoslavijo; 

2) podatke o normalni ceni, po kateri se takšen ali 
podoben proizvod prodaja v mednarodni blagovni me- 
nj avi; 

3) podatke o ceni za takšen ali podoben proizvod 
na domačem trgu države izvoznice, kakor tudi o višini 
notranjih taks in davščin za take pro.zvode; 

4) podatke o ceni proizvodnje v državi izvora 
(lastna cena in povprečen dobiček); 

5) podatke o ceni za zadeven ali podoben proiz- 
vod, po kateri prodaja država izvoznica take proizvo- 
de kupcem iz drugih držav. 

Cena iz 1., 2. in 5. točke prvega odstavka tega 
člena se izkaže v pariteti CIF. 

7. člen 
Poleg dokumentacije iz 6. člena te uredbe,_ mora 

predložiti predlagatelj tudi podatke: 
1) o imenu proizvoda, njegovem tehnološko-teh- 

ničnem opisu in njegovi razvrstitvi po carinski tarifi; 
2) o lastni ceni in prodajni ceni za tak proizvod 

franko skladišče proizvajalca na domačem trgu, z 
navedbo proizvajalca; 

3) o obsegu domače proizvodnje takšnega proiz- 
voda, njeni skupni realizaciji na domačem trgu, nje- 
govem uvozu In izvozu ter njegovih zalogah (po vred- 
nosti in merski enoti). 

8. čien 
Prejeti predlog z dokumentacijo in svojim mne- 

njem pošlje Gospodarska zbornica Jugoslavije Zvez- 
nemu sekretariatu za finance, Zveznemu sekretariatu 
za gospodarstvo. Zveznemu sekretariatu za zunanjo 
trgovino in Zveznemu sekretariatu za trg in cene. 

Zvezni sekretariat za gospodarstvo, Zvezni sekre- 
tariat za zunanjo trgovino in Zvezni sekretariat za 
trg in cene obravnajo prejeti predlog in obvestijo o 
svojem stališču Zvezni sekretariat za finance, ki da 
Zveznemu izvršnemu svetu dokončen predlog za pred- 
pisovanje dopolnilne carine. 

Ce ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz 3. člena 
te uredbe, zavrne Zvezni sekretariat za finance pred- 
log in obvesti o tem predlagatelja. 

9. člen 
Ce se uvozijo pro'zvodl, za katere je v državi iz- 

vora ali državi izvoza priznana subvencija, vštevši 
subvencijo za prevoz, se sme za nevtraliziranje sub- 
vencije predpisati in zaračunati kompenzatorna carina 
do zneska subvencije. 

Ce se uvozijo proizvodi, katerih izvoz iz države 
proizvajalca ali v državi izvoza je oproščen davščin 
in taks, ki se zanje plačujejo, kadar se v državi 
izvora oziroma državi izvoza uporabljajo v prometu 
in porabi, se znesek dane oprostitve ne šteje za sub- 
vencijo iz prvega odstavka tega člena. 

10. člen 
Določbe 5. in 8, člena te uredbe prihajajo primer- 

no v poštev tudi za postopek s predlogom za predpis 
kompenzatorne carine. 

Skupaj s predlogom, naj se začne postopek za 
uvedbo kompenzatorne carine, je treba predložiti do- 
kumentacijo, da se v državi izvora ali državi izvoza za 
zadevni proizvod dajejo subvencije (direktne ali indi- 
rektne), in kolikšen znesek. 

Na zahtevo organa, ki vodi postopek mora predlo- 
žiti predlagatelj tudi druge dokaze, da bi se ugotovilo, 
ali so podani pogoji za predpis kompenzatorne carine. 

11. člen 
Zvezni sekretar za zunanjo trgovino lahko v spo- 

razumu z zveznim sekretarjem za gospodarstvo, zvez- 
nim sekretarjem za finance in zveznim sekretarjem za 
trg in cene določi za proizvode, za katere so vloženi 
predlogi za predpis dopolnilne ali kompenzatorne ca- 
rine, kontingent za njihov uvoz iz zadevne države, če 
utegne zaradi trajanja postopka o predlogu nastati za 
jugoslovansko gospodarstvo znatna škoda. 

Kontingenti iz prvega odstavka tega člena se do- 
ločijo za dobo do šestih mesecev, začenši od dneva 
vložitve predloga za predpis dopolnilne oziroma kom- 
penzatorne carine. 

12. člen 
Dopolnilno in kompenzatorno carino obračunavajo 

in zaračunavajo carinarnice po predpisih o zaračuna- 
vanju carine. 

Znesek dopolnilne in kompenzatorne carine se 
všteva v carinsko osnovo, na katero se uporabi carin- 
ska stopnja, ki je predpisana v carinski tarifi za za- 
devni proizvod. 

13. člen 
Za isti proizvod, ki se uvozi iz iste države, ni do*- 

voljeno zaračunati hkrati dopolnilne in kompenzator- 
ne carine. 

• 14. člen 
Natančnejše predpise o obračunavanju in zara- 

čunavanju dopolnilne in kompenzatorne carine izda 
po potrebi zvezni sekretar za • finance. 

15. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, nehata velja- 

ti uredba o pogojih in postopku za uvedbo in zaraču- 
navanje dopolnilnih carki in kompenzatornlh davščin 
(»Uradni list SFRJ« št. 33/67) in odredba o dokumen- 
taciji, ki mora biti priložena zahtevi za uvedbo po- 
stopka za predpis dopolnilne carine ali kompenzator- 
ne davščine ter o načinu in postopku njene predlo- 
žitve (»Uradni list SFRJ« št. 46/67). 

16. člen 
Ta uredba začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 229. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedic s. r. 
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571. 

Na podlagi 57, člena zakona o obdavčevanju pro- 
izvodov in storitev v prometu (»Uradni list SFRJ« št. 
33/72, 55/72 in 28/73) izdaja Zvezni izvršni svet 

UREDBO 

O DOPOLNITVI UREDBE O POVEČAN JU, ZMANJ- 
ŠANJU OZIROMA ODPRAVI STOPENJ TEMELJNE- 
GA DAVKA OD PROMETA POSAMEZNIH PROIZ- 

VODOV 

1. člen 
V uredbi o povečanju, zmanjšanju oziroma odpravi 

stopenj temeljnega davka od prometa posameznih pro- 
izvodov (»Uradni list SFRJ« št, 34/72, 46/72, 32/73 in 
34/73) se doda za Id členom, nov le člen, ki se glasi: 

»Od proizvodov iz 2. točke tar. številke 1 tarife se 
plačuje temeljni davek od prometa proizvodov, in sicer: 

od čokolade in drugih živilskih izdel- 
kov, ki vsebujejo kakao iz tar. štev. 18.06 ca- 
rinske tarife — — — — — — — — 8%«. 

2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

R. p št. 231. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedio s. r. 

572. 

Na podlagi četrtega odstavka 305. člena carinskega 
zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

UREDBO 

O POGOJIH ZA ZAČASEN UVOZ BLAGA 

1. člen 
Ta uredba predpisuje, katero blago se sme začasno 

uvoziti za uporabo po prvem, drugem in tretjem od- 
stavku 305. člena carinskega zakona in ob katerih po- 
gojih. 

2. člen 
Po 1. točki prvega odstavka 305. člena carinskega 

zakona se sme začasno uvoziti blago za oplemenitenje 
(predelavo, dodelavo ali obdelavo) v skladu z odlokom 
o poslih oplemenitenja blaga (»Uradni list SFRJ« št. 
18/73). 

Za oplemenitenje se sme začasno uvoziti reproduk- 
cijski material (surovine, polproizvodi, deli za vgradi- 
tev in pomožni material). 

3. člen 
S predelavo so mišljena vsa dejanja oplemenitenja 

v produkcijskem procesu pri domači proizvajalni or- 
ganizaciji združenega dela, s katerimi se spremenijo te- 
meljne lastnosti začasno uvoženega blaga. 

Z dodelavo so mišljena dejanja, s katerimi se uvo- 
ženo blago oplemeniti, kot so: tiskanje, barvanje, čiš- 
čenje idr., ali se rnu doda kakšno drugo blago, ki se 
vgradi, všije, pomeša idr., če v tem procesu začasno 
uvoženo blago ne spremeni temeljnih lastnosti. 

Z obdelavo je mišljen vsak mehanski, kemični ali 
kakšen drug postopek, s katerim se proizvod polepša 
ali sicer zboljša njegova kakovost, ne da bi se dodalo 
blago enake ali druge vrste. 

4. člen 
Začasen uvoz za predelavo, dodelavo ali obdelavo 

(oplemenitenje) je dovoljen s pogojem, da je blago last 
tujega naročnika, da ga začasno uvozi organizacija 
združenega dela, ki je registrirana za opravljanje zu- 
nanjetrgovinske dejavnosti-izvoza in uvoza blaga in 
storitev, in da se predelava, dodelava ali obdelava op- 
ravi pri domači proizvajalni organizaciji združenega 
dela. 

Ce se opravi oplemenitenje blaga v več fazah ozi- 
roma v raznih proizvajalnih organizacijah združenega 
dela, pomeni vsaka faza oziroma oplemenitenje v dru- 
gi proizvajalni organizaciji združenega dela posebno 
dejanje oplemenitenja in ga ni dovoljeno začeti brez 
poprejšnjega dovoljenja carinarnice. 

5, člen 
Ce m£d procesom oplemenitenja tuji naročnik 

spremeni dispizicijo in da blago v oplemenitenje drugi 
domači organizaciji združenega dela. mora prijaviti or- 
ganizacija, ki je blago začasno uvozila, carinarnici 
spremembo dispozicije in zahtevati spremembo odloč- 
be, s katero ji je bil dovoljen začasen uvoz. 

R. člen 
Za popravilo po 2. točki prvega odstavka 305. člena 

carinskega zakona je dovoljeno začasno uvoziti stroje, 
priprave, aparate, instrumente, prevozna sredstva in 
druge predmete, če se ti z dodajanjem novih delov ali 
brez tega usposabljajo za redno rabo. 

7. člen 
Za razstavitev na mednarodnih sejmih, razstavah 

in drugih prireditvah po 3. točki prvega odstavka 305. 
člena ca'rinskega zakona je dovoljeno uvoziti blago, ki 
naj bo razstavljeno. 

Začasen uvoz blaga po prvem odstavku tega člena 
se sme dovoliti le, če je carinski zavezanec (deklarant) 
za mednarodno špedicijo pooblaščena organizacija 
združenega dela, registrirani zastopnik tuje firme — 
lastnika blaga ali domači organizator sejma, razstave 
ali prireditve. 

Začasen uvoz dovoli carinarnica v obliki zaznamka 
na zahtevi. V dovoljenju določi rok, v katerem se mora 
blago vrniti v tujino. ' 

Na način, ki je predpisan v prvem, drugem in 
tretjem odstavku tega člena se ravna tudi s predmeti, 
ki se začasno uvozijo, da bi se uredili sejemski oziro- 
ma razstavni prostori. 

8. člen 
Za preizkus, prikazovanje ali poizkus po 4. točki 

prvega odstavka 305, člena carinskega zakona je do- 
voljeno začasno uvoziti blago, če da tuji lastnik blago 
v ta namen brez plačila in za določen čas, vendar na 
za več kot 12 mesecev. 
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Skuaaj z deklaracijo je treba predložiti pismen do- 
kaz tujega pošiljatelja, da pošilja blago brezplačno za 
preizkus, prikazovanje ali poizkus (faktura, pismo ipd.). 

9. člen 
Embalažo, v kateri se dostavlja blago ali je na- 

menjena za odpravo izvoznega blaga, je dovoljeno za- 
časno uvoziti po 6. točki prvega odstavka 305. člena 
carinskega zakona s pogojem, da je tuja last. 

Embalaža, ki s,e začasno uvozi, jnora biti v dekla- 
raciji natančno opisana po vrsti, barvi, obliki, teži in 
drugih obeležjih, da bi se pri vrnitvi blaga v tujino 
mogla ugotoviti njena istovetnost. 

Začasen uvoz embalaže dovoli carinarnica v obliki 
zaznamka na zahtevi V dovoljenju določi rok, v kate- 
rem se mora embalaža vrniti v tujino. 

10. člen 
Kulise, premične gledališke odre, opremo za gle- 

dališke odre, predmete, za razvedrilo^ vozila, šotore, 
garderobe in druge rekvizite, vštevši živali, je dovo- 
ljeno začasno uvoziti po 7. točki prvega odstavka 305. 
člena carinskega zakona le, če so namenjeni za gleda- 
liške, cirkuske"in druge umetniške ali zabavne prire- 
ditve. 

Začasen uvoz rekvizitev iz prvega odstavka tega 
člena se sme dovoliti le, če so tuja last, carinski zave- 
zanec in deklarant pa ,je domača organizacija združe- 
nega dela — organizatorica umetniške oziroma zabavne 
prireditve, ki jo po pogodbi prireja tuja fizična ali 
pravna oseba. 

Pri začasnem uvozu rekvizitov je treba skupaj z 
deklaracijo predložiti zahtevo z njihovo podrobno spe- 
cifikacijo in izvod pogodbe o prirejanju umetniške ozi- 
roma zabavne prireditve. 

11. člen 
Na podlagi 7. točke prvega odstavka 305. člena 

carinskega zakona ni dovoljeno začasno uvoziti apara- 
ratov, priprav in drugih predmetov, ki so namenjeni 
za igro na srečo. 

12. člen 
Osebne avtomobile in poklicno opi'emo je dovolje- 

no začasno uvoziti po 8, točki prvega odstavka 305. 
člena carinskega zakona, če jih uvozijo osebe iz 2., 3. 
ali 4. točke prvega odstavka 311. člena omenjenega 
zakona. 

13. člen 
Orodje, instrumente in druga sredstva za monti- 

ranje je dovoljeno začasno uvoziti po 9. točki prvega 
odstavka 305. člena carinskega zakona 1^, če se opre- 
ma uvozi proti pogodbeni obveznosti tujega prodajal- 
ca, da jo bo montiral s svojim orodjem, svojimi instru- 
menti ali drugimi svojimi sredstvi za montiranje. 

Kot dokaz, da je v pogodbi določena montaža uvo- 
žene opreme, je treba skupaj z deklaracijo za orodje, 
instrumente in druga sredstva za montiranje, predlo- 
žiti pogodbo z njihovo specifikacijo, na podlagi katere 
izda carinarnica pismeno odločbo. 

14. člen 
Za uporabo v produkcijskem procesu ali pri sto- 

ritvah po drugem odstavku 305. člena carinskega za- 
4kona je dovoljeno začasno uvoziti tale osnovna sred- 
stva (stroje, aparate, priprave, instrumente, prevozna 
sredstva idr.), ki so tuja last: 

1) osnovna sredstva — če so potrebna za zgraditev 
investicijskih objektov oziroma za dela, ki jih izvajajo 
tuja gradbena podjetja po 12. členu zakona o oddaja- 
nju graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu 
(»Uradni list SFRJ« št. 53/70); 

2) posamezne stroje, aparate, priprave in instru- 
mente — če so namenjeni izključno za izvršitev pogodi 
benega izvoznega posla; 

3) stroje, aparate, priprave in instrumente — če 
so namenjeni za pouk in jih brezplačno dobi v rabo 
domača organizacija združenega dela ali druga orga- 
nizacija za poučevanje kadrov; 

4) osnovna sredstva — če so namenjena za med- 
narodne organizacije ali mednarodne oziroma meddr- 
žavne komisije v Jugoslaviji; 

5) osnovna sredstva — če so namenjena za odvr- 
nitev neposredne nevarnosti epidemije, elementarne 
ali druge nesreče oziroma za odpravo njenih neposred- 
nih posledic; 

6) elektronske računalnike, statistične in holerit- 
ne stroje ter drugo mehanografsko opremo, razen bi- 
rotehnične; 

7) zrakoplove z najmanj petimi potniškimi sedeži 
in zrakoplovna prevozna sredstva gospodarskega le- 
talstva z nosilnostjo najmanj 600 kg; 

8) kalupe, modele, klišeje in druga izmenjalna oro- 
dja, če so nujni za storitve tujemu naročniku oziroma 
za proizvodnjo izvozu namenjenega blaga. 

15. čten 
Začasen uvoz osnovnih sredstev iz 14. člena te 

uredbe pod 2), 3) in 6) do 8) dovoli carinarnica na pod- 
lagi soglasja Zveznega sekretariata za gospodarstvo in 
Zveznega sekretariata za finance po poprejšnjem mne- 
nju Gospodarske zbornice Jugoslavije. To mnenje mora 
preskrbeti vložnik zahteve. 

16. člen 
Po tretjem odstavku 305. člena carinskega zakona 

se sme dovoliti začasen uvoz; 
1) gospodinjskih predmetov, če jih uvozijo; 
a) tuji časnikarji, akreditirani kot tuji dopisniki V 

Jugoslaviji; 
b) tuji državljani, uslužbenci tujih diplomatskih in 

konzularnih predstavništev v Jugoslaviji, ki nimajo 
diplomatskega statusa; 

c) tuji državljani, ki so na podlagi mednarodne 
tehnične pomoči ali kulturnega sodelovanja angažira- 
ni za delo v Jugoslaviji; 

2) gospodinjskih predmetov in osebnih avtomobi- 
lov, če jih uvozijo; 

a) tuji državljani, ki prihajajo v Jugoslavijo na 
specializacijo v jugoslovanskih inštitutih, fakultetah 
in drugih znanstvenih raziskovalnih zavodih; 

b) tuji državljani, ki so kot redni študenti vpisani 
na jugoslovanskih višjih ali visokih šolah, vštevši4tret- 
jo stopnjo študija; 

c) tuji državljani, ki so kot redni slušatelji vpisani 
na jugoslovanskih vojaških šolah na podlagi dogovora 
med oboroženimi silami Jugoslavije in drugih držav; 

d) tuji strokovnjaki in umetniki, ki jih angažirajo 
domači organi in organizacije združenega dela za do- 
ločen čas, vendar ne za več kot dve leti; 
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e) tuji državljani — predstavniki tujih zrakoplov- 
nih in ladjarskih družb v Jugoslaviji ob vzajemnosti; 

f) drugi državljani — predstavniki tujih trgovskih 
firm in drugih organizacij v Jugoslaviji ob vzajemnosti. 

g) tuji državljani — člani stalnih mednarodnih ali 
meddržavnih teles; 

h) tuji državljani — člani mednarodnih in med- 
državnih teles, razen teles iz tega člena pod 2) pod g) 
ob vzajemnosti; 

i) tuji državljani, ki se doselijo v Jugoslavijo ali 
so Vložili prošnjo za pribežališče; 

3) športnih avtomobilov in motornih koles, ki niso 
registrirani za javni promet, konstruirani pa so izklju- 
čno za avtomobilske in motociklistične tekme, če jih 
uvozijo športni tekmovalci, ki so jih brezplačno prejeli 
od tujega proizvajalca takih vozil; 

4) opreme za službene potrebe tujih trgovskih, 
zrakoplovnih in ladjarskih predstavništev v Jugosla- 
viji ob vzajemnosti. 

17. člen 
Osebe, ki smejo po carinskem zakonu in tej ured- 

bi začasno uvoziti motorna vozila, smejo začasno uvo- 
ziti tudi dele za njihovo popravilo; pogoj pa je, da 
morajo nadomeščene dele vrniti v tujino ali jih iz- 
ročiti carinarnici v prosto uporabo. 

18. člen 
Ne glede na to uredbo lahko dovoli Zvezna carin- 

ska uprava v opravičenih primerih začasen uvoz go- 
spodinjskih predmetov, osebnih avtomobilov in pok- 
licne opreme, če jih uvozijo tuji državljani, ki priha- 
jajo v Jugoslavijo. 

19. člen 
S. pravilno dokumentacijo po prvem odstavku 307. 

člena carinskega zakona je mišljena pravilno izpol- 
njena in pravilno predložena deklaracija z vsemi 
predpisanimi listinami. 

20. člen 

Začasen uvoz blaga se ne sme dovoliti, če je nje- 
gov reden uvoz prepovedan. 

21. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, nehajo veljati 

6., 10. In 13. člen uredbe o poslovnem sodelovanju s 
tujimi firmami v prostih carinskih conah (»Uradni 
list SFRJ«, št. 20/67) in odlok o carinski oprostitvi 
določene opreme, ki se začasno pripelje v prosto ca- 
rinsko cono (»Uradni list SFRJ«-št. 20'67). 

22. člen 
Ta uredba začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 235. 
Beograd, 26. julija 1D73 ^ 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

573. 

Na podlagi 119. člena /.akona o konstituiranju or- 
ganizacij združenega dela in njihovem vpisu v sodni 
register (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) v zvezi s 6. in 
14. členom zakona o poslovnem združevanju (»Uradni 
list SFRJ« št. 23/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

UREDBO 

O VPISIH V SODNI REGISTER ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Organizacije združenega dela (1. člen zakona o 

konstituiranju organizacij združenega dela in njiho- 
vem vpisu v sodni register — v nadaljnjem besedilu: 
zakon), kakor tudi druge organizacije, za katere je 
predpisano, da se morajo vpisati v sodni register or- 
ganizacij združenega dela (v nadaljnjem'besedilu: 
sodni register) se obvezno vpisujejo v sodni register po 
tej uredbi, če ni v zakonu drugače določeno. 

V sodni register, v katerem je vpisana temeljna 
organizacija združenega dela oziroma delovna organi- 
zacija, ki v svoji sestavi nima temeljnih organizacij, 
se vpisujejo tudi t:sti njeni deli, ki imajo v prometu 
blaga in storitev v državi ali tujini določena pooblas- 
tila, ne izpolnjujejo pa pogojev, da bi se organizirale 
v temeljne organizacije združenega dela (v nadaljnjem 
besedilu: poslovne enote). 

2. člen 
Ta_ uredba prihaja v poštev tudi: 
1) za banke in druge denarne organizacije ter 

organizacije za zavarovanje premoženja in oseb, če ni 
v posebnem zakonu drugače določeno (prvi odstavek 4. 
člena); 

2) za zavode in druge organizacije združenega de- 
la, ki opravljajo dejavnosti družbenih služb, če ni v 
posebnem zakonu drugače določeno (prvi odstavek 
128. člena zakona); 

3) za temeljne organizacije poslovnega združeva- 
nja in za vpis pogodbe o poslovnem združevanju; 

4) za temeljne organizacije združenega dela v ses- 
tavi zadruge, če ni v posebnem zakonu drugače dolo- 
čeno (drugi odstavek 12S. člena zakona). 

Zunanjetrgovinski promet organizacije združene- 
ga dela se vpiše v sodni reg'ster po posebnih pred- 
pisih. 

3. člen 
Vpisi v sodni register so dokončni, pogojni (začas- 

ni) in obvestilni. 
Dokončni vpisi so: vpis akta o ustanovitvi-in kon- 

stituiranju delovne organizacije, skupnosti temeljnih 
organizacij in sestavljene organizacije združenega dela; 
vpis statusnih sprememb, nastalih po vpisu; vpis dru- 
gih aktov in posameznih dejstev, ki jih predpisujeta 
zakon in ta uredba, in vpis izbrisa organizacije zdru- 
ženega dela, ki preneha. 

Pogojni (začasni) vpisi so: vpis predzaznambe do- 
končnega sklepa o organiziranju posebne enote delov- 
ne organizacije v ustanovitvi in vpis predzaznambe 
sklepa o organiziranju temeljne organizacije združe- 
nega dela. Ta dva vpisa morata biti opravičena v ro- 
ku, ki je določen v zakonu ali v sodnem sklepu. 

Obvestilni vpisi so: vpis predzaznambe o sprožitvi 
spora, vpis predzaznambe o uvedbi redne likvidacije 
ali stečaja nad delovno organizacijo ali temeljno or- 
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ganizacijo ter drugi vpisi v zvezi s predzaznambo pri- 
silne poravnave in stečaja. Ti vpisi se izbrišejo na 
podlagi priglasitve pooblaščene osebe ali sodne odloč- 
be v skladu s to uredbo. 

4. člen' 
Sodni register sestavljata registrski vložek in 

zbirka listin. 
Hkrati s sodn'm registrom se vodijo še druge 

pomožne knjige in evidence, ki jih predpisuje ta 
uredba 

5. člen 
Podatki, ki so vpisani v sodni register, so javni. 
Sodišče, ki je pristojno voditi sodni register, mora 

dovoliti njegovo pregledovanje in izdati vsakomur, 
ki to zahteva, izpisek iz sodnega registra. 

Listine in deli listin iz zbirke listin, ki se nana- 
šajo na podatke, vpisane v sodni register, se smejo 
pregledati samo s posebnim pismenim dovoljenjem 
za sodni register pristojnega sodnika, če je za to po- 
dan opravičen interes. _ 

6. člen 
Sodni register vodi okrožno gospodarsko sodišče. 
Vsi vpisi se opravijo v sodnem registru okrožne- 

ga gospodarskega sodišča, na območju katerega je se- 
dež delovne organizacije oziroma sestavljene, organi- 
zacije združenega dela {v nadaljnjem besedilu: regis- 
trsko sodišče). 

Ce je sedež temeljne organizacije združenega de- 
la oziroma posebne enote delovne organizacije v usta- 
novitvi ali druge organizacije, združene v_ sestavljeno 
organizacijo združenega dela,, na območju drugega 
sodišča (v nadaljnjem besedilu; sodišče vpisa) se vpi- 
šejo podatki, ki jih določa ta uredba tudi v sodni re- 
gister sodišča vpisa. 

7. člen 
V postopku za vpis v sodni register prihajajo v 

poštev pravila nepravdnega postopka, če ni v zakonu 
drugače določeno. 

8. člen 
Vpisi v sodni register se opravijo na priglasitev 

na podlagi sodne odločbe. 
V primerih, ki jih določata zakon in ta uredba, 

se opravijo vpisi uradno. 
Vpisi v sodni register se smejo izbrisati samo v 

primerih, ki so določeni v-zakonu. 

9. člen 
Pismeno priglasitev za vpis vloži pooblaščena 

oseba na predpisanem obrazcu. 
Dejstva, ki so predmet vpisa, se ugotavljajo v lis- 

tinah in dokazih, ki se predložijo skupaj s prigla- 
sitvijo v izvirniku ali v prepisu, ki ga overi sodišče 
ali drug, za overitve prjstojni organ. 

10. člen 
Registrsko sodišče preizkusi, ali zahteva v prig- 

lasitvi, priglasitev in dokazi ustrezajo pogojem, ki jih 
določata zakon in ta uredba. 

Ce vsebuje priglasitev zahtevo, ki ne ustreza pred- 
pisanim pogojem, ali če priglasitvi niso priloženi po- 
trebni dokazi in listine, mora sodišče poklicati vložni- 
ka, naj v določenem roku, ki ne sme biti daljši kot 30 
dni, zahtevo uskladi z zakonom, priglasitev dopolni 
ali predloži potrebne dokaze in listine. Ce vložnik v 
določenem roku ne ravna po nalogu, mora sodišče, zah- 
tevo zavrniti oziroma zavreči. 

Ce listina, ki je priložena priglastivi, ne vsebuje 
vseh podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, ali če 
po svoji vsebini ne ustreza vsebini, ki jo predpisuje 
zakon, ali če ni izdana v postopku, ki ga predpisuje 
zakon, mora sodišče poklicati vložnika, naj listino v 
določenem roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni, ali 
v skladu z zakonom dopolni. Ce vložnik v določenem 
roku ne ravna po nalogu, mora sodišče zahtevo za 
vpis zavrniti. 

11. člen 
O vsaki zahtevi za vpis v sodni register izda re- 

gistrsko sodišče sklep, ki se v prepisu vroči stranki in 
drugim, s to uredbo določenim osćbam. Prepis sklepa 
o obvestilnem vpisu se izjemoma vroči le, če stranka 
to v priglasitvi zahteva. 

Zoper sklep o vpisu v sodni register, ki ga izda 
sodišče prve stopnje, je v osmih dneh od dneva vročit- 
ve njegovega prepisa dopustna pritožba. 

Pravočasna pritožba ne zadrži izvršitve vpisa. 
Pravico do pritožbe zoper sklep o vpisu v sodni 

register imajo vložnik in druge osebe, katerih z zako- 
nom zavarovana pravica ali korist je s sklepom pri- 
zadeta. 

Za tiste, katerih z zakonom zavarovana pravica 
ali korist je prizadeta s sklepom o dokončnem vpisu je 
rok za pritožbo 15 dni od dneva objave vpisa v »Urad- 
nem listu SFRJ« oziroma v republiškem ali pokrajin- 
skem uradnem glasilu. 

II. POSTOPEK- ZA REGISTRACIJO 

1. Priglasitev za vpis akta o ustanovitvi delovne oiga- 
nizscije 

12. člen 
Za vpis ustanovitve delovne organizacije v sodni 

register je treba vložiti pri registrskem sodišču prigla- 
sitev za vpis akta o ustanovitvi delovne organizacije. 

Priglasitev za vpis akta o ustanovitvi delovne or- 
ganizacije v sodni register mora navajati: 

1) firmi), z označbo »v, ustanovitvi«, kratico firme 
in sedež delovne organizacije; . 

2) dejavnosti, s,katerimi se namerava ukvarjati 
delovna organizacija (poslovni predmet); 

3) pooblastila delovne organizacije v pravnem pro- 
metu z drugimi; 

4) način odgovornosti ustanovitelja za obveznosti 
delovne organizacije v ustanovitvi v pravnem prome- 
tu z drugimi (prvi odstavek 54. člena zakona); 

5) ime osebe oziroma imena oseb, ki bodo opravi- 
le priprave do konstituiranja delovne organizacije (za- 
časni izvršilni organ) in njihova pooblastila; 

6) firmo oziroma ime ustanovitelja ter številko in 
datum izdaje akta o ustanovitvi; 

7) ime in podpis začasnega izvršilnega organa de- 
lovne organizacije v ustanovitvi. 

Priglasitev za vpis akta o ustanovitvi mora- vloži- 
ti začasni izvršilni organ delovne organizacije v Usta- 
novitvi v 15 dneh od dneva, ko je izdan akt o usta- 
novitvi delovne organizacije. 

13. člen 
Priglasitvi za vpis akta o ustanovitvi delovne or- 

ganizacije v sodni register je treba priložiti: 
1) akt o ustanovitvi v izvirniku; 
2) elaborat o družbeno-ekonomski opravičenosti 

ustanovitve delovne organizacije z izpiskom iz zapis- 
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nika zbora delavcev, da so delavci ustanovitelja spre- 
jeli ta elaborat (8. in 9. člen'zakona); 

3) dokaz, da je ustanovitelj delovni organizaciji 
zagotovil sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in 
začetek dela (osnovna in obratna sredstva) na tak na- 
čin, da lahko z njimi razpolaga, in v tolikšnem znesku, 
kot je naveden v aktu o njeni ustanovitvi (2. točka 
drugega odstavka 104. člena zakona); 

4) podpis osebe, ki opravlja funkcijo začasnega iz- 
vršilnega organa, overjen pri registrskem sodišču ali 
sodišču splošne pristojnosti; 

5) potrdilo pristojnegš organa, da oseba oziroma 
osebe, ki so imenovane za začasni izvršilni organ, ni- 
so bile obsojene zaradi dejanj, navedenih v prvem in 
petfern odstavku 134. člena zakona. 

Dokaz o zagotovljenosti denarnih sredstev za 
ustanovitev in začetek dela delovne organizacije izda 
služba družbenega knjigovodstva oziroma banka, za 
druga sredstva pa izda potrdilo ustanovitelj. 

14. člen 
Ce je ustanovitelj s posebnim aktom imenoval 

začasni izvršilni organ delovne organizacije m določil 
rok, v katerem je treba konstituirati delovno organi- 
zacijo, mora biti priglasitvi iz 13. člena te uredbe pri- 
ložen omenjeni akt v izvirniku. 

Ce je za ustanovitev delovne organizacije potrebno 
tudi soglasje določenega organa družbeno-politične 
skupnosti, upravnega, organa ali določene organizacije, 
mora biti priglasitvi iz 13. člena te uredbe priložen 
tudi dokaz o dobljenem soglasju. 

Ce je med ustanoviteljem in delovno organizacijo 
sklenjena pogodba v smislu 18. člena zakona, mora 
biti priglasitvi iz 13. člena te uredbe priložen tudi 
izvirnik te pogodbe. 

Ce ustanovi delovno organizacijo dvoje ali več 
ustanoviteljev, morajo biti priglasitvi priloženi akti 
vsakega posameznega ustanovitelja o njeni ustanovitvi. 

Ce so v posebnih predpisih določeni za ustanovi- 
tev delovne organizacije še drugi pogoji, je treba sku- 
paj s priglasitvijo predložiti tudi dokaze, da so izpol- 
njeni ti posebni pogoji. 

2. Priglasitev za vpis predzaznambe posebne enote de- 
lovne organizacije v ustanovitvi 

13. člen 
Priglasitev za vpis predzaznambe dokončnega skle- 

pa o organiziranju posebne enote delovne organizacije 
v ustanovitvi v sodni register (19. člen in prvi odsta- 
vek 105. člena zakona) mora navajati: 

1) firmo in sedež delovne organizacije v ustano- 
vitvi (ime in sedež posebne enote); 

2) številko registrskega vložka; 
3) poslovni predmet posebne enote (dejavnosti, s 

katerimi se posebna enota namerava ukvarjati); 
4) odgovornost posebne enote in delovne organi- 

zacije za obveznosti v ,pravnem prometu z drugimi 
(drugi in tretji odstavek 54. člena zakona); 

5) pooblastila posebne enote v pravnem prometu 
z drugimi; 

6) omejitve pravic posebne enote (21. člen zakona); 
7) imena oseb, ki so pooblaščene zastopati poseb- 

no enoto, in meje njihovih pooblastil. 
Priglasitev za vpis predzaznambe posebne enote 

v sodni register mora vložiti pri registrskem sodišču 
začasni izvršilni organ delovne organizacije v ustano- 
vitvi v 15 dneh od dneva, ko postane sklep o organizi- 
ranju posebne enote dokončen. 

16. člen 
Priglasitvi za vpis predzaznambe posebne enote 

delovne organizacije v ustanovitvi v sodni register je 
treba priložiti: 

1) sklep o organiziranju posebne enote v izvirni- 
ku in v overjenem prepisu, če je sedež posebne enote 
na območju drugega sodišča; 

2) izvleček iz zapisnika z zbora delavcev na ka- 
terem je bil sprejet sklep o organiziranju posebne eno- 
te, ki mora navajati tudi podatke o skupnem številu 
delavcev dela delovne organizacije in številu delav- 
cev, ki so glasovali za sklep (drugi odstavek 20. člena 
zakona); 

3) overjen podpis oseb, ki so pooblaščene zastopa- 
ti posebno enoto; 

4) pismen sporazum, s katerim so urejeni odnosi 
med posebno enoto in delovno organizacijo v ustano- 
vitvi (22, člen zakona); 

5) dokaz, dobljen od organa, ki je pristojen za in- 
špekcijske zadeve, da so izpolnjeni predpisani pogoji 
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu, ka- 
kor tudi drugi predpisani posebni pogoji; 

6) dokaz, da je bil sklep o organiziranju posebne 
enote poslan ustanovitelju ш svetu delovne organiza- 
cije v ustanovitvi. 

3. Priglasitev za vpis predzaznambe sklepa ustanovi- 
telja o pritrditvi poročilu o končani izgradnji 

17. člen 
Priglasitev za vpis predzaznambe sklepa o pritrdit- 

vi poročilu o končani izgradnji oziroma o končanih 
pripravah za začetek dela delovne organizacije v us- 
tanovitvi v sodni register mora navajati: 

1) firmo in sedež delovne organizacije v ustano- 
vitvi; 

2) številko registrskega vložka pristojnega re- 
gistrskega sodišča; 

3) datum pritrditve poročilu o končani izgradnji 
ozirojna o končanih pripravah za začetek dela delovne 
organizacije v ustanovitvi. 

Priglasitev za vpis predzaznambe sklepa iz prve- 
ga odstavka tega člena mora vložiti začasni izvršilni 
organ delovne organizacije v ustanovitvi v 15 dneh 
od dneva, ko je sprejet sklep. 

18. člen , 
Priglasitvi za vpis predzaznambe sklepa ustanovi- 

telja o pritrditvi poročilu o končani izgradnji oziroma 
o končanih pripravah za začetek dela delovne orga- 

nizacije v ustanovitvi v sodni register je treba prilo- 
žiti overjen prepis sklepa ustanovitelja o pritrditvi 
poročilu o končani izgradnji oziroma o končanih pri- 
pravah za začetek dela delovne organizacije v ustano- 
vitvi. 

, 4. Priglasitev za vpis predzaznambe sklepa o orga- 
niziranju temeljne organizacije in njenem izbrisu 

19, člen 
Priglasitev za vpis predzaznambe sklepa o orga- 

niziranju temeljne organizacije združenega dela (v 
nadaljnjem besedilu; temeljna organizacija) v sodni 
register mora navajati: 

1) firmo in sedež delovne organizacije v ustano- 
vitvi — ime in sedež temeljne organizacije; 

2) dejavnosti, ki jih namerava opravljati temeljna 
organizacija v okviru poslovnega predmeta delovne 
organizacije; 

3) številko registrskega vložka; 
4) ime in podpis osebe, ki je pooblaščena vložiti 

priglasitev za vpis predzaznambe. 
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Priglasitvi za vpis predzaznambe sklepa o organi- 
ziranju temeljne organizacije mora vložiti pri registrs- 
kem sodišču oseba, ki jo pooblastijo delavci, kateri 
so sprejeli sklep o organiziranju temeljne organizaci- 
je, v 15 dneh od dneva, ko je sprejet sklep. 

20. člen 
Priglasitvi za vpis predzaznambe sklepa o organi- 

ziranju temeljne organizacije v sodni register je treba 
priložiti: 

1) sklep o organiziranju temeljne organizacije 
združenega dela v izvirniku in overjenem prepisu s 
podatki iz 35. člena zakona; 

2) izvleček iz zapisnika z zbora delavcev dela de- 
lovne organizacije, ki se organizira kot temeljna or- 
ganizacija združenega dela, ki mora navajati tudi po- 
datke o skupnem številu delavcev tega dela delovne 
organizacije in številu delavcev, ki so glasovali za sklep 
o organiziranju temeljne organizacije; 

3) overjen podpis osebe, ki je pooblaščena vložiti 
priglasitev za vpis predzaznambe sklepa o organizi- 
ranju temeljne organizacije v sodni register. , 

4) seznam organiziranih temeljnih organizacij in 
vseh delov delovne organizacije, ki niso organizirani 
kot temeljne organizacijej pomenijo pa delovno celo- 
to, overjen od začasnega izvršilnega organa delovne 
organizacije v ustanovitvi; 

5) dokaze, da je bil sklep o organiziranju temelj- 
ne organizacije poslan vsem delom .delovne organiza- 
cije, ki so organizirani kot temeljne organizacije, ozi- 
roma delom, ki niso organizirani kot temeljne organi- 
zacije, pomenijo pa delovno celoto (tretji odstavek 35, 
člena zakona). 

21. člen 
Priglasitev za izbris vpisa predzaznambe sklepa o 

organiziranju temeljne organizacije mora navajati: 
1) firmo in sedež delovne organizacije v ustanovit- 

vi ter ime in sedež temeljne organizacije; 
2) številko registrskega vložka in registrskega 

lista, na katerem je vpisana predzaznamba sklepa o 
organiziranju temeljne organizacije združenega dela; 

3) številko in datum odločbe ustavnega sodišča 
oziroma pristojnega gospodarskega sodišča. 

Priglasitvi je treba priložiti odločbo ustavnega 
sodišča oziroma pravnomočno odločbo pristojnega gos- 
podarskega sodišča v overjenem prepisu. 

Priglasitev za izbris vpisa predzaznambe sklepa o 
organiziranju temeljne organizacije mora vložiti pri 
registrskem sodišču začasni izvršilni organ delovne 
organizacije v 15 dneh od dneva prejema odločbe us- 
tavnega sodišča oziroma pravnomočne odločbe pristoj- 
nega gospodarskega sodišča. 

5. Priglasitev za vpis predzaznambe o sprožitvi spora 
in priglasitev o njenem izbrisu 

22. člen 
Priglasitev za vpis predzaznambe o sprožitvi spora 

iz 36. in 38. člena zakona v sodni register mora na- 
vajati: 

1) firmo in sedež delovne organizacije v ustano- 
vitvi tet ime in sedež temeljne organizacije; 

2) številko registrskega vložka in registrskega 
lista, na katerem je opravljena predzaznamba sklepa 
o organiziranju temeljne organizacije; 

3) navedbo sodišča, pri • katerem je sprožen spor. 
Priglasitev za vpis predzaznambe mora vložiti 

oseba, ki je pooblaščena sprožiti spor, v 15 dneh od 
dneva sprožitve. 

23. člen 
Priglasitvi za vpis predzaznambe o sprožitvi spo- 

ra je treba priložiti: 

1) sklep o sporožitvi spora pred pristojnim sodi- 
ščem (36. in 38. člen zakona); 

2) dokaz o tem, da je pri sodišču vložen predlog 
oziroma tožba, s katero se sproža spor. 

24. člen 
Priglasitev za vpis izbrisa predzaznambe o sprožitvi 

spora mora navajati: 
1) firmo in sedež delovne organizacije v ustano- 

vitvi ter ime in sedež temeljne organizacije; 
2) številko registrskega vložka in registrskega 

lista, na katerem je vpisana predzaznamba sklepa o 
organiziranju temeljne organizacije; 

3) izrek odločbe pristojnega sodišča v sporu, spro- 
ženem v smislu 36. in 38. člena zakona. 

Priglasitev za vpis izbrisa predzaznambe o spro- 
žitvi spora mora vložiti pri registrskem sodišču za- 
časni izvršilni organ delovne organizacije v 15 dneh 
od dneva prejema odločbe ustavnega sodišča oziroma 
pravnomočne odločbe pristojnega gospodarskega so- 
dišča. 

Priglasitvi je treba priložiti tudi overjen prepis 
odločbe pristojnega sodišča iz 3. točke prvega odstav- 
ka tega člena. 

6. Priglasitev za vpis konstituiranja delovne 
organizacije 

25. člen 
Priglasitev za vpis konstituiranja delovne organi- 

zacije v sodni register mora navajati: 
1) firmo in sedež delovne organizacije ter števil- 

ko registrskega vložka; 
2) dejavnosti, s katerimi se namerava delovna 

organizacija ukvarjati; 
3 )pooblastila- delovne organizacije v pravnem 

prometu z drugimi; 
4) odgovornost delovne organizacije za obveznosti 

v pravnem prometu z drugimi; 
5) imena oseb, ki so s samoupravnim sporazumom 

o združevanju v delovno organizacijo, pooblaščene za- 
stopati delovno organizacijo, in meje njihovih pOob- 
lastil; , . i. j 

6) imena oseb, ki so pooblaščene podpisovati de- 
lovno organizacijo, in meje njihovih pooblastil; 

7) ime individualnega izvršilnega organa delovne 
6rganizacije in meje njegovega pooblastila, če niso 
določene osebe za zastopanje; 

8) ime in sedež ustanovitelja ter številko in datum 
akta o ustanovitvi delovne organizacije; 

9) obveznost organizacije združenega dela, da 
mora voditi knjige in sestavljati zaključni račun. 

Ce ima delovna organizacija v svoji sestavi te- 
meljne organizacije, mora vsebovati priglasitev iz pr- 
vega odstavka tega člena seznam imen in sedežev 
vseh temeljnih organizacij, priloga k priglasitvi za 
vsako posamezno temeljno organizacijo pa: 

1) firmo in sedež delovne organizacije ter ime m 
sedež temeljne organizacije; 

2) dejavnosti, ki tvorijo poslovni predmet temelj- 
ne organizacije; 

3) pooblastila temeljne organizacije v pravnem 
prometu z drugimi; 

4) odgovornost oziroma izključitev odgovornosti 
temeljne organizacije za obveznosti delovne organiza- 
cije, skupnosti temeljnih organizacij, sestavljene or- 
ganizacije ali drugih temeljnih organizacij, 

5) imena oseb, ki so po statutu pooblaščene zas- 
topati temeljno organizacijo, in meje njihovih poob- 
lastil; 

6) imena oseb, ki so pooblaščene podpisovati te- 
meljno organizacijo, in meje njihovih pooblastil; 

7) ime individualnega izvršilnega organa temeljne 
organizacije in meje njegovega pooblastila; 
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8) obveznost temeljne organizacije, đa mora vo- 
diti knjige in sestavljati zaključni račun. 

Priglasitev za vpis konstituiranja delovne organi- 
zacije v sodni register mora vložiti pri registrskem so- 
dišču začasni izvršilni organ delovne organizacije v u- 
stanovitvi v 15 dneh od dneva, ko je izvoljen skupen 
organ delovne organizacije, če se v temeljnih organiza- 
cijah izvoli delavski svet, pa od dneva izvolitve oziro- 
ma od dneva sprejetja statuta oziroma statutarnega 
sklepa temeljne organizacije, v kateri je bil nazadnje 
izvoljen delavski svet oziroma ki je zadnja sprejela 
statut. 

V delovni organizaciji, ki v svoji sestavi nima 
temeljnih organizacij, teče rok iz tretjega odstavka 
tega člena od dneva, ko je izvoljen delavski svet, če 
se ta organ ne voli, pa od dneva, ko je sprejet statut. 

Ce ima temeljna organizacija oziroma delovna or- 
ganizacija v svoji sestavi dele, ki imajo v prometu 
blaga in storitev določena pooblastila (poslovne enote 
— drugi odstavek 1. člena), ne izpolnjujejo pa pogojev, 
da bi se organizirali kot temeljna organizacija, mora 
vsebovati priglasitev, tudi seznam vseh poslovnih enot 
v sestavi ustrezne temeljne organizacije oziroma de- 
lovne organizacije, priglasitvi pa je treba priložiti pri- 
loge s podatki iz 1. in 3. točke drugega odstavka 40. 
člena te uredba 

26. člen 
Priglasitvi za vpis konstituiranja delovne organi- 

zacije v sodni register je treba priložiti: 
1) overjen prepis akta o ustanovitvi delovne or- 

ganizacije; 
2) dokaz, dobljen od organa, ki je pristojen za in- 

špekcijske zadeve, da so izpolnjeni predpisani pogoji 
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu, kakor 
tudi drugi predpisani posebni pogoji; 

3) samoupravni sporazum o združevanju v delovno 
organizacijo, z vsebino Iz prvega in drugega odstavka 
42. člena zakona; 

4) statute temeljnih organizacij v sestavi delovne 
organizacije oziroma statutarne sklepe temeljnih or- 
ganizacij, ki vsebujejo vse podatke iz drugega odstavka 
46. člena zakona; 

5) overjene podpise oseb, ki so pooblaščene zasto- 
pati delovno organizacijo in temeljne organizacije v 
njeni sestavi; 

6) overjene podpise oseb, ki so pooblaščene pod- 
pisovati delovno organizacijo in temeljne organizacije 
v njeni sestavi; 

7) potrdila pristojnih orgahov za osebe, imenovane 
za individualne izvršilne organe ter za zastopanje de- 
lovne organizacije in temeljnih organizacij, da niso 
bile obsojene zaradi dejanj, navedenih v prvem in pe- 
tem odstavku 134. člena zakona; 

8) izvleček iz zapisnika z zbora delavcev v vsaki po- 
samezni temeljni organizaciji o sprejetju samouprav- 
nega sporazuma o združevanju v delovno organizacijo 
in statuta s podatki o skupnem številu delavcev vsake 
posamezne temeljne organizacije, o številu delavcev, 
ki so glasovali za samoupravni sporazum oziroma za 
statut, ter ime delavca, ki je pooblaščen podpisati sa- 
moupravni sporazum; 

9) dokaz, da je izvoljen delavski svet v temeljni 
organizaciji, če so njeni delavci sklenili, naj posamezne 
funkcije upravljanja opravlja ta organ; 

10) dokaz, da je izvoljen delavski svet oziroma drug 
ustrezen organ delovne organizacije (2. točka prvega 
odstavka 30. člena zakona); 

11) statut delovne organizacije, če je sprejet do 
Vložitve priglasitve za vpis konstituiranja. 

I® se'đez temeljne organizacije na območju so- disca vpisa, je treba listine in dokaze, ki se priglasitvi 
priložijo, priložiti v dveh izvodih. 

Ce vsebuje priglasitev za vpis konstituiranja tudi 
zahtevo za vpis poslovnih enot, je treba priglasitvi 
priložiti dokaze iz drugega odstavka 40. člena te uredbe. 

Ce je statut delovne organizacije" oziroma temeljne 
organizacije sprejet po vpisu konstituiranja delovne or- 
ganizacije v sodni register (peti odstavek 46. člena in 
drugi odstavek 48. člena zakona), mora poslati indivi- 
dualnih izvršilni organ v 15 dneh od sprejetja statuta 
registrskemu sodišču tudi statut. 

27. člen 
Hkrati s priglasitvijo za vpis konstituiranja delov- 

ne organizacije, ki v svoji sestavi nima temeljnih or- 
ganizacij^ združenega dela, v sodni register, je treba 
predložiti statut delovne organizacije, z izvlečkom iz 
zapisnika z zbora delavcev, na katerem je bil sprejet 
sklep o njegovem sprejetju, ter zapisnika. o izvolitvi 
morebitnega delavskega sveta oziroma sklep zbora de- 
lavcev, da se delavski svet ne izvoli. 

7. Priglasitev za vpis združevanja v skupnost temeljnih 
organizacij združenega dela 

28, člep 
Priglasitev za vpis samoupravnega sporazuma o 

združevanju v skupnost temeljnih organizacij združe- 
nega dela v sodni register in priglasitev za vpis konsti- 
tuiranja je treba vložiti hkrati. 

Priglasitev mora navajati: 
1) firmo in sedež delovne organizacije ter ime in 

sedež skupnosti temeljnih organizacij; 

2) številko registrskega vložka delovne organizacije; 
3) imena in sedeže temeljnih organizacij združene- 

ga dela v sestavi delovne organizacije, ki so se zdru- 
žile v skupnost organizacij združenega dela, ter števil- 
ke njihovih registrskih vložkov; 

4) zadeve, ki se nameravajo skupaj opravljati v 
okviru skupnosti (poslovni predmet); 

5) pooblastila skupnosti v pravnem prometu z dru- 
gimi; 

6) odgovornost skupnosti in odgovornost temeljnih' 
organizacij združenega dela v njeni sestavi za obvezno- 
sti skupnosti v pravnem prometu z drugimi; 

7) imena oseb, ki so s samoupravnim sporazumom 
o združevanju v skupnost temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela pooblaščene zastopati skupnost, in meje 
njihovih pooblastil; 

8) imena oseb, ki so pooblaščene podpisovati skup- 
nost, in meje njihovih pooblastil; 

9) številko in datum sklenitve samoupravnega spo- 
razuma o združevanju. 

Priglasitev za vpis mora vložiti pri registrskem 
sodišču oseba, ki je pooblaščena s samoupravnim spo- 
razumom o združevanju v skupnost temeljnih organi- 
zacij združenega dela, oziroma oseba, ki zastopa skup- 
nost, v 15 dneh od dneva, ko je skladno s samouprav- 
nim sporazumom o združevanju izvoljen skupen organ. 

29. člen 
Priglasitvi za vpis združevanja v skupnost temelj- 

nih organizacij v sodni register je treba priložiti: 
1) samoupravni sporazum o združevanju temeljnih 

organizacij v skupnost temeljnih organizacij združe- 
nega dela; 

2) izvleček iz zapisnika z zbora delavcev vsake po- 
samezne temeljne organizacije, katera se združuje v 

ШШ* 
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skupnost, ki mora navajati sklep o sklenitvi samou- 
pravnega sporazuma, podatke o skupnem številu ^de- 
lavcev vsake posamezne temeljne organizacije in šte- 
vilu delavcev temeljne organizacije, ki so glasovali za 
sklep o sklenitvi samoupravnega sporazuma o zdru- 
ževanju v skupnost; 

3) dokaz, da je izvoljen skupen organ skupnosti, 
ki ga določa samoupravni sporazum, in da je določena 
oseba za zastopanje skupnosti; 

4) dokaz, dobljen od organa, ki je-pristojen za 
inšpekcijske zadeve, da so izpolnjeni predpisani pogoji 
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu, kakor 
tudi drugi predpisani posebni pogoji; 

5) overjene podpise oseb, ki so pooblaščene zasto- 
pati skupnost; 

6) overjene podpise oseb, ki so pooblaščene pod- 
pisovati skupnost; 

7) potrdilo pristojnih organov, za osebe iz 5. točke 
tega člena, da niso bile obsojene zaradi dejanj, nave- 
denih v prvem in petem odstavku 134. člena zakona. 

8. Priglasitev za vpis združevanja v sestavljeno orga- 
nizacijo združenega de!a 

30. člen 
Priglasitev za vpis samoupravnega sporazuma o 

združevanju v sestavljeno organizacijo združenega dela 
v sodni register in priglasitev za vpis konstituiranja je 
treba vložiti praviloma hkrati. 

Priglasitev za vpis združevanja v sestavljeno or- 
ganizacijo združenega dela v sodni register- mora na- 
vajati: 

1) firmo in sedež sestavljene organizacije; 
2У firme in sedeže delovnih organizacij, imena in 

sedeže morebitnih temeljnih organizacij v sestavi raz- 
ličnih delovnih organizacij, ki se združujejo v sestav- 
ljeno or-ganizacijo, ter številke njihovih registrskih 
vložkov; 

3) dejavnosti, ki se nameravajo skupno opravljati 
v sestavljeni organizaciji, ter medsebojno delitev dela 
pri njihovem opravljanju; 

4) obseg pravic in obveznosti sestavljene organi- 
zacije v pravnem prometu z drugimi; 

5) oblike in obseg odgovornosti za obveznosti ses- 
tavljene organizacije in združenih delovnih organizacij 
oziroma temeljnih organizacij v pravnem prometu z 
drugimi (55. člen zakona); 

6) imena oseb, ki so pooblaščene zastopati sestav- 
ljeno organizacijo, in meje njihovih pooblastil; 

7), imena oseb, ki so pooblaščene podpisovati ses- 
tavljeno organizacijo združenega dela, in meje njihovih 
pooblastil; 

8) številko in datum sklenitve samoupravnega spo- 
razuma o združevanju v sestavljeno organizacijo. 

Priglasitev za vpis mora vložiti pri registrskem 
sodišču oseba, ki je pooblaščena s'samoupravnim spo- 
razumom o združevanju v sestavljeno organizacijo, v 
15 dneh od dneva, ko je sklenjen omenjeni samouprav- 
ni sporazum in izvoljen organ sestavljene organizacije. 

31. člen 
Priglasitvi za vpis ses^vljene organizacije zdru- 

ženega dela v sodni register je treba priložiti: 
1) izvleček iz zapisnika z zbora delavcev vsake po- 

samezne temeljne -organizacije oziroma delovne orga- 
nizacije, katera v svoji sestavi nima temeljnih orga- 
nizacij, ki mora navajati sklep o sklenitvi samouprav- 
nega sporazuma o združevanju v sestavljeno organiza- 
cijo in podatke o skupnem številu delavcev vsake posa- 
mezne temeljne organizacije oziroma delovne organi- 
zacije ter število delavcev, ki so glasovali za sklep o 
združevanju v sestavljeno' organizacijo, in imena de- 

lavcev, ki so pooblaščeni podpisati samoupravni spo- 
razum o združevanju; 

2) samoupravni sporazum o združevanju v sestav- 
ljeno organizacijo; 

3) dokaz, da je izvoljen organ sestavljene organi- 
zacije; 

4) dokaz, dobljen od organa, ki je pristojen za in- 
špekcijske zadeve, da so izpolnjeni predpisani pogoji 
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu, kakor 
tudi drugi predpisani posebni pogoji; 

5) overjene podpise oseb, ki so pooblaščene zasto- 
pati sestavljeno organizacijo; 

6) overjene podpise oseb, ki so pooblaščene pod- 
pisovati sestavljeno organizacijo; 

7) potrdilo pristojnih organov za osebe iz 5. točke 
tega člena, da niso bile obsojene zaradi dejanj, nave- 
denih v prvem in petem odstavku 134, člena zakona; 

8) izpisek iz sodnega registra za vsako združeno 
organizacijo, katere sedež ni na območju registrskega 
sodišča. 

9. Priglasitev za vpis obveznosti voditi knjige 

32. člen 
Priglasitev za vpis obveznosti delovne organizacije, 

ki ima v svoji sestavi temeljne organizacije ali skupno- 
sti temeljnih organizacij oziroma ki je združena v se- 
stavljeno organizacijo, da mora voditi knjige in sestav- 
ljati zaključni račun po 1. členu zakona o knjigovod- 
stvu organizacij združenega dela (»Uradni list SFRJ« 
št. 48/68. 56/69 in 71/72), v sodni register, je treba vlo- 
žiti pri registrskem sodišču. 

Priglasitev mora vložiti individualni izvršilni or- 
gan delovne oziroma sestavljene organizacije v 15 dneh 
od dneva, ko je sklenjen samoupravni sporazum o 
združevanju v skupnost temeljnih organizacij, delovno 
ali sestavljeno organizacijo. Priglasitev mora navajati; 

1) firme oziroma imena organizacij združenega de- 
la in njihove sedeže; 

2) številko registrskega vložka o vpisu konstituira- 
nja delovne organizacije oziroma sestavljene organiza- 
cije; 

3) način vodenja knjig (skupno ali posebno). 
Priglasitvi je treba priložiti overjen izpisek iz sa- 

moupravnega sporazuma o združevanju v skupnost 
temeljnih organizacij, v delovno oziroma^ sestavljeno 
organizacijo. To priglasitev je dovoljeno vložiti hkrati 
s priglasitvijo za vpis konstituiranja v organizacijo 
združenega dela. 

III. REGISTRACIJA STATUSNIH SPREMEMB OR- 
GANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 

1. Priglasitev za vpis statusnih sprememb temeljnih 
organizacij združenega dela v sestavi delovne organi- 

zacije 

33. člen 
Ce nastane nova temeljna organizacija združenega 

dela z razdelitvijo sedanje temeljne organizacije, mora 
navajati priglasitev predzaznambe sklepa o razdelitvi 
za vpis v sodni register vse podatke, ki so navedeni v 
19. členu te uredbe, priglasitvi pa je treba priložiti li- 
stine iz 20. člena te uredbe, 

34. člen 
Ce nastane nova temeljna organizacija s spojitvijo 

dveh ali več sedanjih temeljnih organizacij oziroma 
njihovih delov, mora navajati priglasitev za vpis pred- 
zaznambe podatke iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka 
19. člena te uredbe, priglasitvi pa je treba priložiti li- 
stine iz 20. člena te uredbe in izvlečke iz zapisnikov z 
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zborov delavcev sedanjih temeljnih organizacij oziro- 
ma njihovih delov, na katerih so bili sprejeti sklepi o 
spojitvi, s podatki o skupnem številu delavcev v vsaki 
posamezni temeljni organizaciji oziroma vsakem posa- 
meznem delu delovne organizacije in številu delavcev, 
ki so glasovali za sklep o spojitvi. 

35. člen 
Ce sprejme nova temeljna organizacija, ki je na- 

stala z delitvijo ali spojitvijo sklep o pristopu k samo- 
upravnemu sporazumu o združevanju v delovno orga- 
nizacijo, in ta sporazum podpiše (prvi in drugi odstavek 
59. člena zakona) mora individualni izvršilni organ de- 
lovne organizacije vložiti pri registrskem sodišču pri- 
glasitev za vpis konstituiranja v 15 dneh od dneva, 
ko je podpisan samoupravni sporazum. 

36. člen 
Priglasitev za vpis konstituiranja nove temeljne 

organizacije, nastale s spojitvijo ali delitvijo, v sodni 
register mora navajati vse podatke iz drugega odstavka 
25, člena te uredbe, številko registrskega vložka o vpi- 
su konstituiranja delovne organizacije v sodni register 
ter imena m sedeže temeljnih organizacij, ki zaradi or- 
ganiziranja nove temeljne organizacije prenehajo. 

Priglasitev mora navajati tudi zahtevo za izbris 
vpisov temeljnih organizacij, ki zaradi organiziranja 
nove temeljne organizacije prenehajo. 

37. člen 
Priglasitvi za vpis konstituranja nove temeljne or- 

ganizacije v sodni register je treba poleg listin iz 26. 
člena te uredbe, ki se nanašajo na temeljno organiza- 
cijo, priložiti tudi: 

1) sklep nove temeljne organizacije o pristopu k sa- 
moupravnemu sporazumu o združevanju v delovno or- 
ganizacijo, ki mora navajati tudi ime delavca, poobla- 
ščenega za podpis obstoječega samoupravnega spora- 
zuma; 

2) pismeni sporazum o razmejitvi sredstev, pravic 
in obveznosti med novo temeljno organizacijo in obsto- 
ječimi temeljnimi organizacijami (prvi in drug odstavek 
60, člena zakona). 

Pismenega sporazuma iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena ni treba priložiti, če je sprožen spor pred 
pristojnim gospodarskim sodiščem. 

33. člen 
Ce je v delovni organizaciji zgrajen nov njen del 

in se delavci v njem sklenejo organizirati v eno ali več 
temeljnih organizacij (58. člen _zakona), mora navajati 
priglasitev za vpis predzaznambe sklepa o organizira- 
nju temeljne organizacije v sodni register vse podatke 
iz 19. člena te uredbe, priglasitvi pa je treba priložiti 
listine iz 20. člena te uredbe. 

Priglasitev za vpis konstituiranja nove temeljne or- 
ganizacije mora navajati podatke iz drugega odstavka 
25. člena te uredbe, priglasitvi pa je treba priložiti li- 
stine iz 1, točke prvega odstavka 37. člena te uredbe. 

39. člen 
Ce se ena ali več temeljnih organizacij pripoji 

drugi temeljni organizaciji v sestavi iste delovne orga- 
nizacije, je treba vložiti priglasitev za vpis izbrisa te- 
meljnih organizacij, ki zaradi pripojitve prenehajo. 

Ce pride zaradi pripojitve do spremembe poslovne- 
ga predmeta temeljne organizacije, h kateri se opravi 
pripojitev, je treba vložiti hkrati tudj priglasitev za 
ypis spremembe poslovnega predmeta. 

Priglasitev za vpis izbrisa oziroma za vpis spre- 
membe poslovnega predmeta mora vložiti pri registr- 
skem sodišču individualni izvršilni organ delovne orga- 
nizacije v 15 dneh od dneva, ko je sprejet sklep o pri- 
pojitvi. 

Priglasitvi je treba priložiti izvleček iz zapisnika 
z zbora delavcev temeljne organizacije, ki se pripaja, 
in izvleček iz zapisnika z zbora delavcev temeljne or- 
ganizacije, h kateri se ta pripaja, ki morata navajati 
sklep o pripojitvi ter podatke o skupnem številu de- 
lavcev in številu delavcev, ki so glasovali za sklep o 
pripojitvi, oziroma besedilo določb, s katerimi je spre- 
menjen poslovni predmet temeljne organizacije, h ka- 
teri se opravi pripojitev. 

40, člen 
Ce ustanovijo delavci temeljne organizacije zdru- 

ženega dela oziroma delovne organizacije, ki v svoji 
sestavi nima temeljnih organizacij, po vpisu konstitu- 
iranja poslovno enoto, ki ima v prometu blaga in sto- 
ritev določena pooblastila,, pa ne izpolnjuje pogojev, da 
bi se organizirala kot temeljna organizacija, je treba 
vložiti priglasitev za vpis nove poslovne enote v sodni 
register. 

Priglasitev za vpis nove poslovne enote mora na- 
vajati; 

1) firmo in sedež delovne organizacije (ime in se- 
dež temeljne organizacije, ime in sedež poslovne enote); 

2) številko in datum sklepa o ustanovitvi poslovne 
enote; 

3) poslovni predmet poslovne enote; 
4) ime osebe, ki je pooblaščena podpisovati poslov- 

no enoto, in meje njenega, pooblastila. 
Priglasitev mora vložiti individualni izvršilni or- 

gan temeljne organizacije združenega dela oziroma de- 
lovne organizacije, katere del je poslovna enota, v 15 
dneh od drteva, ko je sprejet sklep; 

Priglasitvi za vpis je treba priložiti; 
1) sklep o ustanovitvi poslovne enote; 
2) dokaz, dobljen od organa, ki je pristojen za in- 

špekcijske zadeve, da so izpolnjeni predpisani pogoji gle- 
de tehnične opremljenosti in varstva pri delu, kakor 
tudi drugi predpisani posebni pogoji; 

3) overjen podpis osebe, ki je pooblaščena podpi- 
sovati poslovno enoto, in meje njenega pooblastila. 

41, člen 
Priglasitev za vpis predzaznambe sklepa o izločitvi 

temeljne organizacije iz sestave delovne organizacije v 
sodni register mora navajati vse podatke iz 19. člena 
te uredbe. 

42, člen 
Priglasitvi za vpis predzaznambe sklepa o izločitvi 

temeljne organizacije iz sestave delovne organizacije 
v sodni register je treba priložiti: 

1) sklep p izločitvi temeljne organizacije iz sesta- 
ve delovne organizacije s podatki iz 63. člena zakona; 

2) izvleček iz zapisnika zbora delavcev temeljne or- 
ganizacije o izločitvi iz. sestave .delovne organizacije, 
ki mora navajati tudi podatke o skupnem številu de- 
lavcev temeljne organizacije in številu delavcev, ki so 
glasovali za sklep o izločitvi; - ■ 

3) dokaz o vročitvi sklepa o izločitvi temeljne or- 
ganizacije iz sestave -delovne organizacije drugim te- 
meljpim organizacijam in organu delovne organizacije 
(četrti odstavek 62. člena zakona); 

4) overjen podpis osebe, ki je pooblaščena vložiti 
priglasitev za vpis predzaznambe sklepa o izločitvi. 
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43. člen 
Priglasitev za vpis ustanovitve delovne organiza- 

cije, nastale z izločitvijo temeljne organizacije iz sesta- 
ve dosedanje delovne organizacije, v sodni register, 
mora navajati vse podatke iz 12. člena te uredbe, ra- 
zen podatkov iz 4. točke njegovega drugega odstavka, 
priglasitvi pa je treba priložiti listine iz 13. člena te 
uredbe, razen listin iz 1. točke njegovega prvega od- 
stavka. 

Priglasitvi je treba priložiti tudi sklep o izločitvi 
temeljne organizacije iz sestave delovne organizacije. 

44. člen 
Priglasitev za vpis konstituiranja delovne organiza- 

cije, nastale z izločitvijo temeljne organizacije v de- 
lovno organizacijo v sodni register, mora navajati vse 
podatke iz prvega odstavka 26. člena oziroma iz 27. čle- 
na te uredbe, priglasitvi pa je treba priložiti listine iz 
26. člena te uredbe, razen listin iz 2, točke njegovega 
prvega odstavka, če ne spremeni sedeža, oziroma iz 
27. člena te uredbe, če delovna organizacija nima v 
svoji sestavi temeljnih organizacij. 

45. člen 
Ce se temeljna organizacija izloči iz sestave delov- 

ne organizacije in pripoji drugi delovni organizaciji, 
obdrži pa lastnost temeljne organizacije v sestavi de- 
lovne organizacije, h kateri se pripoji, in ne spremeni 
sedeža, mora navajati priglasitev za vpis konstituira- 
nja vse podatke iz drugega odstavka 25. člena te u- 
redbe. 

Poleg listin iz 26. člena te uredbe, ki se nanašajo 
na temeljno organizacijo, je treba priložiti priglasitvi 
tudi sklep delovne organizacije, h kateri se opravi pri- 
pojitev, in sklep temeljne organizacije, ki se pripaja 
k delovni organizaciji, — o pristopu k samoupravnemu 
sporazumu o združevanju v omenjeno delovno organi- 
zacijo, ki morata navajati tudi ime delavca, pooblašče- 
nega podpisati omenjeni samoupravni sporazum. 

2. Priglasitev za vpis statusnih sprememb delovne or- 
ganizacije 

46. člen 
Priglasitev za vpis spojitve dveh ali več delovnih 

organizacij v novo organizacijo oziroma razdelitvi de- 
lovne organizacije na dve ali več delovnih organizacij 
v sodni register mora navajati vse podatke iz 12. člena 
te uredbe razen podatkov iz 4, in 6. točke njegovega 
drugega odstavka. 

Priglastev za vpis mora vsebovati tudi zahtevo za 
vpis izbrisa delovnih organizacij, ki prenehajo zaradi 
spojitve, oziroma izbrisa delovnih organizacij, ki pre-' 
nehajo zaradi razdelitve na dve ali več novih delovnih 
organizacij. 

Priglasitev za vpis pripojitve ene delovne organi- 
zacije k drugi delovni organizaciji v sodni register 
mora navajati' 

1) firmo in sedež deiovne organizacije, ki se pripo- 
ji, in številko registrskega vložka, na katerem je vpi- 
sana; 

2) firmo in sedež delovne organizacije, h kateri se 
opravi pripojitev, njen poslovni predmet in številko re- 
gistrskega vložka. 

Priglasitev za vpis nove delovne organizacije v sod- 
ni register oziroma priglasitev za vpis izbrisa delovnih 
organizacij iz sodnega registra v primerih iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka 115. člena zakona, morajo 
vložiti individualni izvršilni organ nove delovne orga- 
nizacije oziroma individualni izvršilni organi delovnih 
organizacij, ki prenehajo, v 15 dneh od dneva, ko je 
sprejet sklep o spojitvi, pripojitvi oziroma razdelitvi. 

47. člen 
Priglasitvi za vpis spojitve, pripojitve oziroma raz- 

delitve v sodni register je treba priložiti: 
1) sklep zborov delavcev temeljnih organizacij v 

delovni organizaciji, ki ima v svoji sestavi temeljne 
organizacije, oziroma sklep zbora delavcev v delovni 
organizaciji, ki v svoji sestavi nima temeljnih organi- 
zacij o spojitvi, pripojitvi, ali razdelitvi; 

2) analizo (elaborat) ekonomskega in finančnega 
stanja deiovne organizacije, ki se spoji, pripoji oziro- 
ma razdeli; 

3) izvleček iz zapisnika z zborov delavcev vsake 
temeljne organizacije oziroma delovne organizacije, 
ki mora nayajati tudi podatke o številu delavcev, ki 
so glasovali za sklep iz 1, točke prvega odstavka tega 
člena, kakor tudi podatke o tem, ali so bili delavci 
pred odločitvijo o spojitvi, pripojitvi oziroma razdeli- 
tvi seznanjeni z analizo ekonomskega in finančnega 
stanja delovne organizacije (68, in 69, člen zakona); 

4) pismeni sporazum o razmejitvi sredstev, pravic 
in obveznosti temeljnih organizacij združenega dela v 
sestavi delovnih organizacij, ki se spojijo, pripojijo ali 
razdelijo (71, člen zakona). 

Ce gre za spojitev, pripojitev oziroma razdelitev 
delovne organizacije za proizvodnjo predmetov oboro- 
žitve, razstrelilnih sredstev ali posebne vojaške opre- 
me, je treba priglasitvi priložiti soglasje zveznega se- 
kretariata za narodno obrambo (drugi odstavek 67. 
člena zakona). 

3. Priglasitev za vpis spremembe firme oziroma imena 
organizacije združenega deia 

43. člen 
Priglasitev za vpis spremembe firme oziroma ime- 

na organizacije združenega dela v sodni register mora 
navajati: 

1) firmo oziroma ime in sedež organizacije združe- 
nega dela ter številko registrskega vložka. 

2) novo firmo oziroma novo ime organizacije zdru- 
ženega dela. 

Priglasitev za vpis mora vložiti pri registrskem so- 
dišču individualni izvršilni organ oziroma oseba, ki je 
pooblaščena zastopati organizacijo združenega dela, v 
15 dneh od dneva, ko so spremenjene določbe samou- 
pravnega sporazuma o združevanju oziroma statuta, ki 
se nanašajo na spremembo firme ali imena. 

49. člen 
Priglasitvi za vpis spremembe firme oziroma ime- 

na organizacije združenega dela v sodni register je 
treba priložiti določbe samoupravnega sporazuma o 
združevanju oziroma statuta s, katerimi je bila spre- 
menjena firma oziroma ime. 

Ce je za spremembo firme oziroma imena organi- 
zacije združenega dela potrebno dovoljenje pristojnega 
občinskega organa, je treba priglasitvi priložiti tudi to 
dovoljenje. 

4. Priglasitev za vpis spremembe poslovnega predmeta 
organizacije združenega deia 

50. člen 
Priglasitev za vpis spremembe poslovnega predme- 

ta (razširitev, zožitev ali zamenjava dejavnosti) orga- 
nizacije združenega dela v sodni register (75. člen za- 
kona) mora navajati: 

1) firmo oziroma ime organizacije združenega dela 
in številko registrskega vložka; 

2) spremenjeni poslovni predmet. 
Priglasitev za vpis mora vložiti pri registrskem 

sodišču individualni izvršilni organ delovne organiza- 
cije ali oseba, ki je pooblaščena zastopati skupnost 
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temeljnih organizacij oziroma sestavljeno organizacijo 
združenega dela, v 15 dneh od dneva, ko so spremenje- 
ne določbe samoupravnega sporazuma o združevanju 
oziroma statuta, ki se nanašajo na spremembo poslov- 
nega predmeta. 

51. člen 
Priglasitvi za vpis spremembe poslovnega predme- 

ta organizacije združenega dela v sodni register je 
treba priložiti: 

1) določbe samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju oziroma statuta, ki se nanašajo na spremembo po- 
slovnega predmeta; 

2) dokaze, dobljene od organov, ki so pristojni za 
inšpekcijske zadeve, da so za opravljanje nove dejav- 
nosti, izpolnjeni predpisani pogoji glede tehnične op- 
remljenosti in varstva pri delu, kakor tudi drugi pred- 
pisani pogoji, če gre za razširitev poslovnega predmeta 
oziroma za zamenjavo dejavnosti v poslovnem pred- 
metu (tretji odstavek 75. člena zakona). 

5. Priglasitev za vpis spremembe sedeža crjanizacije 
združenega đela 

52. člen 
Priglasitev za vpis spremembe sedeža organizacije 

združenega dela v sodni register (73. člen zakona) mora 
navajati: 

1) firmo oziroma ime in sedež organizacije zdru- 
ženega dela ter številko registrskega vložka; 

2) novi sedež organizacije združenega dela in ob- 
čino, v kateri bo novi sedež organizacije združenega 
dela. 

Priglasitev za vpis spremembe sedeža organizacije 
združenega dela mora vložiti pri registrskem sodišču 
individualni izvršilni organ oziroma oseba, ki je po- 
oblaščena zastopati skupnost temeljnih organizacij 
oziroma sestavljeno organizacijo združenega dela, v 15 
dneh od dneva, ko je spremenjen ^samoupravni spora- 
zum oziroma statut. 

53. člen 

Priglasitvi za vp'is spremembe sedeža organizacije 
združenega dela v sodni register je treba priložiti: 

1) določbe samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju oziroma statuta, ki se nanašajo na spremembo se- 
deža organizacije združenega dela; 

2) dokaz, dobljen od organa, ki je pristojen za 
inšpekcijske zadeve, da so izpolnjeni pogoji glede teh- 
nične opremljenosti in varstva pri delu, kakor tudi 
drugi predpisani posebni pogoji; 

3) dokaz, da je občina, v kateri je bil sedež ome- 
njene organizacije združenega dela, obveščena o pre- 
mestitvi sedeža v drugo občino; 

4) dokaz, da je občina, v katero premešča organi- 
zacija združenega dela svoj sedež, o tem obveščena 
(76. člen zakona). 

6. Priglasitev za vpis spremembe oseb, ki so poobla- 
ščene zastopati oziroma podpisovati organizacijo zdru- 

ženega dela 

54. člen 
Priglasitev za vpis spremembe oseb, ki so poobla- 

ščene zastopati oziroma podpisovati organizacijo zdru- 
ženega dela, v sodni register, mora navajati: 

1) firmo oziroma ime in sedež organizacije zdru- 
ženega dela ter številko registrskega vložka; 

2) imena oseb, ki jim preneha pooblastilo zastopati 
oziroma podpisovati organizacijo združenega dela; 

3) imena oseb, ki so pooblaščena zastopati oziroma 
podpisovati organizacijo združenega dela. 

Priglasitev za vpis spremembe oseb iz prvega od- 
stavka tega člena mora uložiti pri registrskem sodišču 
individualni izvršilni organ oziroma oseba, ki je po- 
oblaščena zastopati organizacijo združenega dela, v 15 
dneh od dneva, ko je sprejet akt o spremembi osebe, 
ki je pooblaščena za zastopanje oziroma podpisovanje. 

55. člen 
Priglasitvi za vpis spremembe oseb, ki so poobla- 

ščene zastopati oziroma podpisovati organizacijo zdru- 
ženega dela, v sodni register, je treba priložiti: 

1)- sklep organa organizacije združenega dela o 
spremembi oseb v izvirniku in overjenem prepisu, in 
sicer toliko izvodov, kolikor je organizacij združenega 
dela, v katerih se spreminjajo osebe; 

2) določbe samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju oziroma statuta, če se spremeni oseba, ki zastopa 
organizacijo združenega dela; 

3) overjene podpise oseb, ki so pooblaščene zasto- 
pati oziroma podpisovati organizacijo združenega dela; 

4)_ potrdilo pristojnega organa za osebe iz 3. točke 
tega členaj da niso bile obsojene zaradi dejanj, nave- 
denih v prvem in petem odstavku 134. člena zakona. 

56. člen 
Priglasitev za vpis vseh drugih sprememb (podat- 

kov), nastalih po ustanovitvi oziroma konstituiranju 
delovne organizacije ali organiziranju temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, katere niso zajete v členih 
48 do 55 te uredbe, v sodni register je treba vložiti 
pri registrskem sodišču v 15 dneh od dneva spremembe. 

Priglasitvi je treba priložiti listino, s katero so bili 
spremenjeni podatki, vpisani v sodni register. 

7. Vpis prenehanja organizacij združenega dela 

57. člen 
Priglasitev za vpis zaznambe odločbe o uvedbi po- 

stopka redne likvidacije nad delovno organizacijo ali 
temeljno organizacijo v sodni register mora navajati: 

1) firmo delovne organizacije oziroma ime temelj- 
ne organizacije, njun sedež in številko registrskega 
vložka; 

2) skupščino občine in številko akta o uvedbi red- 
nega likvidacijskega postopka. 

Priglasitvi za vpis zaznambe odločbe o uvedbi red- 
nega likvidacijskega postopka mora vložiti organ, ki 
ga določi občinska skupščina, katera odloči uvesti reden 
likvidacijski postopek, v 15 dneh od dneva, ko izda 
odločbo. 

Priglasitvi za vpis zaznambe je treba priložiti od- 
ločbo o uvedbi rednega likvidacijskega postopka v 
overjenem prepisu. 

58. člen 
Oseba, ki je določena za izvedbo redne likvidacije, 

mora v 15 dneh od dneva, ko prejme odločbo, da je 
določena za izvedbo redne likvidacije, vložiti pri regi- 
strskem sodišču priglasitev za vpis osebe, določene za 
zastopanje delovne organizacije oziroma temeljne orga- 
nizacije v likvidaciji, in priglasitvi priložiti njen over- 
jen podpis. 

59. člen 
Po končanem postopku redne likvidacije oziroma po 

končanem stečajnem postopku se vpiše izbris delovne 
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oziroma temeljne organizacije iz sodnega registra. Izbri- 
še se na podlagi sklepa pristojnega okrožnega gospo- 
darskega sodišča o zaključitvi redne likvidacije ozi- 
roma stečaja. 

60. člen 
Izbris skupnosti temeljnih organizacij oziroma 

sestavljene organizacije združenega dela iz sodnega 
registra v primeru njihovega prenehanja po 94. in 95. 
členu zakona se vpiše na podlagi priglasitve. Prigla- 
sitev vloži oseba, ki je pooblaščena zastopati skup- 
nost oziroma sestavljeno organizacijo; in ji priloži: 

1) izvlečke iz zapisnikov z zborov delavcev zdru- 
ženih organizacij oziroma sklep organizacij, združenih 
v sestavljeno organizacijo; 

2) pismeni sporazum o razdelitvi sredstev, pra- 
vic in obveznosti skupnosti oziroma sestavljene orga- 
nizacije (96. člen zakona). 

Priglasitev je treba predložiti v 15 dneh od dneva, 
ko je sprejet sklep o prenehanju skupnosti oziroma 
sestavljene organizacije združenega dela. 

IV. PRIGLASITEV ZA VPIS USTANOVITVE BANKE 
IN DRUGIH DENARNIH ORGANIZACIJ 

61. člen 
Ustanovitev banke in drugih denarnih organiza- 

cij (v nadaljnjem besedilu: banka) se vpiše v sodni 
register na podlagi priglasitve, ki se vloži pri okrožnem 
gospodarskem sodišču, na območju katerega je sedež 
banke. 

Priglasitev za vpis pogodbe o ustanovitvi banke 
v sodni register, mora navajati: 

1) firmo in sedež banke; 
2) kreditne in druge bančne posle, ki jih namera- 

va banka opravljati (poslovni predmet); 
3) odgovornost ustanoviteljev za obveznosti banke; 
4) imena oseb, ki so pooblaščene zastopati banko, 

in meje njihovih pooblastil (začasni individualni iz- 
vršilni organ); 

5) iirmo oziroma ime in sedež vsakega posamez- 
nega ustanovitelja; 

6) številko in datum pogodbe o ustanovitvi banke. 
Priglasitev mora vložiti pri registrskem sodišču 

začasni individualni izvršilni organ banke v 15 dneh 
od dneva veljavno sklenjene pogodbe o ustanovitvi. 

62. člen 
Priglasitvi za vpis banke v sodni register je treba 

priložiti: 
1) pregled sredstev, vloženih v sklad ustanovite- 

ljev banke in rezervni sklad banke ter pravice usta- 
noviteljev banke do teh sredstev, razčlenjeno po po- 
sameznih ustanoviteljih (firma oziroma ime in sedež) 
s skupnim zneskom za sklad ustanoviteljev banke in 
skupnim zneskom za rezervni sklad banke; 

2) pogodbo o ustanovitvi banke v izvirniku, ki 
mora navajati podatke iz 8. člena zakona o bankah 
ter o kreditnem in bančnem poslovanju (»Uradni list 
SFRJ« št. 58/71 in 71/72); 

3) sklep organov ustanoviteljev o sprejetju po- 
godbe o ustanovitvi banke; 

4) overjen prepis začasnega statuta banke; 
5) potrdilo pristojne službe družbenega knjigo- 

vodstva. da je na račun banke vplačan minimum 
sredstev za sklad ustanoviteljev banke; 

6) izpisek iz sodnega registra o vpisu konstituira- 
nja, če je ustanovitelj organizacija združenega dela; 

7) overjeni podpis osebe, ki opravlja dolžnost za- 
časnega indivdualnega izvršilnega organa; 

8) overjene podpise oseb, ki so pooblaščene podpi- 
sovati banko; 

9) potrdilo pristojnega organa, da oseba, ki je 
Imenovana za začasni individualni izvršilni organ iA 
za zastopanje banke, ni bila obsojena zaradi dejanj, 
navedenih v prvem in petem odstavku 134. člena za- 
kona. 

63. člen 
Priglasitve za vpis predzaznambe sklepa o organi- 

ziranju temeljne organizacije združenega dela v banki 
in njihove priloge ter priglasitve za vpis predzaznam- 
be o sprožitvi spora ali njenega izbrisa in za vpis 
izbrisa predzaznambe sklepa o organiziranju temeljne 
organizacije v sodni register se vlagajo na način, ki 
je določen v členih 19 do 24 te uredbe. 

64. člen 
Priglasitev za vpis konstituiranja banke v sodni 

register mora navajati: 
1) firmo in sedež banke, imena in sedeže temelj- 

nih organizacij združenega dela v sestavi banke, ime- 
na in sedeže poslovnih enot, ki samostojno upostav- 
Ijajo odnose z drugimi bankami; 

2) kreditne in druge bančne posle, s katerimi se 
namerava banka, temeljna organizacija združenega 
dela ali poslovna enota ukvarjati; 

3) pooblastila banke, temeljnih organizacij in po- 
slovnih enot v pravnem prometu z drugimi; 

4) odgovornost ustanoviteljev za obveznosti banke 
in temeljnih organizacij v njeni sestavi v pravnem 
prometu z drugimi; 

5) imena oseb, ki so s samoupravnim sporazumom 
o združevanju v banko pooblaščene zastopati banko, 
ter imena oseb, ki so po statutu temeljnih organizacij 
pooblaščene zastopati temeljne organizacije oziroma 
podpisovati poslovne enote, ter meje njihovih poobla- 
stil; 

6) ime individualnega izvršilnega organa banke 
in temeljnih organizacij; 

7) firme oziroma imena ustanoviteljev banke in 
njihove sedeže; 

8) številko in datum sklenitve pogodbe o ustano- 
vitvi banke. 

Priglasitev za vpis konstituiranja banke v sodni 
register mora vložiti pri registrskem sodišču začasni 
individualni izvršilni organ banke v ustanovitvi v 15 
dneh od dneva, ko je izvoljen organ banke. 

65. člen 
Priglasitvi za vpis konstituiranja banke v sodni 

register je treba priložiti listine iz 26. člena te uredbe, 
s pristavkom. da je treba namesto akta o ustanovitvi 
priložiti overjen prepis pogodbe o ustanovitvi banke. 

66. člen 
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na vpis spre- 

memb, nastalih po vpisu akta o ustanovitvi delovne 
organizacije, njenega konstituiranja in organiziranja 
temeljnih organizacij združenega dela v sodni register, 
prihajajo smiselno v poštev tudi za banke ter te- 
meljne organizacije združenega dela in poslovne enote. 

> 67. člen 
Priglasitev za vpis ustanovitve in konstituiranja 

združene banke v sodni register mora navajati vse 
podatke iz 61. člena oziroma 64. člena te uredbe, pri- 
glasitvi pa je treba priložiti listine in dokaze iz 62. 
člena oziroma 65. člena te uredbe. 

68. člen 
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na vpis skup- 

nosti temeljnih organizacij in sestavljenih organiza- 
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cij združenega dela, na vpis statusnih sprememb te- 
meljnih organizacij in delovnih organizacij v sodni 
register, ter določbe o vpisu izbrisa teh organizacij 
prihajajo smiselno v poštev tudi za banke in temeljne 
organizacije združenega dela v njihovi sestavi, če ni 
v posebnem zakonu drugače določeno. 

69, člen 
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na banke, pri- 

hajajo smiselno v poštev tudi za organizacije združe- 
nega dela za zavarovanje premoženja in os6b. 

V. PRIGLASITEV ZA VPIS POGODBE O POSLOV- 
NEM ZDRUŽEVANJU V SODNI REGISTER 

70. člen 
Priglasitev za vpis pogodbe o poslovnem združe- 

vanju v sodni register mora navajati: 
1) navedbo pogodbenic (firme oziroma imena ter 

sedeže pogodbenic); 
2) obliko organizacije poslovnega združevanja; 
3) firmo in seđtež organizacije poslovnega združe- 

vanja; 
4) posle skupnega pomena; 
5) način nastopanja organizacije poslovnega zdru- 

ževanja v poslih skupnega pomena v pravnem pro- 
metu; 

6) jamstvo pogodbenic za obveznosti organizacije 
poslovnega združevanja; 

7) znesek oziroma vrednost sredstev, ki jih pogod- 
benice združujejo v organizacijo poslovnega zdru- 
ževanja, 

8)' trajanje pogodbe o poslovnem združevanju in 
način njenega prenehanja; 

9) imena oseb, ki so pooblaščene zastopati organi- 
zacijo poslovnega združevanja, .in meje njihovega 
pooblastila. 

Priglasitev za vpis mora vložiti pri registrskem 
sodišču oseba, ki je pooblaščena zastopati organizacijo 
poslovnega združevanja, v 15 dneh od dneva, ko je 
sklenjena pogodba o poslovnem združevanju. 

71. člen 
Priglasitvi za vpis pogodbe o poslovnem združe- 

vanju v sodni register je treba priložiti: 
1) pogodbo o poslovnem združevanju, ki mora 

navajati podatke iz 3. člena zakona o poslovnem zdru- 
ževanju; 

2) sklep oziroma dokaz, da so pogodbo o poslov- 
nem združevanju pogodbenice sprejele na način, ki 
ga določa samoupravni sporazum o združevanju v de- 
lovno organizacijo oziroma statut; 

3) overjeni prepis določb samoupravnega spora- 
zuma o združevanju v delovno organizacijo oziroma 
statuta, ki se nanašajo na sklepanje pogodbe o pos- 
lovnem združevanju, za vsako posamezno pogod- 
benico; 

4) izpisek iz sodnega registra o vpisu konstituira- 
nja organizacije združenega dela — pogodbenice, če 
ni na območju registrskega sodišča, pri katerem naj 
se vpiše pogodba o poslovnem združevanju; 

5) overjene podpise oseb, ki so pooblaščene zasto- 
pati organizacijo poslovnega združevanja; 

6) dokaz, da so sredstva, ki se združujejo v orga- 
nizacije poslovnega združevanja zagotovljena z akre- 
ditivom ali na drug način, ki omogoča organizaciji 
poslovnega združevanja, da z njimi razpolaga; 

,7) Izvlečke iz zapisnika o izvolitvi organa organi- 
zacije poslovnega združevanja; 

8) potrdila pristojnih organov, da osebe iz 5. točke 
tega člena niso bile obsojene zaradi dejanj, navede- 
nih v prvem in petem odstavku 134. člena zakona. 

72. člen 
Ce je v sestavi organizacije poslovnega združe- 

vanja organizirana temeljna organizacija združenega 
dela (12. člen zakona o poslovnem združevanju), mora 
navajati priglasitev za vpis predzaznambe sklepa o 
organiziranju temeljne organizacije v sodni register 
podatke iz 19. člena te uredbe, priglasitvi pa je treba 
priložiti listine in dokaze iz 20, člena te uredbe. 

Priglasitev za vpis konstituiranja temeljne organi- 
zacije iz prvega odstavka tega člena v sodni register 
mora navajati vse podatke iz drugega odstavka 25. 
člena te uredbe, priglasitvi pa je treba priložiti listine 
in dokaze iz 2., 4. do 7, in 9. točke prvega odstavka 
26. člena te uredbe, ki se nanašajo na temeljno orga- 
nizacijo, pogodbo o medsebojnem odnosu organizacije 
poslovnega združevanja in temeljne organizacije v 
njeni sestavi, kakor tudi izvleček iz zapisnika zbora 
delavcev, na katerem je bil sprejet statut, ki mora 
navajati tudi podatke o skupnem številu delavcev in 
številu delavcev, ki so glasovali za sklep. 

73. člen 
Glede vpisa prenehanja organizacije poslovnega 

združevanja oziroma temeljne organizacije združenega 
dela v njeni sestavi v sodni register prihajajo smi- 
selno v poštev ustrezne določbe te uredbe, ki se na- 
našajo na vpis prenehanja sestavljene organizacije 
združenega dela oziroma temeljne organizacije zdru- 
ženega dela (14. člen zakona o poslovnem združevanju). 

74. člen 
Priglasitev za vpis pridobitve lastnosti pogodbe- 

nice v pogodbi o poslovnem združevanju v sodni re- 
gister mora navajati: 

1) firmo oziroma ime in sedež pogodbenice (orga- 
nizacije združenega dela); 

2) številko in datum sklenitve pogodbe o poslov- 
nem združevanju. 

Priglasitev za vpis mora uložiti pri registrskem 
sodišču oseba, ki je pooblaščena zastopati organiza- 
cijo poslovnega združevanja, v 15 dneh od dneva, ko 
je podpisana pogodba o poslovnem združevanju. 

75. člen 
Priglasitvi za vpis pridobitve lastnosti pogodbe- 

nice v pogodbi o poslovnem združevanju v sodni re- 
gister je treba priložiti: 

1) overjen prepis določb samoupravnega sporazu- 
ma o združevanju oziroma statuta, ki se nanašajo na 
sklepanje pogodbe o poslovnem združevanju; 

2) dokaz, da so sredstva, ki se združujejo v orga- 
nizaciji poslovnega združevanja zagotovljena z akre- 
ditivom ali na drug način, ki omogoča organizaciji 
poslovnega združevanja, da z njimi razpolaga; 

3) sklep organa organizacije združenega dela o do- 
ločitvi oseb, ki so pooblaščene podpisati pogodbo o po- 
slovnem združevanju. 

76. člen 
Priglasitev za vpis prenehanja lastnosti pogodbe- 

nice v pogodbi o poslovnem združevanju v sodni regi- 
ster mora navajati: 

1) firmo oziroma ime in sedež pogodbenice, ki ji 
preneha ta lastnost v pogodbi o poslovnem združe- 
vanju; 

2) številko in datum sklenitve pogodbe o poslov- 
nem združevanju. 

Priglasitev za vpis mora vložiti pri registrskem 
sodišču oseba, ki je pooblaščena zastopati organizacijo 
poslovnega združevanja, v 15 dneh cd dneva, ko je 
sklenjena pogodba o prenehanju lastnosti pogodbenice. 
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77. člen 
Priglasitvi za vpis prenehanja lastnosti pogodbeni- 

ce v pogodbi o poslovnem združevanju v sodni regi- 
ster je treba priložiti: 

1) sklep kolegialnega organa organizacije združe- 
nega dela o prenehanju lastnosti pogodbenice v po- 
godbi o poslovnem združevanju; 

2) pogodbo o prenehanju lastnosti pogodbenice po 
pogodbi o poslovnem združevanju, sklenjeno med po- 
godbenico, ki ji preneha ta lastnost, in drugimi pogod- 
beniki. 

VI. NAČIN VPISA V SODNI REGISTER 

1. Sodni register in pomožne knjige 

78. člen 
Vpisi v sodni register se opravijo v registrskem 

vložku. 
Registrski vložek sestavljajo ovoj , registrski listi 

in pregrajni kartoni. 
Registrski list in pregrajni kartoni so z ustrez- 

nim mehanizmom povezani z ovojem tako, da tvorijo 
celoto, iz katere je mogoče izločiti posamezne registr- 
ske liste 

79. člen 
Registrski vložek ima dva dela — aktivni in pa- 

sivni. 
V aktivnem delu so registrski listi, ki vsebujejo 

zadnje vpise v sodni register in ustrezajo najnovejše- 
mu stanju. 

V pasivnem delu registrskega vložka so prejšnji 
registrski listi, vzeti iz aktivnega dela registrskega 
vložka po vpisu najnovejše spremembe. 

80. člen 
Pregrajni karton je namenjen, da ločuje posamezne 

registrske liste v obeh delih registrskega vložka, kakor 
tudi za označevanje datuma in številke vpisa v regi- 
strski list oziroma datuma odložitve registrskega li- 
sta v pasivni del registrskega vložka. 

81. člen 
Vsaka delovna organizacija in vsaka sestavljena or- 

ganizacija združenega dela ima v sodnem registru svoj 
poseben registrski vložek; vanj se vpisujejo podatki, 
ki jih predpisujeta zakon in ta uredba. 

Vsak registrski vložek je označen s posebno regi- 
strsko zaporedno številko. 

Temeljna organizacija združenega dela, posebna e- 
nota delovne organizacije v ustanovitvi in skupnost te- 
meljnih organizacij združenega dela imajo tudi regi- 
strsko številko vložka delovne, organizacije, v sestavi 
katere so, in svojo registrsko podštevilko. 

Temeljna organizacija oziroma skupnost temeljnih 
organizacij, katere sedež je na območju sodišča vpisa, 
ima pri tem sodišču svoj poseben registrski vložek. 

Poslovna enota temeljne organizacije združenega 
dela oziroma delovne organizacije, ki v svoji sestavi 
nima temeljnih organizacij, ima registrsko številko 
vložka delovne organizacije, registrsko podštevilko te- 
meljne organizacije in svoje podštevilko. 

82. člen 
Poleg sodnega registra vodi sodišče: 
1) vpisnik; 
2) imenik firm in imen organizacij združenega 

dela; 

3) evidenčni karton organizacij združenega dela; 
4) kontrolnik številk registrskih vložkov. 

83. člen 
t ' Priglasitev za vpis se uvede v vpisnik na način, ki 

ga predpisuje republiški oziroma pokrajinski sodni po- 
slovnik, s pristavkom, da je treba vanj obvezno vpi- 
sati dan in uro prejema priglasitve. 

Imenik firm in imen organizacij združenega dela 
vsebuje po abecednem redu firmo oziroma ime in sedež 
organizacije združenega dela, številko in datum prigla- 
sitve in registrsko številko vložka delovne organiza- 
cije oziroma sestavljene organizacije, kakor tudi regi- 
strsko podštevilko temeljne organizacije in skupnosti 
temeljnih organizacij. V imeniku se evidentira firma 
oziroma ime organizacije združenega dela, brž ko je 
prejeta v redu predložena priglasitev za vpis firme ozi- 
roma imena. 

Kontrolnik številk registrskih vložkov je name- 
njen za dajanje in evidenco številk registrskh vlož- 
kov delovnih in sestavljenih organizacij združenega 
dela pri registrskem sodišču, pri sodišču vpisa pa tu- 
di za dajanje in evidenco številk za temeljne organiza- 
cije in skupnosti temeljnih organizacij. Kontrolnik se 
vodi v obliki knjige. 

Evidenčni karton organizacije združenega dela na- 
vaja podatke, ki so potrebni pravosodnim in drugim 
organom, vodi pa se v obliki obrobno vezane kartice. 

2. Vpis org'anizacije združenega dc!a in statusnih 
sprememb 

84. člen 
V sodni register, ki ga vodi registrsko sodišče, se 

vpisujejo: 
1) firma oziroma ime in sedež organizacije združe- 

nega dela, ter imena in sedeži poslovnih enot v njeni 
sestavi, ki imajo v prometu blaga in storitev določena 
pooblastila; 

2) dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo organizacija 
združenega dela oziroma njeni deli; 

3) pooblastila organizacije združenega dela v prav- 
nem prometu z drugimi; 

4) oblika (vrsta) zunanjetrgovinskega prometa or- 
ganizacije združenega dela in imena oseb, ki so poob- 
laščene podpisivati v zvezi z opravljanjem tega pro- 
meta; 

5) odgovornost oziroma izključitev odgovornosti 
organizacije združenega dela za obveznosti v pravnem 
prometu z drugimi; 

6) imena oseb, ki so pooblaščene zastopati organi-1 

zacijo združenega dela, in meje njihovih pooblastil; 
7) imena oseb, ki so pooblaščene podpisivati orga- 

nizacijo združenega dela oziroma poslovno enoto, in 
meje njihovih pooblastil; 

8) obveznosti organizacij združenega dela, da mo- 
rajo voditi knjige in sestavljati zaključni račun; 

9) ime in sedež ustanovitelja ter številka in datum 
akta o ustanovitvi; 

10) drugi podatki, če tako nalaga poseben predpis. 
Ce je sedež temeljne organizacije oziroma posebne 

enote delovne organizacije v ustanovitvi na območju 
sodišča vpisa, se vpisujejo v njegov register podatki iz 
1. do 8. točke prvega odstavka tega člena, ki se nana- 
šajo na temeljno organizacijo s poslovnimi enotami ozi- 
roma posebno enoto. 

Pri okrožnem gospodarskem sodišču, ki vodi regi- 
ster, morajo biti deponirani podpisi oseb iz 6. in 7. toč- 
ke prvega odstavka tega člena. 
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85. člen 
V sodni register registrskega sodišča se vpisujejo: 
1) pri vpisu akta o ustanovitvi delovne organizacij 

je v poseben registrski vložek in ustrezne registrske 
liste — podatki iz 1. do 6, točke drugega odstavka 12. 
člena te uredbe; 

2) pri vpisu predzaznambe dokončnega sklepa o 
organiziranju posebne enote delovne organizacije v us- 
tanovitvi v registrski ,vložek delovne organizacije in v 
posebne registrske liste — podatki iz 1. do 7. točke pr- 
vega odstavka 15. člena te uredbe; 

3) pri vpisu predzaznambe sklepa o organiziranju 
temeljne organizacije v registrski vložek delovne orga- 
nizacije v ustanovitvi in v posebni registrski list — po- 
datki iz 1. do 3. točke prvega odstavka 19. člena te 
uredbe;^ 

4) pri vpisu predzaznambe o sprožitvi spora, pred- 
zaznambe sklepa ustanoviteljev o pritrditvi poročilu o 
končani izgradnji in zaznamkov — te predzaznambe 
in zaznamki v ustrezen registrski vložek in registrski list 
organizacije združenega dela, na katero se predza- 
znamba oziroma zaznamek nanaša; 

5) pri vpisu izbrisa predzaznambe sklepa o organi- 
ziranju temeljne organizacije in izbrisa predzaznambe 
o sprožitvi spora — te predzaznambe v ustrezen regi- 
strski list registrskega vložka organizacije združene- 
ga dela, na katero se izbris nanaša; 

6) pri vpisu konstituiranja delovne organizacije v 
registrske liste registrskega vložka delovne organizaci- 
je — podatki iz 1. do 9. točke prvega odstavka in iz 1. 
do 8. točke drugega odstavka 25. člena, te uredbe za 
vsako temeljno organizacijo v sestavi iste delovne or- 
ganizacije ob istočasnem izbrisu vpisov predzaznamb 
sklepov o organiziranju temeljnih organizacij; 

7) pri vpisu poslovne enote temeljne organizacije 
oziroma delovne organizacije, ki v svoji sestavi nima 
temeljnih organizacij, v registrski vložek delovne orga- 
nizacije na posebnih registrskih listih poslovne enote 
— podatki iz 1. do 4. točke drugega odstavka 40. člena 
te uredbe; 

8) pri vpisu skupnosti temeljnih organizacij v regi- 
strske vložke delovne organizacije na posebnih regi- 
strskih listih — podatki iz 1. do 9. točke, drugega odstav- 
ka 28. člena te uredbe, za združeno temeljno organiza- 
cijo pa ime skupnosti temeljnih organizacij,, v katero 
je združena; 

9) pri vpisu sestavljene organizacije združenega 
dela v poseben registrski vložek na ustrezajočih re- 
gistrskih listih — podatki iz 1. do 8. točke drugega, 
odstavka 30, člena te uredbe, za združeno delovno or- 
ganizacijo oziroma temeljne organizacije — pa firmo 
sestavljene organizacije združenega dela in številko 
njenega registrskega vložka; 

10) pri vpisu ustanovitve in konstituiranja banke 
v poseben registrski vložek na ustreznih registrskih 
listih — podatki iz 1. do 6. točke drugega odstavka 61. 
člena ter 1, do 8, točke prvega odstavka 64. člena te 
uredbe za banko in temeljne organizacije v njeni se- 
stavi in za poslovne enote; 

11) pri vpisu pogodbe o poslovnem združevanju v 
poseben registrski vložek na ustreznih registrskih 
listih — podatki iz 1. do 9. točke prvega odstavka 70. 
člena te uredbe; 

12) pri vpisu spremembe v sodni register vpisanih 
podatkov na ustreznem registrskem listu registrske- 
ga vložka — podatki, ki se nanašajo na to spremembo. 

Ce je sedež posebne e'note v sestavi delovne orga- 
nizacije v ustanovitvi ali temeljne organizacije na ob- 
močju sodišča vpisa, vpiše to sodišče v sodni register 
podatke, ki se nanašajo na to organizacijo združenega 
dela, razen podatkov, ki se nanašajo na firmo oziroma 
ime ustanovitelja 

Sodišče vpisa ne vpisuje v sodni register predza- 
znambe o sprožitvi spora in njenega izbrisa. 

86. člen 
Ce se dve ali več organizacij združenega dela spo- 

jita v novo organizacijo združenega dela, se vpiše s 
spojitvijo nastala organizacija združenega dela v sod- 
ni register, prenehanje spojenih organizacij združenega 
dela pa se zaznamuje v ustreznih registrskih vložkih 
oziroma registrskih listih z navedbo številke registrske- 
ga vložka oziroma registrskega lista, na katerem je 
vpisana nova organizacija združenega dela. 

87. člen 
Ce se posamezna delovna organizacija razdeli na 

dve ali več delovnih organizacij, se vpiše z razdelitvijo 
nastala delovna organizacija v sodni register, preneha- 
nje razdeljene delovno organizacije pa se zaznamuje v 
ustreznem registrskem vložku z navedbo številk regi- 
strskih vložkov, na katerih so vpisane nove delovne 
organizacije, 

88. člen 
Ce se organizacija združenega dela pripoji drugi, 

se zaznamuje v ustreznem registrskem vložku oziroma 
registrskem listu organizacije združenega dela, ki se 
pripaja, njeno prenehanje, z navedbo številke registr- 
skega vložka oziroma registrskega lista, na katerem 
je vpisana organizacija združenega dela, ki se ji pri- 
paja. 

89. člen 
Ce sta sedež poslovne enote in sedež delovne or- 

ganizacije oziroma temeljne organizacije, v sestavu ka- 
tere je, na območju registrskega sodišča, se poslovna 
enota vpiše v ustrezne registrske liste istega regis- 
trskega vložka. 

Ce je sedež poslovne enote izven območja re- 
gistrskega sodišča ali izven območja sodišča vpisa, se 
vpiše poslovna enota samo v ustrezne registrske liste 
registrskega vložka delovne organizacije oziroma te- 
meljne organizacije pri registrskem sodišču in sodišču 
vpisa. 

3. Sklep o vpisu 

90.' člen 
Proden izda sklep o vpisu v sodni register, mora 

sodišče v registrskih vložkih oziroma imeniku firm in 
imen organizacij združenega dela preveriti, ali je z 
enako ali podobno firmo oziroma z enakim ali podob- 
nim imenom že registrirana ali v redu priglašena 
za vpis kakšna druga organizacija združenega dela. 

Ce ugotovi, da se firma oziroma ime organizacije 
združenega dela, ki zahteva vpis, ne razlikuje jasno 
od firme oziroma imena druge organizacije združene- 
ga dela, ki je že vpisana ali je že prej v redu vložila 
priglasitev za vpis, gre pa za organizaciji združenega 
dela enake ali podobne dejavnosti, mora poklicati so- 
dišče organizacijo, ki zahteva vpis, naj v določenem 
roku spremeni firmo oziroma ime. Ce organizacija 
združenega dela ne spremeni firme oziroma imena ali 
ne dopolni priglasitve v določenem roku, zavrne so- 
dišče vpis v sodni register. 

91. člen 
Sklep, s katerim se določi vpis v sodni register," 

mora navajati vse podatke, ki se obvezno vpisujejo 
v sodni register. 
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Sodišče mora sklep uradno poslati vložniku pri- 
glasitve: ustanovitelju — če gre za vpis akta o usta- 
novitvi; temeljnim organizacijam, združenim v delov- 
no organizacijo ali skupnost, če gre za vpis konstitui- 
ranja; delovnim organizacijam in temeljnim organiza- 
cijam iz različnih delovnih organizacij, združenih v 
sestavljeno organizacijo — če gre za ^pis konstituira- 
nja sestavljene organizacije. 

Pri vpisu pogodbe o poslovnem združevanju v sod- 
ni register se pošlje sklep o vpisu pogodbe vložniku 
priglasitve ter vsem podpisnikom pogodbe o poslovnem 
združevanju. 

Pri vpisu spremembe podatkov v sodni register 
se pošlje sklep vložniku priglasitve ter vsem osebam 
iz drugega in tretjega odstavka tega člena, na katere se 
sprememba nanaša. 

Ce je sedež posebne enote delovne organizacije v 
ustanovitvi, temeljne organizacije združenega dela, 
skupnosti temeljnih organizacij, delovnih organizacij 
oziroma temeljnih organizacij, ki se združujejo v ses- 
tavljeno organizacijo združenega dela, na območju 
sodišča vpisa, mora registrsko sodišče, ki izda sklep 
o vpisu, poslati sodišču vpisa en njegov izvod z over- 
jenimi prepisi listin in dokazov, ki se nanašajo na ta 
vpis. 

Sodišče vpisa opravi vpis v sodni register na 
podlagi prejetega sklepa in prepisov listin in dokazov. 

Ce je poslovna enota na območju sodišča vpisa, 
mora registrsko sodišče, ki izda sklep o vpisu poslovne 
enote, poslati en njegov izvod z overjenimi prepisi 
listin in dokazov temu sodišču. 

92. člen 
Ce je zoper sklep o vpisu vložena pritožba, se 

opravi zaznamek v ustreznem registrskem listu orga- 
nizacije združenega dela, v katerem je opravljen vpis. 

Ce se pritožba zavrne in sklep o vpisu potrdi, je 
treba na istem listu to ugotoviti. 

Ce se pritožbi ugodi in sklep razveljavi, je treba 
v ustreznem registrskem listu zapisati o tem' zaznamek. 

Ce je sklep na pritožbo spremenjen, je treba v 
ustrezni registrski list vpisati podatke iz sklepa druge 
stopnje. 

4. Vpisi, ki se nanašajo na prisilno poravnavo in 
stečaj 

93. člen 
Uvedba postopka za prisilno poravnavo nad or- 

ganizacijo združenega dela se vpiše tako pri re- 
gistrskem sodišču kakor tudi pri sodišču vpisa v us- 
trezen registrski list registrskega vložka, z navedbo 
poravnalnega sveta ter številke in datuma sklepa o 
uvedbi postopka. 

Ce odredi poravnalni svet po izdaji sklepa o uved- 
bi tega postopka omejitev iz prvega odstavka 19. člena 
zakona o prisilni poravnavi in stečaju (»Uradni Ust 
SFRJ« št. 15/65, 55/69 in 39/72), je treba to zaznamo- 
vati v ustreznem registrskem listu registrskega vložka 
organizacije združenega dela, v katerem je vpisana 
uvedba prisilne poravnave. Ta omejitev se izbriše iz 
sodnega registra, ko se prisilna poravnava potrdi, ka- 
kor tudi, ko poravnalni svet izda sklep, s katerim 
ustavi postopek za prisilno poravnavo. 

94. člen 
Ce poravnalni svet po pravnomočnem končanju 

postopka za prisilno poravnavo odredi izbris vseh 
vpisov, ki so bili vpisani med omenjenim postopkom, 
se mora to zaznamovati v ustreznem registrskem listu 
registrskega vložka, v katerem je vpisana uvedba ome- 
njerjega postopka, z navedbo številke in datuma skle- 
pa, s katerim je odrejen njihov izbris, hkrati pa Vpi- 
sati zaznamek o doseženi poravnavi in o njenih po- 
gojih. 

95. člen 
Na zahtevo stečajnega senata se vpišejo v ustre- 

zen registrski list registrskega vložka omejitve, ki jih 
je stečajni senat po zakonu o prisilni poravnavi in 
stečaju odredil v predhodnem stečajnem postopku. 

Zaznamek o uvedbi stečajnega postopka nad or- 
ganizacijo združenega dela se vpiše pri registrskem 
sodišču v ustrezen registrski list registrskega vložka, 
z navedbo imena sodišča ter številke in datuma 
sklepa o uvedbi stečaja. 

V; registrski list iz dragega odstavka tega člena 
se vpiše tudi izbris organizacije združenega dela iz 
sodnega registra. 

O vpisu zaznamka o uvedbi stečajnega postopka 
nad delovno organizacijo, ki ima v svoji sestavi te- 
meljne organizacije, katerih sedeži so na območju so- 
dišča vpisa, mora registrsko sodišče takoj pismeno 
obvestiti sodišče vpisa, da vpiše zaznamek v svoj sod- 
ni register. 

Ca izda sklep o uvedbi stečaja nad temeljno orga- 
nizacijo okrožno gospodarsko sodišče, na območju ka- 
terega je njen sedež, vpiše zaznamek o njegovi uvedbi 
v sodni register sodišče vpisa; o tem mora takoj pis- 
meno obvestiti registrsko sodišče. Na podlagi prejete- 
ga sklepa vpiše predsednik sodišča zaznamek v ustre-. 
zen registrski list registrskega vložka delovne organi- 
zacije. 

Na podlagi sklepa stečajnega senata o ustavitvi 
stečajnega postopka zaradi redne sanacije ali prisil- 
ne poravnave, se vpiše v sodni register pri stečajnem 
sodišču njegova ustavitev in navedeta firma (ime) in 
sedež prevzemnika sanacije. 

5. Objavljanje vpisov 

96. člen 
Po vpisu akta o ustanovitvi delovne organizacije, 

skupnosti temeljnih organizacij, sestavljene organiza- 
cije združenega dela ter pogodbe o poslovnem zdru- 
ževanju v sodni regisler mora registrsko sodišče na 
stroške stranke vpis akta o ustanovitvi oziroma pogod- 
be z vsemi podatki, ki so vpisani v sodni register, 
objaviti v »Uradnem listu SFRJ«, kadar to zakon do- 
loča, pa tudi v republiškem oziroma pokrajinskem 
uradnem glasilu. 

Po vpisu dokončnega sklepa o organiziranju po- 
sebne enote delovne organizacije v ustanovitvi v sod- 
ni register mora registrsko sodišče na stroške stranke 
dokončen sklep s podatki, ki so vpisani v sodni regi- 
ster, objaviti v »Uradnem listu SFRJ«, kadar to zakon 
določa, pa tudi v republiškem oziroma pokrajinskem 
uradnem glasilu. 

Po vpisu konstituiranja organizacije združenega: 
dela v sodni register mora registrsko sodišče na stroš- 
ke stranke vpis konstituiranja s podatki, ki so vpisani 
v sodni register, objaviti v »Uradnem listu SFRJ«» 
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kadar to zakon določa, pa tudi v republiškem oziroma 
pokrajinskem uradnem glasilu. 

Kadar sta v sodni register hkrati vpisana ustano- 
vitev in konstituiranje organizacije združenega dela, 
mora registrsko sodišče na stroške stranke objaviti v 
»Uradnem listu SFRJ« ustanovitev in konstituiranje. 

Spremembe v sodni register vpisanih podatkov 
mora registrsko sodišče na stroške stranke objaviti 
na način, ki je predpisan v prvem, drugem, tretjem 
ali četrtem odstavku tega člena. 

97. člen 
Spremembo sedeža organizacije združenega dela 

objavi novo registrsko sodišče. 
Ce registrsko sodišče prejšnjega sedeža organiza- 

cije združenega dela in registrsko sodišče njenega no- 
vega sedeža nista v isti republiki oziroma avtonomni 
pokrajini, mora sodišče prejšnjega sedeža objaviti iz- 
bris organizacije združenega dela iz svojega sodnega 
registra, sodišče novega sedeža pa njen vpis v svoj 
sodni register 

6. Izdajanje izpiskov iz sodnega registra 

98. člen 
Okrožno gospodarsko sodišče, ki vodi sodni regis- 

ter, je dolžno vsakomur, ki to pismeno zahteva, izdati 
na njegove stroške izpisek ali fotokopijo iz sodnega 
registra. 

Na fotokopiji vsakega posameznega registrskega 
lista mora biti navedeno, da je bil list fotokopiran v 
tem sodišču in da kopija ustreza izvirniku, ki je 
v registrskem vložku 

7. Zbirka listin 

99. člen 
Zbirka listin se vodi za vsako posamezno organi- 

zacijo združenega dela. 
Zbirka listin vsebuje tele listine: elaborat o druž- 

benoekonomski upravičenosti ustanovitve delovne orga- 
nizacije, pismeni sporazum, s katerim so urejeni med- 
sebojni odnosi posebne enote in delovne organizacije 
v ustanovitvi, pogodbo o medsebojnem odnosu organi- 
zacije poslovnega združevanja in temeljne organiza- 
cije v njeni sestavi, samoupravne sporazume o zdru- 
ževanju, statut, akt o ustanovitvi organizacij združe- 
nega dela za .proizvodnjo predmetov oborožitve, raz- 
strelilnih sredstev in posebne vojaške opreme ter za 
druge potrebe narodne obrambe in soglasje Zveznega se- 
kretariata za narodno obrambo k temu aktu, pogodbo 
o ustanovitvi banke in pogodbo o poslovnem združe- 
vanju, kakor tudi spremembe in dopolnitve vseh teh 
listin. 

100. člen 
Zvezni sekretar za pravosodne in splošne upravne 

zadeve je pooblaščen, da predpiše obrazec priglasitve za 
končne in pogojne (začasne) vpise v sodni register, obra- 
zec priglasitve za vpis sprememb, obrazec ovoja regis- 
trskega vložka, registrskih listov in pregrajnih kartonov, 
obrazec evidenčnega kartona, obrazec imenika firm in 
imen organizacij združenega dela, obrazec kontrolnika 
številk registrskih vložkov, obrazec sklepa o vpisu v 
sodni register in obrazec za izdajo izpiska iz sodnega 
registra ter navodilo za njihovo izpolnjevanje in za 
Vodenje zbirke listin. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

101. člen 
■ Okrožna gospodarska sodišča morajo ustanoviti 

do 31. decembra 1973 nove sodne registre po tej uredbi. 
V nove sodne registre moraj.o okrožna gospodarska 

sodišča prenesti dosedanje vpise organizacij združenega 
dela, ki so bili opravljeni v skladu z zakonom in to 
uredbo. 

Do 31. decembra 1973 je v sedanje registre dovolje- 
no primerno opravljati vpise po tej uredbi in spre- 
membe pri organizacijah združenega dela, ki še niso 
opravile vpisa konstituiranja v novi sodni register v 
smislu zakona. 

Spremembe pri poslovni enoti v sestavu temeljnih 
organizacij oziroma delovne organizacje, ki še niso 
opravile vpisa konstituiranja delovne organizacije v 
smislu 130. m 131. člena zakona, se vpišejo v sedanji 
sodni register tistega gospodarskega sodišča pri ka- 
terem je vpisana taka "poslovna enota. 

Republiški oziroma pokrajinski organ, ki je pristo- 
jen za pravosodje, sme iz opravičenih vzrokov izjemoma 
podaljšati rok iz prvega odstavka tega člena, vendar 
ne za več kot šest mesecev. 

102. člen 
Sedanje organizacije združenega dela, ki niso o- 

pravile vpisa konstituiranja v sodni register po zakonu 
in. na način, ki ga predpisuje ta uredba, morajo pri pri- 
stojnem registrskem sodišču znova vložiti priglasitev za 
vpis konstituiranja do 31. decembra 1973. 

Priglasitve za vpis konstituiranja morajo navajati 
vse podatke iz 25. člena te uredbe. 

103. člen 
Sedanje delovne organizacije, v katerih je do dne- 

va, ko je začel veljati zakon, opravljeno organiziranje 
temeljnih organizacij združenega dela in to vpisano v 
sodni register, podpisan samoupravni sporazum o zdru- 
ževanju in sprejet statut, morajo do 31. decembra 1973 
vložiti pri registrskem sodišču priglasitev za vpis kon- 
stituiranja ter predložiti usklajeni samoupravni spo- 
razum in statut. 

Sedanje delovne organizacije, v katerih je do dne- 
va, ko je začel veljati zakon, sklenjen samoupravni 
sporazum o združevanju in sprejet statut, kakor tudi 
delovne organizacije, ki so sklenile, da se ne organi- 
zirajo v temeljne organizacije, in že sprejele statute 
ter izvolile svoje organe, morajo do 31. decembra 1973 
vložiti pri registrskem sodišču priglasitev za vpis 
konstituiranja po zakonu. 

104 člen 
Ce sedanje organizacije združenega dela v roku, 

ki je določen v 102. in 103. členu te uredbe, ne vložijo 
priglasitve za vpis konstituiranja v sodni register ozi- 
roma ne uskladijo samoupravnega sporazuma o zdru- 
ževanju in statuta ali ne predložijo ustreznih listin in 
dokazov, mora pristojno okrožno gospodarsko sodišče 
v nadaljnjih 60 dneh o tem obvestiti občinsko skupšči- 
no, na območju katere je sedež organizacije združene- 
ga dela, da nastopi z ukrepi iz drugega odstavka 130. 
člena zakona. 
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105. člen 

Ce občinska skupščina po prejemu obvestila sodišča 
iz 104. člena te uredbe ugotovi, da organizacija zdru- 
ženega dela ne obstoji, mora v nadaljnjih 30 dneh 
izdati odločbo o uvedbi postopka redne likvidacije, če 
so za to podani pogoji, oziroma predlagati pristojnemu 
gospodarskemu sodišču, naj uvede stečajni postopek. 

106. člen 

Ko registrsko sodišče opravi vpis konstituiranja 
organizacije združenega dela v novi sodni register v 
smislu 102. in 103. člena te uredbe, mora izbrisati vse 
prejšnje vpise, ki se nanašajo nanjo in njene poslovne 

.enote, iz sedanjega sodnega registra, v novi register 
pa uradno vpisati podatke, ki se nanašajo na vpis akta 
o ustanovitvi. 

Ce je sedež dosedanje poslovne enote izven ob- 
močja registrskega sodišča, mora registrsko sodišče ob 
izdaji sklepa o vpisu konstituiranja delovne organiza- 
cije po zakonu poslati njegov prepis sodišču, ki je v 
njegov register vpisana omenjena poslovna enota. 

Sodišče je dolžno na podlagi prejetega sklepa iz- 
brisati poslovno enoto iz sodnega registra. 

107. člen 

Sedanje registre podjetij in obrtov, zavodov in 
zadrug z listinami in dokazi je treba hraniti deset let 

od dneva ustanovitve novega sodnega registra. 

108. člen 

Dokler republike in avtonomni pokrajini ne izdajo 
ustreznih predpisov o kmetijskih in drugih zadrugah, 
bodo vodila okrožna gospodarska sodišča še naprej 
sedanji register zadrug. 

109. člen 

Dokler republike in avtonomni pokrajini ne izdajo 
ustreznih predpisov o vpisu gospodarskih enot kazen- 
skih poboljševalnih zavodov v sodni register, se bodo 
te enote še naprej vodile v dosedanjih registrih. 

110. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta uredba, nehata veljati 
pravilnik o registraciji gospodarskih organizacij (»Urad- 
ni list SFRJ« št, 57/65 in pravilnik o vpisu zavodov v 
register (»Uradni list SFRJ« št. 37/65). 

111. člen 

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

R, p, št, 236. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijcdič s r. 

574. 

Na podlagi četrtega odstavka 279. člena carinske- 
ga zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

ODLOK 

O POGOJIH ZA VRNITEV CARINE IN DRUGIH U- 
VOZNIH DAVŠČIN ZA BLAGO, KI SE JE VRNILO V 

TUJINO 

1. Ta odlok predpisuje pogoje za vrnitev carine in 
drugih uvoznih davščin za stroje, aparate, priprave, 
instrumente, prevozna sredstva ali podobno opremo, ki 
se je vrnila v tujin® po prvem odstavku 4. točke 279. 
člena carinskega zakona. 

2. Ce se blago iz 1. točke tega odloka vrne v tuji- 
no, mora carinarnica na zahtevo deklaranta vrniti 
znesek,-ki pomeni razliko med zneskom plačane carine 
in drugih uvoznih davščin in zneskom carine in drugih 
uvoznih davščin, obračunanih od razlike med vredno- 
stjo, ki jo je blago imelo na dan uvoza, in vrednostjo 
na dan njegove vrnitve v tujino. 

Vrednost blaga na dan njegove vrnitve v tujino 
ugotovi carinarnica skladno s 43. členom carinskega 
zakona. 

3. Vrnitev carine in drugih uvoznih davščin se lah- 
ko zahteva pri carinarnici, preko katere je bilo blago 
uvoženo, v šestih mesecih od dneva njegove vrnitve v 
tujino. 

Skupaj z zahtevo za vrnitev carine in drugih uvoz- 
nih davščin je treba predložiti izvozno carinsko dekla- 
racijo ter odločbo, ki Je bila podlaga za-vrnitev blaga 
v tujino. 

4. Na podlagi zahteve izda carinarnica odločbo o 
vrnitvi carine in drugih uvoznih davščin. 

Carinarnica ne sme dovoliti vrnitve carine in dru- 
gih uvoznih davščin, če Je bilo blago vrnjeno v tujino 
po preteku petih let od dneva uvoza. 

5. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p, št. 216. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

575. 

Na podlagi drugega odstavka 55. člena carinskega 
zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

ODLOK 

O POGOJIH ZA VRNITEV CARINE, PLAČANE ZA 
UVOŽENO BLAGO, KI JE BILO UPORABLJENO ZA 
proizvodnjo domaČega izvoznega blaga 

"l. Za vrnitev carine, plačane za uvoženi repro- 
dukcijski material in uvožene dele za vgraditev, ki so 
bili uporabljeni za proizvodnjo domačega izvoznega 
blaga, veljajo pogoji, ki Jih določa ta odlok. 

2. Carino iz 1. točke tega odloka vrnejo narodne 
banke republik oziroma narodne banke avtonomnih 
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pokrajin za izvoženo blago iz naslednjih panog in 
v naslednjih odstotkih od njegove vrednosti; 

Panoga Odstotek 

112 — Pridobivanje in predelava premoga iVo 
113 — Pridobivanje in predelava nafte 
114 — Železna metalurgija l0/o 
115 — Neželezna metalurgija 1% 
116 — Pridobivanje, oplemenitenje in pre- 

delava nekovinskih mineralov l0/o 
117 — Kovinska industrija l.SVo 
118 — Ladjedelništvo 40/o 
119 — Elektroindustrija 20/o 
120 — Kemična industrija 1,5'Vo 
122 — Lesna industrija l0/o 
123 — Proizvodnja papirja iVo 
124 — Tekstilna industrija: 

— izdelki tekstilne konfekcije 
(tekstilni oblačilni predmeti) 3"/o 

— drugo l,50/o 
125 — Industrija usnja in obutve 1% 
126 — Gumarska industrija 2,5°/» 
128 — Grafična industrija, časopisna in za- 

ložniška dejavnost l"/« 

3. Zahtevo za vrnitev carine je treba vložiti pri 
narodni banki republike oziroma narodni banki av- 
tonomne pokrajine in v njej navesti številko prijave 
o sklenjenem izvoznem poslu in številko prijave o 
izvozu blaga. 

Carina se vrne v celoti v breme proračunskih 
dohodkov takoj po izvršenem izvozu blaga. 

4. Narodna banka republike oziroma narodna 
banka avtonomne pokrajine ne vrne carine po 2. točki 
tega odloka, če Narodna banka Jugoslavije ni določila 
posebnega načina in pogojev za obračunavanje v 
smislu 54. člena zakona o deviznem poslovanju (»Urad- 
ni list,SFRJ« št. 36/72 in 71/72). 

5. Ce dobi narodna banka republike oziroma na- 
rodna banka avtonomne pokrajine po vrnitvi carine 
od pristojne carinarnice obvestilo, da je izvoznik od- 
stopil od izvoza in da je blago ostalo v državi, stor- 
nira vrnitev carine. 

6. Tehnična navodila k temu odloku daje Narod- 
na banka Jugoslavije. 

7. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati 
odredba o pogojih za vračanje carine, plačane za uvo- 
ženi reprodukcijski material in dele za vgraditev, ki 
so bili uporabljeni za proizvodnjo izvoznega blaga 
(»Uradni list SFRJ« št. 4'71 in 32/71). 

8. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 217. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

576. 

Na podlagi tretjega odstavka 52. člena carinskega 
zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni 
Izvršni svet 

ODLOK 

O PREFERENCNIH CARINSKIH STOPNJAH ZA 
UVOZ DOLOČENIH PROIZVODOV IZ DRŽAV V 

RAZVOJU 

1. Ce se uvozijo iz Brazilije, Indije, Pakistana, Tu- 
nizije, Turčije in Španije in če izvirajo iz navedenih 
držav, velja za spodaj navedene proizvode carinska 
stopnja iz tarife, ki je sestavni del zakona o carinski 
tarifi — zmanjšana za naslednji odstotek (preferenčna 
carinska stopnja): 

Odstotek 
Tarifna zmanjšanja 
številka Proizvod carinske 

stopnje 

12 3 

03.02 Ribe posušene, nasoljene ali razso- 
Ijcne; ribe prekajene, pečene ali ne- 
pečene, pred prekajevanjem ali med 
njim: 
2) Morske ribe: 

a)' sardele 50Vo 
b) tun 50% 
c) polenovka 50vo 
d) slaniki 500/o 
e) druge SOVo 

05.13 Morske gobe, naravne SOVo 
07.03 Vrtnine, začasno konservirane v raz- 

solu, v žveplani vodi ali kakšni drugi 
raztopini za konserviranje, k; pa niso 
posebej pripravljene za neposredno 
porabo: 
1) Olive 

Ex. 
Olive v razsolu 40,/i) 

08.01 Dateljni, banane, kokosov oreh, bra- 
zilski oreh, akažu-oreh, ananas, avo- 
ka, mango, guava in mangusta, sveži 
ali suhi, z lupinami ali brez lupin' 
4) Drugo suho sadje: 

a) dateljni SOVo • 

08.02 Agrumi, sveži ali suhi: 
1) Pomoranče, mandarine in 

mentine, sveže 
2) Drugo: 

a) limone, sveže 
, b) grapefruit, svež 

c) drugi agrumi, sveži 
08.03 Smokve, sveže ali suhe: 

2) Smokve, suhe 40'l\ 
08.04 Grozdje,-sveže ali suho: 

2) Grozdje, suho 40is/o 
08.05 Lupinasto sadje, razen sadja iz tar. 

št. 08.01, sveže ali suho, brez lupine 
ali z lupino: 
1) Mandeljni 

Ex. 
Suhi mandeljni brez lupine 40% 

5) Lešniki 40% 

kle- 
50% 

50% 
i 50% 

50% 
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16.05 Košarji in mehkužci, pripravljeni 
ali konservirani: 
1) Košarji 

Ex. 
Morski raki (crabs) in rakci 
(schrimps) 500/o 

2) Mehkužci 
Ex. 
Abalone 500/o 

20.01 Vrtnine in sadje, pripravljeni ali 
konservirani v kisu ali ocetni kislini 
s sladkorjem ali brez sladkorja, tudi 
če so jim dodane soli, začimbe ali 
gorčica; 
1) V hermetično zaprtih posodah do 

čiste teže 10 kg 
Ex. 
Olive 50n/o 

2) Drugo 
Ex. 
Olive 50»/o 

20.02 Vrtnine, pripravljene ali konservi- 
rane na drug način, razen s kisom 
ali ocetno kislino: 
1) Olive za jed 50% 
5) Drugo 

Ex. 
Kapra 500/o 

20.07 Sadni sokovi'(vštevši tudi grozdni 
mošt) in zelenjavni'sokovi s sladkor- 
jem ali brez sladkorja, vendar ne., 
prevreli in brez alkohola; 
1) Limonov sok 500/o 
2) Pomarančni sok 500/o 
3) Sok iz drugega južnega sadja SOVo 

21.02 Ekstrakti, esence ali koncentrati ka- 
ve, čaja ali )>mate<' čaja; izdelki na 
bazi teh ekstraktov, esenc ali kon- 
centratov ; 
1) Kavni ekstrakti ali esence; izdel- 

ki na bazi teh ekstraktov ali 
esenc 
Ex. 
Kavni ekstrakti ali esence 20'Vo 

22.09 Spirlti (razen špiritov iz tar. štev. 
22.08); likerji in druge alkoholne 
pijače; sestavljeni alkoholni izdelki 
(t.i. koncentrirani ekstrakti) za izde- 
lovanje pijač; 
7) Rum 

Ex. 
Rum iz sladkornega trsa 50% 

25.01 Kamena sol, varjena sol, morska sol, 
jedilna sol; čisti natrijev klorid, voda 
iz solarn, morska voda: 
3) Morska sol 50% 

26.01 Rude kovin in koncentrati ter praže- 
ni železovi piriti; 
1) Železove rude in koncentrati ra- 

zen (nepraženih železovih piritov); 
b) druga železova ruda 

Ex. 
Železova ruda, ki vsebuje 
42% Fe ali manj 50% 

7) Rude in koncentrati cinka: 
a) rude 100% 
b) koncentrati 100% 

29.39 Hormoni, naravni ali sintetični, in 
njihovi derivati, ki se uporabljajo 
predvsem kot hormoni; drugi ste- 
roidi. ki se uporabljajo predvsem kot 
hormoni; 
1) Adrenalin 50% 
2) Insulin 50% 
3) ACTH (adrenocorticotropicohor- 

mon) 50% 
4) Hormoni endokrinih žlez in po- 

dobno; 
a) gonadotropni hormoni 50% 
b) drugi 50% 

5) Corticosirenalin hormoni (iz nad- 
ledvičnih žlez); 
a) cortison, hydrocortison in nju- 

ni acetati; dehydrocortison, 1, 
2-dehydrocortison 50% 

b) drugi: 
1) desoxicorticosteronski ace- 

tat 50% 
2) drugih vrst 50% 

6) Drugi hormoni: 
a) progesteron, foliculin 50% 
b) testosteron 50% 
c) drugi hormoni 50% 

31.03 Fosforna mineralna ali kemična 
gnojila: 
2) Druga; 

a) superfosfati 25% 

32.01 Strojilni ekstrakti rastlinskega iz- 
vora: 
6) Drugi; 

Ex. 
Ekstrakti črne akacije 50% 

33.01 Eterična olja (s terpeni ali brez ter- 
penov), tekoča ali trdna; smole — re' 
sinoidni: 
1) Rastlinska eterična olja 

Ex. 
Eterična olja rožna,, evkalip- 
tusa, poprova meta, mehiške limo- 
ne in esenca iz rožmarina 

41,01 Surove kože (sveže, nasoljene, posu- 
šene, piklane ali lužene). cepljene ali 
ne, vštevši tudi ovčje kože z volno; 
1) Goveje in konjske kože, razen te- 

lečjih kož 
Ex. 
Goveje kože, razen telečjih kož 100% 

47.01 Papirna mdsa, pridobljena mehanič- 
no ali kemično iz kakršnekoli vlak- 
naste rastlinske surovine: 
2) Kaša, razen iz lesa 

Ex. Esparto celuloza 40% 
3) Celuloza, visokokvalitetna, beljena 40% 
4) Kavstična celuloza in sulfatna ce- 

luloza, surova 40% 
5) Kavstična celuloza in sulfatna ce- 

luloza beljena, razen celuloze iz 
točke 3) 40% 

50% 
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76.15 

78.01 

53.05 Ovčja ali jančja volna in druga ži- 74,07 
valska dlaka (fina ali groba), mika- 
na ali česana: 
1) Volna in dlaka, mikana ali česana, 

razen česanke iz točke 2) 
Ex. 
Volna križana, mikana ali česana 
do 30 mikronov 4OV0 74.10 

2) Volna, česana v obliki lent-trakov, 
navita v klobčiče 40% 

53.02 Druge preproge, prekrivala in pre- 
grinjala, predpražniki in podobno ter 
pregrinjala »kelim«, »šumak« in 
»karamani« ipd. (konfekcijski ali ne); 
1) Ročno tkani: 

c) drugo 
Ex. 
Preproge iz jute SOVo 

73.10 Železne in jeklene palice (vštevši tudi 
valjano žico), vroče valjane, kovane, 
vlečene, hiadno oblikovane ali hlad- 
no dovršene (vštevši tudi precizno 
izdelane); votlo jeklo za rudarska vr- 
tanja: 
1) Valjana žica 50% 

73.13 Železne aH jeklene pločevine (listi) in 
plošče, vroče ali hladno valjane: 
2) ^еЂе1е od 3 mm" do vštetih 4,75 

mm, razen plošč in pločevin, pre- 
vlečenih s. kositrom 26,6% 

3) Debele manj kot 3 mm, neplaki- 
rane ali neprevlečene 26,6% 

5) Debele manj kot 3 mm, prevleče- 
ne ali plakirane, razen plošč in 
pločevin, prevlečenih'' s kositrom 17,9% ■ 

73.36 Železne ali jeklene peči (vštevši tudi 82.09 
peči s pomožnimi kotli za centralno 
kurjavo), ognjišča, peči za kuhanje, 
ražnji, peči za plamen in druge peči 
za ogrevanje prostorov, razdelilniki 
plamena, grelniki za posodo s plame- 
niki, kotli za ogrevanje z ognjiščem 
in podobna neelektrična oprema, ki 
se uporablja v gospodinjstvu, in nji- 
hovi deli: 
1) Peči: 

b) na tekoča goriva 
Ex. 
za ogrevanje 50% 
c) na plinasta goriva (plin) 
Ex. 
za ogrevanje 50% 

74.03 Bakrene palice in profili; bakrena 
žica: 
1) Palice: 

a) iz nelegiranega bakra 50% 82.14 
b) iz legiranega bakra 50% 

2) Profili: 
a) iz nelegiranega bakra 50% 
b) iz legiranega bakra 50% 

3) Žica: 
a) iz nelegiranega bakra 50% 
b) iz legiranega bakra 50% 84.15 

74.04 Bakrene plošče, pločevine (listi) in 
trakovi: 
1) Pločevine: 

a) nelegirane 50% 
b) legirane 50% 

82.12 

Bakrene cevi in cevovodi ter pol- 
izdelki zanje (blanks); votle bakrene 
palice: 
1) Cevi: 

a) iz nelegiranega bakra 50% 
b) iz legiranega bakra 50% 

Vpredena žica, kabli, vrvi, pleteni 
trakovi in podobno iz bakrene žice, 
toda izvzemši izolirano električno ži- 
co in kable: 
1) Vrvi: 

a) iz nelegiranega bakra 28,5% 
b) iz legiranega bakra 28,5% 

Aluminijasti predmeti, ki se navadno 
uporabljajo v gospodinjstvu, sanitar- 
no blago za notranjo rabo in deli ta- 
kih predmetov in blaga: 
1) Posoda: 

a) ki drži do 10 litrov 
Ex. 
kuhinjska posoda 50% 
b) ki drži nad 10 litrov 
Ex. 
kuhinjska posoda 50% 

2) Druge kuhinjske in namizne po- 
trebščine, razen jedilnega pribora 50% 

Svinec surov (vsebujoč srebro ali 
ne); svinčeni odpadki in ostanki (od- 
lomki, odrezki ipd.): 
2) Surovi svinec: 

a) rafiniran: 
1) mehak 100% 
2) trd 100% 

Noži z zobčastimi ali nezobčastimi 
rezili (vštevši tudi vrtnarske nože), 
razen nožev, ki spadajo v tar. štev. 
82.06: 
1) Žepni noži ' 450/0 
2) Mizni in kuhinjski noži 45% 
3) Lovski in drugi športni noži 45n/o 
4) Cepilni noži ' 45% 
5) Usnjarski noži 45% 
6) Drugi , 45% 

Škarje (vštevši tudi-krojaške škar- 
je) in njih rezila: 
1) Škarje: 

a) škarjice za manikiranje 33,3% 
b) škarje za gospodinjstvo 33,3% 
c) škarje za obrtniško rabo 33,3% 
d) škarje za obrezovanje trte 33,3% 
e) druge 33,3% 

2) Rezila 33,3% 

Žlice, vilice, pribor za ribe, noži za 
surovo maslo, zajemalke in podobni 
kuhinjski in namizni pribor: 
1) Pozlačeni 33,3% 
2) Posrebreni 33,3% 
3) Iz nerjavečega jekla 33.3% 
4) Drugo , 33,3% 

Stroji in aparati za ustvarjanje hla- 
du (električni ali drugi) — hladilniki: 
3) Hladilniki za gospodinjstvo, elek- 

trični: 
a) absorpcijski 17% 
b) kompresijski 17% 
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84.52 Računski stroji; računovodstveni pi- 
salni stroji, registrske blagajne, stroji 
za frankiranje pošte, stroji za izda- 
janje kart in podobni stroji, ki ima- 
jo računske naprave: 
5) Registrske blagajne 41'Vo 

84.57 Stroji za izdelovanje in obdelovanje 
stekla (razen strojev za hladno obde- 
lovanje stekla); stroji za sestavljanje 
električnih žarnic ter elektronskih in 
podobnih žarnic in cevi: 
1) Stroji za izdelovanje ravnega 

stekla o00/o 
2) Stroji za izdelovanje drugega 

stekla: 
a) votlega stekla 
Ex. 
Avtomatični stroji za izdelo- 
vanje steklenic SO'/o 
c) drugega: 
Ex. « 
Stroji za dekoriranje barvne- 
ga stekla (za izdelovanje vzorcev 
na steklu) 50n/o 

85.03 Primarne celice in primarne baterije: 
1) Suhi elementi za električne žepne 

svetilke 5O0/o 
2) Drugo 50Vo 

85.04 Električni akumulatorji: 
1) Svinčeni akumulatorji (kislinski): 

a) avtomobilski 50'Vo 
90.17 Medicinski, zobozdravniški, kirurški 

in veterinarski instrumenti in apa- 
rati (vštevši tudi elektromedicinske 
aparate in aparate za preiskovanje 
vida): 
1) Elektromedicinski aparati: 

Ex, 
— Aparati za oči 33,30/o 
— Aparati za preiskovanje sluha 33.30/o 
— Zobozdravniški aparati 33,3'/!) 
— Aparati za ginekologijo ЗЗ.З^/о 
— Aparati za pregled notranjih 

votlin (npr žrela, želodca, čre- 
vesja, ledvic, mehurja itd.) 33,3°/» 

— Aparati za pregled ušes. grla 
in nosa ЗЗ.З^/о 

— Aparati za preiskovanje pljuč 33,3% 
2) Drugo: 

Ex 
— Instrumenti za oči ЗЗ.З^о 
— Igle in brizgalke za injekcije 

vseh vrst 33,3"/o 
— Kirurški noži, skalpeli in žage 33,3"/o 
— Instrumenti za amputacijo 33,30/o 
— Medicinska klešča in pincete 

vseh specialnosti 33.3,/o 
— Instrumenti za preiskovanje 

sluha 33,30/o 
— Instrumenti za ortopedijo in 

obdukcijo ЗЗ.З^/о 
— Zobozdravniški instrumenti 33,30/o 
— Instrumenti za ginekologijo, 

akušerstvo in porode 33,S0/« 

97.06 

— Instrumenti za pregled ušes, 
grla in nosa 33,З^ 

— Instrumenti za prsno kirurgijo 33,3% 

Priprave, aparati, potrebščine in rek- 
viziti za telovadbo aH atletiko ali za 
šport in igre na prostem (razen pred- 
predmetov, ki spadajo v tar. štev. 
97.04): 
2) Loparji in mreže za tenis 33,3" I o 
5) Kotalke 33,3Va 
8) Lesene športne in telovadne po- 
trebščine ter drugi športni rekviziti 33,35/o 

93,11 Tobačne pipe; glave, držaji in drugi 
deli za pipe (vštevši grobo obdelane 
kose lesa ali korenin); ustniki za ci- 
gare in cigarete ter njihovi deli 
Ex. 
Tobačne pipe iz morske pene * 400/o 

2. Štelo se bo, da izvira blago iz posamezne države 
iz 1. točke tega odloka, če je biio v njej popolnoma 
proizvedeno, ali če je vrednost uvoženega blaga bila 
v njej z industrijsko obdelavo povečana za najmanj 
5lVo. Izvor blaga se dokazuje s potrdilom o njegovem 
izvoru, ki ga izda pooblaščeni organ države izvoznice. 

3. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati 
odlok o preferenčnih carinskih stopnjah za uvoz do- 
ločenih proizvodov iz držav v razvoju (»Uradni list 
SFRJ« št. 7/73 in 17^73). 

4. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p št. 218. 
Beograd, 26. julija 1973, 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedic s. r. 

577. 

Na podlagi drugega odstavka 33 člena carinskega 
zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni iz- 
vršni svet 

ODLOK 

O VIŠINI DAVŠČINE ZA CARINSKO EVIDENTI- 
RANJE 

1. Za blago, ki se uvaža, razen za blago, ki je po 
členih 25 do 30, 50 in 57 carinskega zakona oproščeno 
carine, oziroma za blago, za katero se plačuje carina po 
30, in 50 členu carinskega zakona po znižani stopnji, 
se plačuje davščina za carinsko evidentiranje, ki znaša 
1% od carinske osnove. 

2, Davščina za carinsko evidentiranje se obraču- 
nava in pobira ob carinjenju blaga in po predpisih 
za zaračunavanje carine. 
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3. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 219. 
Beograd, 26. julija 1973 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

578. 

Na -podlagi četrtega- odstavka- 224. člena carinskega 
zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni iz- 
vršni svet 

ODLOK 

O ZNESKU LEŽNINE ZA BLAGO, KI LEŽI V SKLA- 
diSCu Ali na kazkladalsSCu carinarnice 

1. Za blago, ki leži v skladišču ali na razkladališču 
carinarnice se plača ležnina v smislu 224. člena carin- 
skega zakona, in sicer: 

1) za vsak kosmati kilogram blaga, ki leži v skla- 
dišču carinarnice — po 0,04 dinarjev na dan; 

2) za vsak kosmati kilogram blaga, ki leži na raz- 
kladališču carinarnice — po 0,02 dinarja na dan. 

2. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 220. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

579. 

Na podlagi petega odstavka 252. člena, petega od- 
stavka 283. člena in tretjega odstavka 356. člena carin- 
skega zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O POSTOPKU ZA VRNITEV ŠKODE, KI JO CARI- 
NARNICA PRIZADENE V CARINSKEM POSTOPKU 

1. Ta odlok predpisuje postopek za vrnitev škode, 
ki jo povzroči carinarnica s pregledom blaga po tret- 
jem odstavku 252, člena in drugem odstavku 283. člena 
carinskega zakona in škode, ki se potniku prizadene 
s pregledom stvari, osebno preiskavo ali kakšnim 
drugim ukrepom carinskega nadzorstva po prvem od- 
stavku 256. člena carinskega zakona, kadar se stranka 
za odškodnino obrne naravnost na carinarnico. 

2. Zahtevo za odškodnino v smislu 1. točke tega 
odloka vloži stranka, ki ji je bila prizadejana škoda, 
in sicer pri carinarnici, ki je škodo povzročila. 

3. Zahteva za odškodnino mora navajati podatke o 
tem, kdaj je bila škoda prizadejana, kje, kako in kakš- 
na škoda, kakor tudi druge potrebne podatke, s kate- 

rimi se dokazuje ta pravica do odškodnine in njena 
višina. 

4. Carinarnica, ki dobi zahtevo za odškodnino, iz- 
vede dokazni postopek in pošlje zadevo s svojim mne- 
njem Zvezni carinski upravi. 

5. O zahtevi za odškodnino odloča Zvezna carin- 
ska uprava. 

Zvezna carinska uprava lahko sama ali po pristoj- 
ni carinarnici postopek dopolni z zaslišanjem oškodo- 
vanca, priče ali izvedenca, kakor tudi opravi druga de- 
janja, da bi ugotovila materialno resnico. 

6. Postopek za vrnitev škode je hiter in mora biti 
končan v 30 dneh od vložitve zahteve za odškodnino. 

7. Odškodnina se izplača v breme proračuna fede- 
racije. 

8. Ce začne oškodovanec med postopkom, ki se vo- 
di po tem odloku, postopek za vrnitev škode pri red- 
nem sodišču, ustavi Zvezna carinska uprava postopek. 

9. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 222. 
Beograd, 26. julija 1973 

I 
Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džema! Bijedič s. r. 

580. 

Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o po- 
sebni davščini za izravnavo davčne obremenitve uvoz- 
nega blaga (»Uradni list SFRJ« št. 22/68) izdaja Zvez- 
ni izvršni svet 

ODLOK 

O BLAGU, ZA KATERO SE PLAČUJE PRI UVOZU 
POSEBNA DAVŠČINA ZA IZRAVNAVO DAVČNE 

OBREMENITVE 

1. Za blago, ki se uvaža, razen za blago, ki je po 
členih 25 do 30, 50 in 57 carinskega zakona oproščeno 
carine, oziroma za blago, za katero se plačuje carina 
po 30. in 50. členu carinskega zakona po znižani stopnji, 
se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obre- 
menitve uvoženega blaga, ki znaša 30/o od carinske os- 
nove. 

2. Posebna davščina za izravnavo davčne obreme- 
nitve uvoženega blaga se obračunava in pobira ob ca- 
rinjenju blaga in po predpisih, ki veljajo za zaračuna- 
vanje carine. 

3. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati 
odlok o blagu, za katero se plačuje posebna davščina 
za izravnavo davčne obremenitve (»Uradni list SFRJ« 
Si 23/68). 

4. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 223. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 
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581. 

Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o 
posebni taksi na uvoženo blago (»Uradni list SFRJ« 
št. 31/70) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O DOLOČITVI BLAGA, ZA KATERO SE PRI UVO- 
ZU PLAČUJE POSEBNA TAKSA' 

1. Za blago, ki se uvaža, razen za blago, ki je po 
členih 25 do 30, 50 in 57 carinskega zakona oproščeno 
carine, oziroma za blago, za katero se plačuje carina 
po 30. in 50. členu carinskega zakona po znižani stop- 
nji, se plačuje posebna taksa, ki znaša 6% od vred- 
nosti uvoženfega blaga. 

Ne glede na prvi odstavek te točke se plačuje pri 
uvozu 2" I a posebne takse za blago iz tehle tarifnih 
številk carinske tarife: 

53.05/1 in 2 Ovčja in jančja volna, česana 

b, c 

04.03/1 
10.03/3 
10.04 
10.05/2 
15.07/1 
15,07/3 
15.07/5 
17.01/1 
17.01/2a 
23.01/2 
23.04 

25.10/1 
28.01/la 

27.01/la 
27.01/lb 
27.04/la, 
29.02/4 
29.14/3d 
29.27/1 
29.35/12 
30.02/1 
31.02/2d 
31.04/2 

39.01/3 in 4 

41.01/1 do 5 
41.01/6a 
41.02/2a-l 
41.03/la in 2a 

41.04/la in 2a 
44.03/la, b in c 
47.01/3 
47.01/4 do 7 

51.01/la in c 

51.01/2a 
51.01/2b 
51.01/2e 
53.01 

Maslo, surovo 
Ječmen za živino 
Oves 
Koruza za živino 
Sojino olje 
Olje iz kikirikija 
Sončnično olje 
Sladkor, surov 
Sladkor, rafiniran 
Moka in prah iz rib 
Oljne pogače in drugi ostanki pri pri- 
dobivanju' rastlinskih olj, razen used- 
line 
Kalcijevi fosfati 
Železove rude in koncentrati nad 
420/o Fe 
Antracit 
Koksni premog 

Koks (droben, metalurški in livarski) 
Vinilklorid monomer 
Vinilacetat 
Akrilonitril monomer 
Kaprolaktam 
Serumi in vakc^ne 
Amonijev sulfat 
Kalijeva gnojila 
Ex. 
Kalijev klorid 
Poliestri in poliamidi, v prahu in 
granulatu 
Surove kože 
Svinjske surove kože 
Goveje usnje delno ustrojeno 
Ovčje in jagnječje delno ustrojeno 
usnje 
Kozje in jarčje delno ustrojeno usnje 
Celulozni les (listavcev in iglavcev) 
Celuloza, visokokvalitetna, beljena 
Kavstična celuloza in sulfatna celuloza, 
surova, beljena, razen celuloze iz tar. 
štev, 47,01/3; celuloza bisulfitna, suro- 
va beljena, razen celuloze iz tar, štev. 
47.01/3 
Monofilamenti in druge preje iz brez- 
končnih sintetičnih vlaken 
Preja iz гауопа 
Preja iz acetatnih brezkončnih vlaken 
Druga umetna vlakna 
Ovčja in jančja volna, nemikana in 
nečesana 

55.01 

56.01/1 

56,01/2 

56.02 

56,04/la 

57,02/1 

57.03/1 

57.04 

73.02 

73^03/1 in 2 

73.07 

73.08 

73.12/1 

74.01/3 in 4 

83.02/1 

89.01 

Bombaž, nemikan in nečesan 

Sintetična vlakna, pretrgana 

Umetna vlakna, pretrgana 

Predena iz brezkončnih umetnih ali 
sintetičnih niti za izdelavo umetnih 
ali sintetičnih vlaken (pretrganih) 

Sintetična vlakna, česana 

Manilsko vlakno 

Jutovo vlakno 

Druga rastlinska tekstilna vlakna, 
surova ali predelana, vendar ne pre- 
dena (sisalska, kokosova in druga) 

Železove zlitine 

Staro železo in stari odlitki 

Železo in jeklo v blumsih, gredicah, 
bramah in platinah; železo in jeklo v 
kosih, grobo kovani 

Vroče valjani železni ali jekleni tra- 
kovi v kolutih, za ponovno valjanje 

Vroče valjani železni ali jekleni trakovi 

Surovi baker (blister) in rafinirani 
baker 

Potniška letala 
niškimi sedeži 

z najmanj petimi pot- 

Ladje in druga plovila, ki se uporab- 
ljajo v mednarodnem morskem in 
rečnem prevozu. 

Ne glede na prvi odstavek te točke se plačuje 2% 
posebne takse tudi za blago, ki se uvaža v okvira 
programa za modernizacijo Jugoslovanskih železnic 
na podlagi veljavnih odločb o carinskih kontingentih 
s pogojem, da predloži uvoznik o takem uvozu pris- 
tojni carinarnici potrdilo Skupnosti jugoslovanskih 
železnic. Posebna taksa v višini 2^14 se plačuje pri 
uvozu tudi za proizvode iz poglavij 84 do 90 carinske 
tarife, če se ti proizvodi uvažajo na podlagi veljavnih 
odločb o carinskih kontingentih za uvoz specifične 
opreme za posamezne panoge ali grupacije, izdanih na 
podlagi 20. člena zakona o carinski tarifi. 

Posebna taksa iz prvega, drugega in tretjega od- 
stavka te točke se bo pobirala do 31, decembra 1974. 

2. Posebna taksa se obračunava in pobira od vred- 
nosti uvoženega blaga franko jugoslovanska meja. 

3. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati 
odlok o določitvi blaga, za katero se pri uvozu pla- 
čuje posebna taksa (»Uradni list SFRJ« št. 31/70, 4/71, 
32/71, 58/71, 12/72, 20/72, 33/72, 40/72, 51/72 in 70/72). 

4. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R, p. št. 224. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedič s. r. 
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Na podlagi 59. člena zakona o deviznem poslova- 
nju (»Uradni list SFRJ« št. 36/72 in 71/72) izdaja 
Zvezni izvršni- svet 

ODLOK 

O POSEBNI DEVIZNI KVOTI ZA UVOZ OPREME, 
ZA KATERO SE ZAGOTAVLJAJO SREDSTVA IZ 
SKLADA FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HI- 
TREJŠEGA . RAZVOJA GOSPODARSKO NEZA- 
DOSTNO RAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH 

POKRAJIN V LETU 1973 

1. Posebna devizna kvota, ki jo določa ta odlok, 
se nanaša na uvoz opreme, katera se plačuje v devizah, 
ki so pomembne za ohranitev likvidnosti v mednarod- 
nem plačevanju, in za katero se zagotavljajo sredstva 
iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko- nezadostno razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin. 

2. Posebna devizna kvota, ki jo določa ta odlok, 
pomeni najvišje zneske, do katerih so dovoljena go- 
tovinska plačila v zvezi z uvozom opreme, kupljene na 
kredit (predujmi in vmesna plačila) in za gotovino (v 
•nadaljnjem besedilu: gotovinska kvota). 

3. Posebna devizna kvota za leto 1973 znaša sku- 
paj 330,429.000 dinarjev. 

4. Gotovinsko kvoto iz 3. točke tega odloka razpo- 
redi upravni odbor sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno raz^tih 
republik in avtonomnih pokrajin po merilu, po katerem 
se razporejajo nezadostno razvitim republ-kam in av- 
tonomnima pokrajinama dinarska sredstva. 

5. Devize za gotovinska plačila po 4. točki tega 
odloka bodo kupovale pooblaščene banke, ki jim bodo 
kvote razporejene na deviznem trgu. 

6. Organizacija združenega dela, ki uporablja uvo- 
ženo opremo, katera je bila plačana v gotovini z de- 
vizami, zagotovljenimi po 5. točki tega odloka, mora 
od deviz, ki ji pripadajo po 39. členu, kakor tudi od de- 
viz. ki jih sme kupovati po 41, členu zakona o deviz- 
nem poslovanju, prodajati na deviznem trgu v višini 
izvršenih gotovinskih plačil, in sicer: 

1) devize, uporabljene za plačilo opreme, kup- 
ljene za gotovino — v petih letih od dneva uveljavitve 
tega odloka: 

2) devize, uporabljene za plačilo opreme, kupljene 
na kredit (predujmi in vmesna plačila) — sorazmerno 
z obveznostmi iz zunanjega kredita in z roki njihove 
zapadlosti (od plačila in obresti). 

7. Za zadolžitev ^organizacij združenega dela ozi- 
roma pooblaščenih bank za uvoz opreme na kredit v 
mejah posebne devizne kvote po tem odloku, kakor 
tudi za garancije, ki jih dajo pooblaščene banke za 
kreditne posle s tujino za uvoz opreme v mejah po- 
sebne devizne kvote po tem odloku, organizacije zdru- 
ženega dela oziroma pooblaščene banke niso dolžne 
imeti pri Narodni banki Jugoslavije dinarskih depozi- 
tov, ki jih določata odločba o višini depozita pri uvozu 
opreme iz tujine na kredit (»Uradni list SFRJ« št. 
22/72) in odločba o višini depozita za zunanje finančne 
in bančne kredite in zunanje depozite (»Uradni list 
SFRJ« št. 36/72 in 62/72). 

8. Narodna banka Jugoslavije daje navodilo, kako 
se vlagajo zahteve za nakup deviz, vodi ev'denca in 
dajejo poročila, ki so jih upravičenci do kvote in po- 
oblaščene banke dolžne pošiljati Narodni banki Jugo- 

slavije, narodni banki republike oziroma narodni ban- 
ki avtonomne pokrajine v zvezi z uporabo kvote in 
obveznim prodajanjem deviz na deviznem trgu. 

9, Neporabljena devizna sredstva v letu 1973 je 
dovoljeno uporabiti do konca leta 1974. 

10, Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«, velja pa eno leto od dneva 
uveljavitve. 

R, p. št, 226. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
DžemaS Bijedic s. r. 

583. 

Na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o 
Narodni banki Jugoslavije in enotnem . monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin (»Uradni list SFRJ« št. 23/72) 
izdaja Zvezni izvršni svet na predlog sveta guver- 
nerjev 

ODLOK 

O DELU OBRESTI, KI GREDO NARODNI BANKI 
JUGOSLAVIJE V LETU 1973 

- 1. Od obresti, ki jih dobijo narodne banke repub- 
lik in narodni banki avtonomnih pokrajin plačane za 
kredite, dane poslovnim bankam iz primarne emisije, 
gre Narodni banki Jugoslavije v letu 1973 skladno z 
drugim odstavkom 74. člena zakona o Narodni banki 
Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narod- 
nih bank republik in narodnih bank avtonomnih po- 
krajin 732,587.000 dinarjev, 

2, Del obresti, ki gre Narodni banki Jugoslavije v 
letu 1973 v znesku iz 1. tcčke tega odloka, morajo na- 
rodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin obračunavati iz dohodkov, ki jih dosežejo 
z obrestmi za kredite, dane poslovnim bankam iz pri- 
marne emisije, in jih prenašati na Narodno banko 
Jugoslavije do 10. dne v naslednjem mesecu za pretek- 
li mesec v tehle odstotkih: 

1) narodne banke republik in Narodna banka So- 
cialistične avtonomne pokrajine Vojvodine — po stop- 
nji 640/o: 

2) Narodna banka Socialistične avtonomne pokra- 
jine Kosovo — po. stopnji 320/o. 

3. Svet guvernerjev lahko določi druge kriterije 
in merila, po katerih morajo narodne banke republik 
in narodni banki avtonomnih pokrajin izločati in pre- 
našati na Narodno banko Jugoslavije pripadajoči ji del 
obresti do zneska iz 1, točke tega odloka. 

če se v zaključnem računu Narodne banke Jugo- 
slavije ugotovi, da iz dela obresti, ki ji gre po 1, točki 
tega odloka, in iz drugih dohodkov ni mogoče porav- 
nati njenih potreb, predvidenih v njenem finančnem 
načrtu v skladu s 75, členom zakona o Narodni banki 
Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju narod- 
nih bank republik in narodnih bank avtonomnih po- 
krajin, se morajo manjkajoča sredstva zagotoviti na 
način, ki ga določa ta odlok, 

Ce se z zaključnim računom Narodne banke Ju- 
goslavije' ugotovi, da njeni dohodki od dela obresU4 
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ki ji gre po 1. točki tega očloka, in drugi dohodki 
presegajo njene potrebe, določene v njenero finanč- 
nem načrtu v skladu s 75. členom zakona o Narodni 
banki Jugoslavije in o enotnem monetarnem poslova- 
nju narodnih bank republik in narodnih bank avto- 
nomnih pokrajin, se morajo presežna sredstva vrniti 
narodnim bankam republik in narodnima bankama av- 
tonomnih pokrajin sorazmerno z vplačanimi zneski. 

4. Obračunavanje in prenašanje obresti se izvrši 
začenši s 1. januarjem 1973. 

5. Ta odlok se bo uporabljal do 31. oktobra 1973. 
6. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v »U- 

radnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 227. 
Beograd, 26. julija 3973. 

Zvezni iivršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

584. 

Na podlagi 9. točke 37. člena zakona o narodni 
obrambi (»Uradni list SFPiJ« št. 8/69) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OPREMLJENOSTI LADIJ IN PLOVIL JUGOSLO- 
VANSKE TRGOVSKE MORNARICE NA MORJU IN 
NOTRANJIH PLOVNIH POTEH S SREDSTVI ZA 

ZAŠČITO PRED VOJNIMI AKCIJAMI 

1. V 2. točki odloka o opremljenosti ladij in plovil 
Jugoslovanske trgovske mornarice na morju in notra- 
njih plovnih poteh s sredstvi za zaščito pred vojnimi 
akcijami (»Uradni list SFRJ« št. 30/72), se podpičje na 
koncu določbe pod 5) nadomesti s piko. 

Določba pod 6) se črta. 
2. V 3. točki se pika na koncu določbe pod 6) 

nadomesti s podpičjem, nato pa doda nova določba 
pod 7), ki se glasi: 

»7) pribor za dekontaminacijo članov posadke.«. 
3. Točka 5 se spremeni in se glasi: 
»5. Ladje, pri katerih je to mogoče, morajo imeti 

prostore, prilagojene za dekontaminacijo moštva pred 
jedrsko-biološko-kemičnimi učinki in za prvo pomoč.« 

4. Točka 9 se spremeni in se glasi: 
»9. Tehnično nadzorstvo nad uporabo tega odloka 

opravlja Jugoslovanski ladijski register in o ugotov- 
ljenem stanju izdaja potrdilo, ki velja. 12 mesecev. 

v Nadzorstvo nad uporabo tega odloka opravljajo 
organi v republikah in avtonomnih pokrajinah,« 

5. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
V »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 228. 
Beograd, 2G. julija 1873. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 1 

Bžemal Bijedič s. r. 

585. 

Na podlagi drugega odstavka 281. člena carinskega 
zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

ODLOK 

O POSTOPKU IZDAJANJA IN UPORABE POTRDIL 
O UVRŠČANJU BLAGA PO CARINSKI, TARIFI 

1. Potrdilo o uvrščanju blaga po carinski tarifi 
. izda Zvezna carinska uprava zainteresirani organiza- 
ciji združenega dela na pismeno zahtevo. 

2. Zahtevi je treba priložili tri istovetne vzorce 
blaga, za katero se zahteva potrdilo. 

Ce gre za blago, za katero ni mogoče vzeti vzor- 
cev (stroji idr.), je treba zahtevi priložiti prospekte, 
če teh ni, pa posnetke, risbe, skice in podobno, in 
sicer v treh izvodih z opisom materiala in obdelave. 

V zahtevi morajo biti navedeni tudi vsi podatki, 
na podlagi katerih je mogoče nedvomno ugotoviti, za 
kakšno blago gre, zlasti pa: 

1) običajno trgovsko ime in zaščitni znak blaga; 
2) kakovost, namen in način uporabe blaga; 
3) opis materiala in obdelave blaga; 
4) državo izvora iti proizvajalca blaga; 
5) državo, iz katere se blago uvozi. 
Ce je to za uvrščanje blaga nujno, lahko zahteva 

Zvcgna carinska uprava še druge podatke. 
Ce se s posamezno zahtevo zahteva potrdilo za 

več vrst blaga iz več tarifnih številk, morajo biti v 
njej navedeni vsi potrebni podatki za vsako vrsto 
blaga posebej. 

3. Ce je za ugotovitev lastnosti blaga potrebna 
njegova kemično-tehnološka aH kakšna druga preis- 
kava v določenem strokovnem zavodu, pošlje Zvezna 
carinska uprava s privolitvijo vložnika zahteve, da se 
preiskava opravi na njegove stroške, vzorec v pre- 
iskavo zadevnemu strokovnemu zavodu. 

4. Potrdilo o uvrščanju blaga po carinski tarifi 
vsebuje zlasti: 

1) običajno trgovsko ime blaga; 
2) označbo tarifne postavke, imenovanje blaga in 

stopnjo po carinski tarifi; 
3) podatke o vzorcu oziroma prospektu, risbi, po- 

snetku ali skici; 
4) rok veljavnosti potrdila. 
Vzorci, prospekti, risbe, posnetki in skice morajo 

biti priloženi potrdilu. 
5. Postopek za izdajo potrdila o uvrščanju blaga 

po carinski tarifi je hiter. 
6. Vložniku zahteve izda Zvezna carinska uprava 

potrdilo z dvema vzorcema, ki sta zapečatena z vos- 
kom in imata vtisnjen carinski žig ali carinsko plom- 
bo, oziroma z dvema prospektoma, risbama, posnetko- 
ma ali skicama, overjenima s pečatom Zvezne carin- 
ske uprave. 

En vzorec oziroma en prospekt, risbo, posnetek 
ali skico obdrži Zvezna carinska uprava. 

7. Organizacija združenega dela, ki uporabi potr- 
dilo, mora priložiti carinski deklaraciji izvirno potr- 
dilo z vzorcem oziroma prospektom, risbo, posnetkom 
ali skico ter tudi izvod prepisa ali fotokopije potrdila. 

Po končanem carinjenju blaga vrne carinarnica 
vložniku deklaracije izvirno potrdilo, njegov prepis 
oziroma fotokopijo pa obdrži s carinsko deklaracijo. 
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8. Carinarnica, ki carini blago, uporablja potrdilo 
šest mesecev, začenši od dne njegove izdaje, razen za 
carinsko stopnjo, ki se ugotavlja na podlagi 22. člena 
carinskega zakona. Carinarnica ne uporabi potrdila, 
če se med njegovo veljavnostjo spremeni carinska 
tarifa za blago, na katero se potrdilo nanaša. 

9. Plačilo za potrdilo o uvrščanju blaga se zara- 
čuna ob izdaji potrdila po ceniku, ki ga izda Zvezni 
izvršni svet s posebnim predpisom. 

10. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973 

R. p. št. 230 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedić s. r 

586. 

Na podlagi 4, točke ustavnega amandmaja 
XXXVIII v zvezi s 27. členom zakona o službi druž- 
benega knjigovodstva (»Uradni list SFRJ« št. 5/72, 
23/72, 33/72, 39/72 55/72, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

ODLOK 

O ODLOŽITVI PLAČILA POSEBNIH UVOZNIH 
DAVŠČIN ZA LADJE, KI SE ZAČNO GOSPODAK- 
SKO IZKORIŠČATI, PREDEN PRIDEJO CEZ CARIN- 
SKO Črto, in za letala z najmanj petimi 
POTNIŠKIMI SEDEŽI, KI SO NAMENJENA ZA MED- 

NARODNI ZRAČNI PROMET 

-1. Za ladje, ki se začno v smislu 2. točke 
19. člena carinskega zakona (»Uradni list SFRJ« 
št. 22/73) gospodarsko izkoriščati preden pridejo čez 
carinsko črto, in nastane zanje obveznost pla- 
čila carine takrat, ko je dobljen začasen plovbni list, 
in za ladje, ki se uvažajo za mednarodni morski tran- 
sport, kakor tudi za letala z najmanj petimi potniškimi 
sedeži, ki so namenjena za mednarodni zračni promet, 
se bosta plačevali davščina za izravnavo davčne obre- 
menitve blaga v znesku 3% po odloku'o blagu, za ka- 
tero se plačuje pri uvozu posebna davščina za izrav- 
navo davčne obremenitve (»Uradni list SFRJ« št. 42'73^ 
in posebna taksa v znesku 20/o po odloku o določitvi 
blaga, za katero se pri uvozu plačuje posebna taksa 
(»Uradni list SFRJ« št. 42/73), postopoma s pobotanjem 
njunih obračunanih zneskov z zneskom, ki ga ome- 
njene ladje in letala dosežejo iz naslova pravice do 
izvozne stimulacije, do njihovega poravnanja skladno 
z 2. točko odloka o določenih obveznicah in drugih 
vrednostnih papirjih, s katerimi so lahko plačujejo ca- 
rina in druge uvozne davščine (»Uradni list SFRJ« št. 
30/72). najdalj pa v 36 mesecih od dneva, ko je nas- 
tala obveznost njunega plačila. 

2. Ta odlok prihaja v poštev za vse zadeve, ki niso 
končane s pravnomočno odločbo, s pristavkom, da se 
račung 36-meseCni rok iz 1 točke tega odloka od dne- 
va, ko začne" veljati ta odlok. 

3. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati 
odlok o odložitvi plačila posebnih uvoznih davščin za 
ladje, ki se začno gospodarsko izkoriščati, preden pri- 
dejo čez carinsko črto, in za letala z najmanj petimi 
potniškimi sedeži, ki so namenjena za mednarodni 
zračni promet (»Uradni list SFRJ« št. 29/73). 

4. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 232. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svst 

Predsednik; 
Džemal BiJedic s. r 

587. 

Na podlagi drugega odstavka 43. člena carinskega 
zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

ODLOK 

O DOLOČITVI VRST BLAGA. ZA KATERA SE CA- 
RINSKA OSNOVA NE UGOTAVLJA PO ODSTOTKU 

IZRABLJENOSTI 

1. Carinska osnova se ne ugotavlja po odstotku 
izrabljenosti (prvi odstavek 43. člena carinskega zako- 
na) za rabljena motorna vozila iz tar. štev. 87.02 ca- 
rinske tarife. 

2. Ne glede na 1. točko tega odloka se ugotavlja 
carinska osnova po izrabljenosti za motorna vozila; 

1) ki jih uvozijo organizacije združenega dela na 
podlagi posamičnega dovoljenja ali po posebnih pred- 
pisih; 

2) ki jih uvozijo organizacije združenega dela, ka- 
tere izvajajo investicijska dela v tujini, in so jih v 
svojih obratih v tujini uporabljale najmanj šest me- 
secev; 

3) ki jih uvozijo jugoslovanski in tuji državljani 
in so jih v tujini uporabljali najmanj dve leti. 

3. Cas uporabe motornega vozila iz 2. točke pod 2) 
in 3) tega odloka se ugotovi iz ustrezne prometne li- 
stine. 

4. Zmanjšanje carinske osnove za motorna vozila 
iz 2. točke toga odloka ne sme preseči 50"/л vrednosti 
novega vozila iste vrste. 

5. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati 
odlok o ugotavljanju carinske osnove po izrabljenosti 
blaga (»Uradni list SFRJ« št. 13/66, 27/66, 17/67 in 
14/71), 

6. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R.p. št. 233. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedič s. r. 
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588. 

Na podlagi drugega odstavka 53. člena carinskega 
zakona (»Uradni Hst SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni iz- 
vršni svet 

ODLOK 

O ZVIŠANJU CARINSKIH STOPENJ ZA UVOZ NE- 
KATERIH PROIZVODOV 

1. Za uvoz proizvodov, ki so navedeni v naslednjih 
tarifnih številkah oziroma postavkah carinske tarife, 
se carinske stopnje predpisane v zakonu o carinski 
tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 
9/68, 22/68, 30/68. 17/69. 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 
58/71, 63/72 in 71/72), zvišajo za 300/o, 40% oziroma 
50fl/o, tako, da znaša nova carinska stopnja; 

1) za proizvode, pri katerih se stopnja zvišuje 
га 300/o: 

Tar. štev. Imenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 

37.03/2 Fotografski papir, barvni , ' 23,4 
37.08 Kemični proizvodi in materiali za 

trenutno osvetlitev, vrst in oblik, ki 
so primerne za fotografsko rabo 19,5 

2) za proizvode, pri katerih se stopnja zvišuje za 
40,л/|): 

Tar. štev. Imenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 

51.03/1 Preja iz sintetičnih vlaken, priprav- 
ljena za prodajo na drobno 18,2 

51.03/2 Preja iz umetnih vlaken, pripravlje- 
na za prodajo na drobno 18,2 

3) za proizvode, pri katerih se stopnja zvišuje 
za 500/o: 

Tar. štev. Imenovanje Carinska 
stopnja 

1 2 3 

28.03/1 Visoko aktivne saje 15 
28.20/2 Umetni korund 12 
28.21/la Kromov trioksid 15 
28.2I/lb Kromovi oksidi — drugo 15 
28.35/la Sulfidi natrija 15 
28.38/la Sulfati natrija 15 
28.38/lr Sulfari kroma 15 
28 40/3d-l Dikalcijev fosfat 15 
28.47/la Natrijev bikromat 15 
28.47/lb Kalijev bikromat 15 
29.)4/lb Ocetna kislina 12 
32.05/4 Sintetična organska barvila — drugo 

Ex 
Disperzije 18 
Preinazna sredstva in laki 15 
Barve in emajli 15 
Pigmenti v razredčilih 15 
Barve v oblikah ali zavitkih za pro- 
dajo na drobno 15 
Kazein ■ 15 
Kožni in kostni klej 15 
Želatina 15 

12 3 

37.03/1 Fotografski papir, črno-beli 22,5 
38.15 Preparati za pospeševanje vulkani- 

zacije — vulkaciti 15 
39.01/lb Smole za lake — fenoplasti * 12 
39.01/lc Sintetična lepila 15 
39.01/2b Smole za lake — aminoplasti 9 
39.01/2c Sintetična lepila 15 
39.01/7 Poliuretanska pena 15 
39.02/la Polivinilklorid, tekoč 18 
39,02/Ib Polivinilklorid, prah in zrnca 18 
39.02/lc Polivinilklorid, druge oblike 18 
39.02/2 Polivinilacetat 18 
39.02/3 Polietilen " - 18 
39.02/6 Polistiren 18 
40.11/la Zunanji plašči za osebne avtomobile 22,5 
40.11/lb Zunanji plašči za tovornjake in av- 

tobuse 18 
40.11/lc Zunanji plašči za traktorje 12 
40.11/le Zunanji plašči za motorna kolesa 22,5 
40.11/lf Zunanji plašči za kolesa 22,5 
40.11/lg Zunanji plašči — drugi 22,5 
40.11/2a Zračnice za osebne avtomobile 22,5 
40.11/2b Zračnice za tovornjake in avtobuse 18 
40,ll/2c Zračnice za traktorje 12 
40.11/2e Zračnice za motorna kolesa 22,5 
40.11/2f Zračnice za kolesa 22,5 
40.11/2g Zračnice — druge 22,5 
40.11/3 Polne, gume 22,5 
40.11/4 Polgolne gume 22,5 
40.11/5 Drugo 22,5 
41.03/lb Ovčje usnje, drugo 15 
41.03/2b Jagnječje usnje, drugo 15 
41.04/lb Kozje usnje, drugo 15 
41.04/2b Jarčje usnje, drugo 15 
41.06/2 Ovčja in jagnječja irhovina 15 
41.06/3 Kozja in jarčja irhovina 15 
43.02/5 Jagnječja krzna (astrahan, perzijan, 

mongolsko ipd.) 22,5 
43.02/8b Krzna, druga, navadna 22,5 
48.Ql/2a Papir za tiskanje 18 
48.01/2b Papir za pisanje 18 
48.01/3a Natronov papir za kable 18 
48.01/3b Natronov papir za embalažo 18 
48.01/5a/l Drug papir, knjigoveški za preobleke 12 
48.01/5a/2 Higienski papir (toaletni in servietni) 12 
48.01/5a/3 Embalažni (ovojni), razen natrono- 

vega papirja in embalažnega kar- 
tona 15 

48.01/5a/4 Risalni papir 15 
48.01/5a/5 Papir za pivnike 15 
48.01/5a/6 Papir za filtriranje 12 
48.01/5a/7 Drug papir 15 
48.01/5b/l Lepenka bela, siva in rjava 18 
48.01/5b/2 Lepenka specialna 18 
48.01/5b/3 Druga lepenka 18 
48.01/5c/l Karton, sestavljen 18 
48.01/5c/2 Karton iz cunj 4,5 
43.01/5c/3 Karton, drug 18 
48.01/5d Celulozna vata 9 
48.01/5e Celulozni acetatni kabel 4,5 
48.03/1 Transparentni papir 9 
48.03/2 Težke prepustni papir 18 
48.03/3 Pergamentni papir — đrug 12 
48.05/1 Krep papir 18 
48.05/2 Valoviti karton 15 

32.09/1 
32.09/2 
32.09/3 
32.09/5 

35,01/1 
35.03/1 
35.03/2 
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48.05/3 Perforirani papir (monotip in quick) S 
48.05/4 Drug papir 12 
48.07/1 Papir za tiskanje in pisanje 18 
48.11/1 Papirne tapete 25,5 
48.11/2 Transparentni okenski papir 25,5 
48.11/3 Drugo 25,5 
48.12/1 Pokrivači za pod na papirni podlogi 25,5 
48.12/2 Pokrivači za pod na kartonski pod- 

logi 25,5 
48.13/1 Indigo papir 25,5 
48.13/2 Matrice 22,5 
48.13/3 Karbonski in drug papir za razmno- 

ževanje, drugo 22,5 
48.14 Papir za pisanje v blokih, ovitki, do- 

pisnice: škatle, vrečice, notezi in po- 
dobno iz papirja ali kartona, ki vse- 
bujejo izbiro pribora za. dopisovanje 22,5 

48.15/1 Filtrske paličice 12 
48.15/2 Toaletni papiir 18 
48.15/3 Рај)1г za pivnike 15 
48.15/4 Papir za kondenzatorje 12 
48.16/1 Škatle, vreče in drugi papirni ovitki, 

razen za natronove vreče 25,5 
48.16/2 Škatle,- vreče in drugi kartonski o- 

vitki, razen za natronove vreče 25,5 
48.17 Piegistratorji, fascikli, škatle in po- 

dobni papirni ali kartonski predmeti, 
ki se navadno uporabljajo v pisarnah, 
trgovinah in podobno 25,5 

43.18 Eegistri, zvezki, računske knjige, 
pobotnice, iz papirja in kartona 27 

48.19 Etikete iz papirja ali kartona 27 
48.20 Valji, motid, kopsi in podobne pod- 

loge iz papirja 15 
48.21/2 Gospodi niski predmeti (kozarci, krož- 

niki ipd.) iz papirja 30 
48.21/3 Senčniki iz papirja 30 
48.21/4 Čipke in vezenine Iz papirja 30 
48,21/5 Robci in trakovi iz papirja 30 
48.21/6 Drugi izdelki iz papirja 30 
4ђ.10 Koledarji iz papirja 22,5 
49.11/2 Podloge ža koledarje, tiskane na 

drugem materialu,-razen na papirju 
ali kartonu 27 

49.11/3b Katalogi knjig ali publikacij —drugo 27 
51.01/la Preja iz sintetičnih vlaken — mono- 

filamenti 18 
Sl.Ol^/lc Druge sintetične preje, ki niso prire- 

jene za prodajo na drobno 18 
51 01/2a Preja iz umetnih vlaken — гауоп 18 
51.91/2d Preja iz umetnih vlaken — avtokord 

dz гауопа 18 
56.01/1 Sintetična vlakna 18' 
56.01/2a Umetna vlakna, viskozna 18 
56.01/2b Druga umetna vlakna 18 
56.02 Predena iz brezkončnih umetnih ali 

sintetičnih niti za izdelavo umetnih 
ali sintetičnih vlaken (pretrganih) 18 

56,04/1 a Sintetična vlakna, česana 18 
56.04/lb Sintetična vlakna — druga 18 

56.04/2a Umetna vlakna, česana 
56.04/2b Umetna vlakna — druga 
56,05/1 Preja iz sintetičnih vlaken, ki ni 

prirejena za prodajo na drobno 
56.05/2 Preja iz umetnih vlaken, ki ni pri- 

rejena za prodajo na drobno 
59.17/2a Avtokord iz гауопа dn sintetičnih 

prej, impregniran 
59.17/2b Avtokord iz гауопа in sintetičnih 

prej, neimpregniran 
70.04/1 Armirano steklo, vlečeno ali pihano 
70.04/2 Okensko steklo (vlečeno ali pihano) 

70.04/3 Steklo, drugo (vlečeno ali pihano) 

70.05/2 Steklo, vlečeno ali pihano — drugo 

70.06/1 Armirano steklo (lito, valjano, vle- 
čeno toda ne naprej obdelano) 

/0.0о/2 Okensko steklo (lito, valjano, vleče- 
no, toda ne naprej obdelano) 

70.06/3 . Drugo steklo (lito, valjano, vlečeno 
toda ne naprej obdelano) 

70.07/1 Okensko steklo v okviru 

70.07/2 Steklo v več plasteh za izolacijo 

70.07/3 Drugo lito, valjano, vlečeno ali pi- 
hano steklo 

70.10/1 Pletenke 22,5 

70.10/2 Pletenke za pivo in mineralno vodo 22,5 

70.10/3 Druge pletenke, bokali, lonci 22,5 

2. Z dnem, ko začne veljati ta odlok nehajo ve- 
ljati: odlok o povišanju carinskih stopenj za uvoz ne- 
katerih proizvodov (»Uradni list SFRJ« št, 54/87), odlok 
o zvišanju carinskih stopenj za uvoz nekaterih proiz- 
vodov (»Uradni list SFRJ« ,št. 8/68), odlok o zvišanju 
carinskih stopenj za uvoz nekaterih proizvodov (»Urad-" 
ni list SFRJ« št. 30/68 in 51/69) in odlok o zvišanju 
carinskih stopenj za uvoz nekaterih proizvodov (»Urad- 
ni list SFRJ« št. 65/72). 

3. Ta odlok začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 234. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 
Predsednik: 

Bžeriial Bijcdic s. r. 

589. 

Na podlagi 10. točke prvega odstavka 29. člena 
carinskega zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O CARINSKI OPROSTITVI SPECIFIČNE OPREME 
ZA ZDRAVSTVO 

1. Plačevanja carine so oproščene organizacije 
združenega dela s področja zdravstva za proizvode 
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iz spodaj navedenih tarifnih številk oziroma postavk 
carinske tarife — specifično opremo, in sicer; 

Tarifna 
številka 

Imenavanje 

73.18/3a Varjene cevi 
Ex. 
Jeklene cevi za transport blata s priborom 

73.22/1 a Cisterne, rezervoarji ipd. z notranjo pre- 
vleko ali toplotno izolacijo 
Ex. 
Kotli z dvojnimi stenami, s prostornino 
3000 1 za segrevanje in sterilizacijo blata 
z nizkotlačno paro 

84.10/2 Rotacijske črpalke 
Ex. 
Polžaste tlačilke za potiskanje blata s 
pipo 

84.11/2 Kompresorji 
Ex. 
Kompresorji za aparate za aerosolno te- 
rapijo 

84.11/4 Ventilatorji 
Ex. 
Ventilatorji za operacijske kabine 

84.15/la Stroji in aparati za ustvarjanje hladu 
(hladilniki — frižiderji), razen gospodinj- 
skih: za nizke temperature (najmanj 
—150C) 
Ex 
— Kriostat — aparat za hrambo biološ- 

kih materialov pri nizkih temperaturah 
— Aparati za nizke temperature za krvno 

plazmo (najmanj —20rC) 
— Specialne hladilne naprave za depo- 

niranje krvi 
— Hladilniki s termografom — aparati za 

konserviranje krvi 

fc84.17/lc Stroji in naprave za sterilizacijo in pa- 
sterizacijo 
Ex 
Naprave za sterilizacijo instrumentov 
— Avtomatični avtoklavi za sterilizacijo 

raztopine v vrečicah iz plastične mase 

84.17/ld Stroji in naprave za parjenje in sušenje 
Ex. 
Liofilizator — aparat za sušenje krvne 
plazme in drugih proizvodov 

84.17/lj Stroji-in naprave (razen tistih iz 2. točke), 
drugo 
Ex. 
— Šuperdestilator s termokompresorjem 
— Aparati za pripravo kompres na dolo- 

čeno temperaturo za fizioterapijo (hid- 
rokolator) 

— Mešalec za epruvete 

84.18/2a2 Centrifuge za tekočine, laboratorijske 
Ex. 
Centrifuge s hlajenjem in brez njega za 
biološke preiskave, razen za preiskave 
seča 

84,18/2b Stroji in naprave za filtriranje ali či- 
ščenje tekočin in plinov 
Ex. 
— Aparati za demineralizirane in sterili- 

zirane vode za uporabo v zdravstvene 
namene 

— Naprave za pripravo (filtriranje, se- 
grevanje, doziranje idr.) vode za hidro- 
terapijo 

— FUtrirne naprave operacijske kabine, 
ki se vgrajujejo v stene in vrata kabin 

84.19/1 Stroji in aparati za pomivanje posode 
Ex. 
Aparati za pomivanje transfuzijskih stek- 
lenic 

84.22/5a Transporterji z gumijastim ali jeklenim 
trakom, ki se premika na lasten pogon 
Ex 
Transporterji za blato s trakom, ki se pre- 
mika na lasten pogon 

84.22/5e Drugo 
Ex. 
Hidravlično dvigalo za hidroterapijo 

84.59/2m Stroji in mehanične priprave (razen stro- 
jev ih priprav, ki so izključno ali v glav- 
nem le deli drugih strojev in aparatov), 
ki ne spadajo v nobeno drugo tarifno šte- 
vilko tega poglavja, drugo 
Ex. 
Laboratorijski mešalnik z grelnikom 
— Mlin z valji za mletje blata 
— Jekleni silos plastificiran z notranje 

strani, s prostornino 24 m3, z vdelanimi 
pripravami za mešanje blata in avto- 
matično doziranje mineralne vode. 

— Jekleni silos za odlaganje blata, plas- 
tificiran z notranje strani, s prostor- 
nino 13,5 m3, z vdelanim mešalnim me- 
hanizmom in pripravo za izmetavanje 
blata 

84.61/2 Druge pipe, ventili in podobne naprave 
Ex. 
— Specialne cirkularne prhe za masažo 

ožilja 
— Specialne prhe za terapijo z mineralno 

vodo 

85.19,5 Razdelilne naprave z vdelanimi aparati 
(komandne, razdelilne in signalne plošče, 
pulti ipd.) 
Ex. 
Krmilna omara 
— Kontrolne plošče s pripadajočimi pri- 

pravami na napravi za terapijo z bla- 
tom 

85.22/2С Električno blago in aparati (razen pri- 
mernih aparatov, ki so izključno ali v 
glavnem deli drugih strojev ali aparatov), 
ki ne spadajo v katerokoli drugo tarifno 
številko, tega poglavja, drugo 
Ex. 
Implatacijski pace maker za osebno rabo 

87.11 Invalidski vozički z napravami na me- 
haničen pogon (z motorjem ali brez mo- 
torja) 
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87.13/2 Invalidski vozički 
Ejf. 
Invalidski voziček z dvigalom na ročni 

f pogon 

87.14/5 Druga vozila 
Ex. 
Ročni voziček z zabojem, odpornim proti 
kemični agresivnosti blata, za transport 
blata 

90.07/3 Posebni fotografski aparati za industrijo 
in medicine 
Ex. 
— Oddelka — kamere 
— Fundus —kamere za pregled očesa 

90,10/1 Aparati za laboratorije ipd. 
Ex. 
— Naprave za avtomatično razvijanje in 

sušenje rentgenskih filmov 
•— Aparati za regeneracijo fiksirja 

90.10/2 Razna vretenca in zasloni za projekcije 
Ex. 
Specialni aparati za čitanje filmov 

90.12/2 Drugi optični mikroskopi 
Ex. 
Mikroskopi za zdravstvo, s priborom 

90.16/8 Drugi merilni Instrumenti 
Ex. 
Boskamp-mikrofor aparat za merjenje 
barv 

90.17/1 Elektromediemski aparati 
Ex. 
— Oftalmometer in krožni polarimeter 
— Aparat za registriranje rezultatov — 

pisalo 
— Spirografi in ekspirografi — aparati za 

registriranje dihalnega volumna v 
mali spirometriji 

•— Aparati za oživitev novorojenčkov 
— Luči za oftalmološko diagnostiko s 

špranjo / 
■— Umetni dializatorji krvi — terapijski 

aparat za odvajanje škodljivih sesta- 
vin v krvi iz organizma (nadomestilo 
naravne funkcije ledvic) 

— Inkubatorji za predčasno rojene otroke 
•—Endoskopi — aparati in instrumenti 

za pregled notranjih votlin, s pribo- 
rom 

— Drawond-Wallasova sonda, z električ- 
nim aspiratorjem za jemanje vzorcev 
Iz žrela 

— Operacijske luči, s priborom 
— Aparati za drobljenje in raztapljanje 

kamna v ledvicah 
— Elektrokirurški aspiratorji 
— Elektroekstraktorji za porod 
— Aparati za kontrolirano in asistirano 

dihanje 
— Aparati za ultrazvočno diagnostiko, s 

priborom 
■— Naprave za kateterizacijo srca za opa- 

zovanje in fotografsko registracijo 8 
fizioloških parametrov 

— Črpalke za krvni obtok 
— Osemkanalni elektrokardiografi 
— Aparati za merjenje pretoka krvi —1 

rheoplethysmograph 

— Aparati za preizkušanje sluha 
— Naprave za površinsko hipotermijo 

(kompresor, ki hladi in poganja vodo 
skozi žimnico, na kateri leži bolnik) 

— Anesteziološke naprave za operacijske 
dvorane, s priborom 

— Kirurške naprave za operacijske dvo- 
rane, s priborom 

— Elektroencefalograf, popolnoma tran- 
sistomiran 

— Aparati za masažo pod medicinsko 
kontrolo 

— Osciloskopi in oscilografi 
— Aparati za masažo krvnih žil 
— Aparati za kratkovalovno terapijo 
— Diferencialna ojačevala impulzov vi- 

talnih funkcij z moduli 
— Elektroencefalografi (EEG),: s fonofoto- 

stimulatorjem 
— Aparati za nizkofrekvenčno terapijo z, 

interferenčnim tokom 
— Elektromiograf —: aparati za preizku- 

šanje aktivnosti mišic 
— Aparati za urološke preiskave 
— Aparati za večkratno sinhrono preiz- 

kušanje vitalnih funkcij (physological 
monitor) 

— Aparati za merjenje in kontrolo vo- 
lumna in kapacitete plinov v krvi in 
pljučih 

— Aparati za mikrovalovno terapijo 

90.17/2 Drugo 
Ex 
— Bronhoskop po Eourestieru z indirekt- 

no optiko 
— Aparati za prepihovanje tub 
— Rektoskop — aparat za rektalne pre-^ 

glede 
— Aparati za pregled žolčevodov, želodca 

in dvanajstnika, gastroduodenoskop 
— Naprave za izdelavo skeletiranih pro- 

tez iz specialnih zlitin 
— Tiha komora za preizkušanje sluha 
— Debrayova hidravlična sonda 
— Oscilitonometer 
— Aparati in instrumenti za kriokirurgijo 
— Operacijske naprave za operacijo očesa 
•— Specialni instrumenti za nevrokirurške 

operacija 
— Medicinski goniometri (aparati za mer- 

jenje gibljivosti sklepov) 
— Pnevmoergometri 
■— Umetni dializatorji krvi za osebno rabe 
— Pnevmatski aparati za terapijo edemov 

in za osebno rabo 
•— Katetri in sonde za medicinsko rabo 

90.18/2 Aparati za mehanoterapijo; aparati za 
masažo; aparati za psihotehniko; aparati 
za umetno dihanje, ozonoterapijo, kisiko- 
terapijo, aerosolno terapijo in podobni 
aparati; dihalni aparati (vštevši tudi plin- 
ske maske in podobne aparate) 
Drugi 
Ex. 
■— Aparati za mehanoterapijo 
— Naprave za hitro oživitev 
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— Naprave za centralno odvajanje plinov, 
s pripadajočimi deli in priborom za 
uporabo v zdravstvene namene 

— Specialne kadi za medicinsko-terapev- 
tske namene (hidroterapija, galvano- 

terapija, plinska terapija, parcialna te- 
rapija in parafinska terapija) 

— Fizikalno-terapijska kolesa za rehabi- 
litacijo 

— Aparati za aerosolno terapijo 
90.19/1 Aparati za zboljšanje sluha 
90.19/2b Ortopedski aparati, kirurški pasovi, uteži 

in podobno, sponke in drugi pripomočki 
pri prelomih; umetni udi, očesa, zobje in 
drugi umetni deli telesa; pripomočki za 
gluhe in drugi aparati, ki se nosijo na 
telesu ali vdelujejo vanj in nadomestujejo 
hibo ali invalidnost. 
Drugo: 90.28 - 
Ex 
— Ortopedski aparati 
— Valvule — srčne in možganske za- 

klopke 
— Graftove — umetne krvne žile 

90.20/1 Rentgenski aparati, aparati, ki delujejo 
na bazi radioaktivnih izotopov, in drugi 
aparati na bazi jedrskega sevanja 
Ex 
— Naprave na bazi radijevih izotopov za 

odkrivanje obolenj notranjih organov 
— Terapijski aparati za zdravljenje zlo- 

česte novotvorbe s sevanjem 
— Rentgenski stativi za snemanje lobanje 

v nevroradiologiji 
— Teledirigirani rentgenski aparati 
— Kompletne angio-kardiografske rent- 

genske naprave 
— Aparati za zgodnje odkrivanje raka na 

dojki 
— Aparati za snemanje zgornje in spo- 

dnje čeljusti 
90.20/2 Generatorji, cevi in deli za te aparate 

Ex. 
Generatorji, cevi in deli za rentgenske 
aparate 

90.20/3 Kontrolne plošče in zasloni 
Ex. 
Kontrolne plošče in zasloni za rentgenske 
aparate 

90.20/4 Mize in stoli in podobne naprave za pre- 
iskovanje in zdravljenje 
Ex. 
Mize in stoli in podobne naprave za pre- 91.05 
iskovanje in zdravljenje, za rentgenske 
aparate 

90.20/5 Drugo 
Ex. 
— Diagnostični težki rentgenski stativi z 

eksploratorjem 
— Elektronska ojačevala za rentgen 
— TV naprave za rentgen 92.11/2 
— Specialne kasete in folije za rentgen 

90.25 Instrumenti in aparati za fizikalne . in 
kemične analize (kot polarimetri, refrak- 
tometri, spektrometri, aparati za analizo 92.11/5 
plinov); instrumenti in aparati za merje- 
nje in preizkušanje viskoznosti, luknjičavo- 
sti, širjenja površinske napetosti ipd. (kot 

viskozimetri, porozimetri, dilatometri); in- 
strumenti in aparati za merjenje in preiz- 
kušanje količine toplote, svetlobe ali zvo- 
ka (kot so: fotometri, vštevši tudi ekspo- 
zimetre, kalorimetre); mikrotomi 
Ex. 
— Aparati za določanje kislosti krvi, kon- 

centracije O2, SO2 ter bikarbonatov 
oziroma rezerve alkohola za uporabo 
krvnih mikrovzorcev 

— Filamenfotometer — aparat za merje- 
nje železa v biološkem materialu na 
bazi plamenske emisije 

— Mikrotomi 
— Aparati za analizo plinov 
— Instrumenti za pregled izpljunkov 

Električni in elektronski instrumenti in 
aparati za merjenje, preverjanje, analizo 
in avtomatično kontrolo 
Ex 
— Pulmotest s pulmoanalizatorjem za mer- 

jenje dihalnih volumnov in kapacitet 
— Dozimetri za merjenje sevanja, s pri- 

borom 
— Baterijski elektrotermometri za merje- 

nje temperature v mišici 
— Aparati za elektroforezo in kromografi 
— Električni ali elektronski aparati za 

štetje krvničk 
— Električna avtomatična določevala 

elektrolitov v bioloških tekočinah in 
encimov v krvi, s priborom 

— Električni aparati za določanje hemoglo- 
bina 

— Električne naprave za mikropreiskavo 
krvi 

— Instrumenti za pregled izpljunkov 
(električni) 

— Spektrofotometri 
— Aparati za analizo plinov 
— Aparati za določanje kislosti v krvi, 

koncentracije Oa, SO2 ter bikarbonatov 
oziroma rezerve alkohola za uporabo 
krvnih mikrovzorcev (električni) 

— Aparati za prenašanje bioloških infor- 
macij na monitor in osemkanalni apa- 
rati 

Aparati za registriranje časa; aparati z 
urnim mehanizmom (vštevši tudi sekun- 
darni mehanizem) ali s sinhronskim mo- 
torjem, za merjenje, registriranje ali dru- 
gačno pokazovanje časa 
Ex. 
Ure za kontrolo razvijanja rentgenskih 
filmov 

Magnetofoni 
Ex. 
Večkanalni magnetofoni 
bioloških tokov 

za registriranje 

Gramofoni, diktafoni in drugi aparati za 
snemanje in reprodukcijo zvoka, vštevši 
tudi naprave za obračanje plošč in trakov 
z zvočnimi glavami ali brez njih; televi- 
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zijski aparati za snemanje in reprodukcijo 
slike in zvoka, magnetni: 
Drugo 
Ex. 
Aparati za vizualno spremljanje bioloških 
tokov, posnetih preko laboratorijskih 
magnetofonov (display» monitor) 

94.02/1 Pohištvo za ordinacije 
Ex. , 
— Univerzalna operacijska miza, s pribo- 

rom 
— Bolniške postelje za terapevtsko zdrav- 

ljenje 
— Urološke rpize 
— Mize za ekstenzijo in mavčen je 
— Ginekološke mize, s priborom 
— Operacijske mize za kirurgijo glave 
— Delovne mize za uho, grlo in nos 
— Premične mize in vozički za prenos 

bolnikov v zdravstvenih zavodih 
— Postelje za vodoravno nategovanje 

vratnih in križničnih vretenc 

94.02/2, Stoli, ki se mehanično dvigajo, premikajo 
ali nagibljejo 
Ex. 
Stabilni in premični stoli in ležišča z na- 
pravami za dviganje, premikanje in nagi- 
banje težkih bolnikov 

94.03/4c Drugo pohištvo in njegovi deli, drugo 
Ex. 
Specialni vozički za prenos hrane v bol- 
nišnicah, opremljeni s specialno posodo in 
priborom . 

2. Z dnem, ko začne veljati ta odločba, neha veljati 
odločba o carinski oprostitvi specifične opreme za 
zdravstvo (»Uradni list SFRJ« št. 18/73 in 37/73). 

3. Ta odločba začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 215. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedic s. r. 

590. 

Na podlagi 296. člena carinskega zakona (»Uradni 
list SFRJ« št. 22/73) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O DOLOČITVI LUK BAR, KOPER, PLOČE, REKA 
IN SPLIT ZA NAKLADANJE CIGARET IN ALKO- 
HOLNIH PIJAČ V TRANZITU NA LADJE, KI NE 
VZDRŽUJEJO PROMETA NA REDNIH MEDNAROD- 

NIH PROGAH 

1. Cigarete in alkoholne pijače ter drugi izdelki, 
ki veljajo v državi, iz katere se dostavljajo, za mono- 
polne izdelke, pripeljane v tranzitu, da bi bile nalože- 
ne v jugoslovanskih lukah oziroma pristaniščih, se sme- 

jo v lukah Bar, Koper, Ploče, Reka in Split nalagati 
tudi na ladje, ki ne vzdržujejo prometa na rednih med- 
narodnih progah. 

2. Ta odločba začne veljati 1. septembra 1973. 

R. p. št. 221. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

591. 

Na podlagi 3., 6. in 7. točke 28. člena, petega od- 
stavka 30. člena in 31. člena carinskega zakona 
(»Uradni list SFRJ« št. 22/73) predpisuje zvezni sekre- 
tar za finance 

PRAVILNIK 

O POGOJIH IN POSTOPKU ZA UVELJAVLJANJE 
PRAVICE DO CARINSKE OPROSTITVE 

1. člen 
Ta pravilnik predpisuje pogoje in postopek za 

uveljavljanje pravice do carinske oprostitve po določ- 
bah 25. do 30. člena carinskega zakona. 

2. člen 
Da bi se izkoristila ugodnost iz 25. člena carin- 

skega zakona ■ je treba carinarnici predložiti potrdilo 
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve, da so uvo- 
ženi predmeti namenjeni za uradne potrebe oziroma 
za osebno rabo oseb iz prvega odstavka omenjenega 
člena. 

Odločbo o carinski oprostitvi izda carinarnica v 
obliki zaznamka na potrdilu Zveznega sekretariata za 
zunanje zadeve. 

3. člen 
Da bi se izkoristila ugodnost iz 26. člena carin- 

skega zakona, je treba predložiti potrdilo Zveznega 
sekretariata za zunanje zadeve, da so uvoženi pred- 
meti namenjeni za osebno rabo oseb iz 1., 2. in 3. 
točke prvega odstavka omenjenega člena in da velja za 
carinsko oprostitev vzajemnost. 

Odločbo o carinski oprostitvi izda carinarnica v 
obliki zaznamka na potrdilu Zveznega sekretariata za 
zunanje zadeve. 

4. člen 
Da bi se izkoristila ugodnost iz 1. točke prvega 

odstavka 27. člena carinskega zakona, je treba cari- 
narnici skupaj - s prošnjo za carinsko, oprostitev pred- 
ložiti potrdilo Zveznega sekretariata za narodno ob- 
rambo, da pomeni uvoženo blago predmete oborožitve, 
vojaške opreme ali njihove dele. 

Odločbo o carinski oprostitvi izda carinarnica v 
obliki zaznamka na prošnji. 

Pri izkoriščanju ugodnosti iz 2. točke prvega od- 
stavka in drugega odstavka 27. člena carinskega za- 
kona zapiše carinarnica na uvozno carinsko dekla- 
racijo zaznamek o številki in datumu posebne odločbe 
Zveznega izvršnega sveta, na podlagi katere se priz- 
na pravica do carinske oprostitve, in priloži deklaraciji 
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potrdilo Zveznega sekretariata za narodno obrambo 
Oziroma potrdilo Zveznega sekretariata za notranje 

-zadeve, s katerim se dokazuje, da se blago uvozi za 
oborožene sile Jugoslavije ali civilno, zaščito oziroma 
milico v okviru odločbe Zveznega izvršnega sveta. 

Upravičenec do ugodnosti iz 27. člena carinskega 
zakona lahko v uvozni carinski deklaraciji uvrsti dele 
predmetov, oborožitve in vojaške opreme v eno samo 
ustrezno tarifno številko carinske tarife s skupnim 
imenovanjem: »Deli predmetov oborožitve in vojaške 
opreme«, s pogojem da morajo biti uvoženi deli nave- 
deni v posebni specifikaciji, ki je sestavni del dekla- 
racije. 

Evidenco o izkoriščanju ugodnosti po posameznili 
odločbah Zveznega izvršnega sveta vodi Zvezna carin- 
ska uprava. 

5. člen 
Ugodnost iz 1. točke 28. člena carinskega zakona 

lahko izkoristijo tako domači kot tuji potniki. 
Za osebno prtljago v smislu 1. točke 28. člena ca- 

rinskega zakona se štejejo predmeti, ki služijo potni- 
kom za osebno rabo, dokler so na poti (oblačila, obu- 
tev, predmeti za osebno higieno, živila idr.), v količi- 
nah. ki jih potnik potrebuje glede na njegov poklic, 
letni čas ter namen, trajanje in drage okoliščine po- 
tovanja. 

Potnik lahko izkoristi to ugodnost ne glede na to 
ali je bila osebna prtljaga dana v prevoz z istim pre- 
voznim sredstvom, s katerim je dopotoval, z drugim 
prevoznim sredstvom, po pošti ali kako drugače, če 
je mogoče nedvomno ugotoviti, da gre za osebno prt- 
ljago zadevnega potnika. 

Da bi izkoristili ugodnost iz 1. točke 28. člena 
carinskega zakona za osebno prtljago, dano v prevoz 
z drugim prevoznim sredstvom, po pošti ali kako dru- 
gače, mora predložiti upravičenec skupaj z deklara- 
cijo prošnjo za carinsko oprostitev in ustrezne dokaze, 
da gre za njegovo osebno prtljago. Na podlagi prošnje 
izda carinarnica odločbo v obliki zaznamka na prošnji. 

6. člen I 
Upravičenec do ugodnosti iz 3. točke 28. člena ca- 

rinskega zakona mora predložiti carinarnici skupaj s 
prošnjo za carinsko oprostitev: 

1) potrdilo diplomatskega oziroma konzularnega 
predstavništva, da je prebil na delu v tujini nepretr- 
goma najmanj dve leti ali najmanj 24 mesecev v treli 
zaporednih letih; 

2) pismeno izjavo, da se za stalno vrača v državo, 
kakor tudi, da v zadnjih petih koledarskih letih ni iz- 
koristil ugodnosti po tem naslovu; 

3) seznam gospodinjskih predmetov, ki jih prinaša 
ali prejema iz tujine oziroma jih bo naknadno prinesel. 

Člani posadke jugoslovanskih ladij, ki vzdržujejo 
promet s tujino, predložijo namesto potrdila in sez-, 
nama iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena poseb- 
no knjižico, njen obrazec predpiše Zvezna carinska up- 
rava. 

Knjižico za izkoriščanje ugodnosti izpolni in izda 
Carinarnica, ki je v matični luki ladje, na podlagi up- 
ravičenčeve prošnje in potrdila poveljnika ladje, da je 
član posadke jugoslovanske ladje, ki vzdržuje pro- 
met s tujino. 

V ustrezno rubriko knjižice vpiše carinarnica vr- 
sto in vrednost gospodinjskih predmetov, ki se uvozi- 
jo na podlagi ugodnosti in te podatke overi s svojim 
podpisom in pečatom. 

Seznam gospodinjskih predmetov iz prvega od- 
stavka 3. točke tega člena mora upravičenec do ugod- 
nosti po vrnitvi s službovanja v tujini predložiti cari- 
narnici v dveh izvodih. En izvod priloži carinarnica 
deklaraciji, drugega pa overi in vrne upravičencu z na- 
vedbo, katere predmete je uvozil in kolikšna je njiho- 
va. vrednost. Če uvozi upravičenec do te ugodnosti 
pozneje predmete svojega gospodinjstva v predpisanem 
šestmesečnem roku, mora predložiti carinarnici tudi 
overjeni seznam predmetov, ki mu ga je vrnila cari- 
narnica. Seznama gospodinjskih predmetov ni dovolje- 
no dopolnjevati ali ga naknadno predložiti carinarnici 
v overitev. 

Carinarnica, ki overi seznam, zapiše o tem na potni 
listini zaznamek, navede datum in to overi s svojim 
pečatom. 

Dan vrnitve upravičenca do ugodnosti iz tujine 
ugotovi carinarnica iz potne listine ali na drug ustre- 
zen način. 

To, da gre za rabljene gospodinjske predmete up- 
ravičenca do ugodnosti, ugotovi carinarnica s pregle- 
dom blaga. Upravičenec mora predložiti carinarnici 
dokaze, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da je 
predmete, ki jih uvozi, rabil v svojem gospodinjstvu. 
Kot dokaz, da je predmete, ki jih uvozi, rabil v tujini 
v lastnem gospodinjstvu, lahko upravičenec predloži 
carinarnici račun o nakupu ali drago ustrezno listino, 
priznanico o plačilu televizijske naročnine, stanovanj- 
sko pogodbo, zavarovalno polico za stanovanje, kakor 
tudi druge dokaze, s katerimi more to dokazati. 

Vsak družinski član, ki izpolnjuje pogoje glede na- 
slova in časa bivanja v tujini, lahko izkoristi to ugod- 
nost db skupne vrednosti 10.000 dinarjev. 

Med gospodinjske predmete, ki jih smejo jugoslo- 
vanski državljani po 3. točki 28. člena carinskega za- 
kona uvoziti oziroma prinesti brez plačila carine, 
spadajo: 

1) 1 televizor s pripadajočimi pripravami; 
2) 1 radijski sprejemnik s pripadajočimi pripra- 

vami; 
3) 1 magnetofon s pripadajočimi pripravami in 20 

trakovi; 
4) 1 gramofon s pripadajočimi pripravami in 100 

ploščami; 
5) 1 hladilnik; 
6) 1 električni, plinski ali kombinirani štedilnik; 
7) 1 sesalnik za prah s pripadajočimi pripravami; 
8) 1 pralni stroj s pripadajočimi pripravami; 
9) 1 stroj za pomivanje posode; 

10) 1 transistorski radijski sprejemnik; 
11) 1 aparat za mletje in mešanje živil — kuhinj- 

ski mešalec (komplet); 
12) 1 električni ali plinski grelec, peč ali radiator; 
13) 1 likalni stroj za perilo; 
14) vse sešito tekstilno in usnjeno blago za osebno 

in hišno rabo; 
15) 1 šivalni stroj; 
16) knjige in revije domačih in tujih avtorjev; 
17) vse vrste pohištva, posteljnine, zaves ipd.; 
18) jedilni pribor in servisi za največ 12 oseb ter 

ustrezni kuhinjski predmeti in posoda; 
19) 1 preproga; 
20) drugi gospodinjski predmeti v vrednosti do 

1.000 dinarjev. 
Če presega skupna vrednost gospodinjskih pred- 

metov 10.000 dinarjev, se sme ugodnost izkoristiti sa- 
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mo za tiste predmete, katerih skupna vrednost ne pre- 
sega tega zneska. 

O prošnji za to ugodnost izda carinarnica pismeno 
odločbo. 

Za nepretrgano bivanje v tujini po 3. točki 28. čle- 
na carinskega zakona se šteje tudi čas, prebit na let- 
nem dopustu, kakor tudi čas, prebit v Jugoslaviji po 
uradnem opravku, na obisku družini ipd. 

Šestmesečnega roka za uvoz gospodinjskih predme- 
tov iz 3. točke 28. člena carinskega zakona ni dovolje- 
no podaljševati. Ce je bil v omenjenem času upravi- 
čenec do ugodnosti zaradi višje sile zadržan, da ni mo- 
gel v šestih mesecih uvoziti predmetov svojega gospo- 
dinjstva, se čas, ko je delovala višja sila, ne všteva 
v šestmesečni rok 

7. člen 
Ugodnost iz 4. točke 28, člena carinskega zakona 

se sme izkoristiti, če vsebuje pošiljka predmete гџ 
osebno rabo, katerih skupna vrednost ne presega 50 
dinarjev. Ce vrednost predmetov presega 50 dinarjev, 
se plača carina od njihove skupne vrednosti. 

8. člen 
Upravičenec do ugodnosti iz 5. točke 28. člena ca- 

rinskega zakona mora predložiti carinarnici skupaj s 
prošnjo za carinsko oprostitev odlok pristojnega orga- 
na v državi oziroma tujini, da je predmete, ki jih uvo- 
zi, podedoval, ali o tem potrdilo, izdano od jugoslo- 
vanskega diplomatskega ali konzularnega predstavniš- 
tva v državi, v kateri je pokojnik živel. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena je za izkoriš- 
čanje ugodnosti za rabljene predmete osebne gardero- 
be ali predmete osebne rabe pokojnika dovoljeno kot 
dokaz predložiti tudi mrliški list. 

Ugodnost se ne nanaša na predmete, kupljene s 
podedovanim denarjem, in ne na predmete, kupljene z 
denarjem, ki se dobi od prodaje podedovanih pred- 
metov. 

Na podlagi prošnje izda carinarnica pismeno od- 
ločbo. 

9. člen 
Za reklamni material po 6. točki 28. člena carin- 

skega zakona se štejejo: У 
1) tiskovine v obliki objav, oglasov, lepakov, ceni- 

kov, katalogov in drugih oblik trgovskih obvestil tu- 
jega pošiljatelja, ki se nanašajo na blago, prevoz in 
storitve, ne glede na njihovo vrednost in količino; 

2) razni- reklamni predmeti z vidno firmo tujega 
pošiljatelja, s katerim je državni organ, organizacija 
združenega dela ali druga organizacija v poslovnih sti- 
kih. Za reklamne predmete v zgoraj navedenem smi- 
slu se ne štejejo cigarete, alkoholne pijače1, parfumi in 
drug potrošni material, ne glede na vrednost in paki- 
ranje. 

Od istega pošiljatelja iz tujine more prejeti posa- 
mezen prejemnik v posameznem koledarskem letu le 
eno pošiljko reklamnih predmetov, iS sicer: 

1) če znaša vrednost posameznega predmeta do 5 
dinarjev — do 5.000 kosov; 

2) če znaša vrednost posameznega predmeta nad 5 
do 15 dinarjev — do 2.500 kosov; 

__ 3) če znaša vrednost posameznega predmeta nad 
15 do 50 dinarjev — do 300 kosov; 

4) Ce znaša vrednost posameznega predmeta nad 
50 dinarjev do največ 75 dinarjev — do 200 kosov. 

Predmete, ki niso uporabni v druge namene, razen 
reklamnih, sme prejemati prejemnik neomenjeno in 
večkrat na leto. 

Koledarji (žepni, namizni in stenski) se štejejo za ti- 
skovine iz 1. točke prvega odstavka tega člena, če vse- 
bujejo trgovska obvestila, ki se nanašajo na blago, pre- 
voz ali storitve tujega pošiljatelja, za reklamne pred- 
mete iz 2. točke prvega odstavka tega člena pa, če je 
na njih vidna firma tujega pošiljatelja. 

Za istega tujega pošiljatelja v smislu drugega od- 
stavka tega člena se šteje tuja firma z vsemi njenimi 
obrati in podružnicami v posamezni ali v več državah. 

Reklamni material iz 6. točke 28. člena carinskega 
zakona je dovoljeno uvoziti samo prek carinarnice, ki 
je pristojna za sedež prejemnika. Ce ima prejemnik 
več organizacijskih enot ali predstavništev v različnih 
krajih, je dovoljeno reklamni material uvoziti samo 
prek carinarnice, ki je pristojna za sedež prejemnika. 

Skupaj s prošnjo za priznanje te ugodnosti mora 
predložiti upravičenec carinarnici izjavo, da se mu po- 
šilja reklamni material brezplačno, da v zadevnem ko- 
ledarskem letu še ni prejel od tuje firme nobenega 
reklamnega materiala ter da bo prejeti reklamni mate- 
rial brezplačno razdelil za reklamo. 

Za vzorce v smislu 6. točke 28. člena carinskega 
zakona se štejejo neznatne količine predmetov neznat- 
ne vrednosti — kar je odvisno od vrste blaga, ki ga 
predstavljajo, dn od njihovega namena, kakor tudi 
modeli predmeta, ki se namerava proizvajati, poslani 
pa so, da bi se zbrala naročila oziroma ponudbe blaga 
ali sklenila pogodba. 

Vzorcev ni dovoljeno prodajati niti jih rabiti v 
druge namene, razen za prikazovanje, preizkušanje ipd. 

Prošnji za carinsko oprostitev mora predložiti up- 
ravičenec do ugodnosti carinarnici izjavo, da se mu 
vzroci pošiljajo brezplačno in da jih bo uporabil iz- 
ključno v namene, za katere so uvoženi. 

Za reklamni material in vzorce, pri katerih skup- 
na vrednost ne presega 200 dinarjev izda carinarnica 
odločbo o carinski oprostitvi v obliki zaznamka na pre- 
jemnikovi izjavi. Tako ravna carinarnica tudi pri uvo- 
zu tiskanega reklamnega materiala iz 1. točke prvega 
odstavka tćga člena, ne glede na njegovo količino in 
vrednost. 

Za reklamni material in vzorce, pri katerih skupna 
vrednost pošiljke presega 200 dinarjev, mora upraviče- 
nec do ugodnosti predložiti carinarnici pismeno prošnjo 
za carinsko oprostitev in ji priložiti ustrezne listine. 
Na podlagi prošnje izda carinarnica pismeno odločbo. 

Uvožene vzorce mora carinarnica napraviti nerab- 
ne za trgovske namene (s tem, da jih žigosa, preluk- 
nja ali kako drugače), vendar pa s tem ne sme uniči- 
ti njihove glavne funkcionalne vrednosti in uporabno- 
sti za namen, za katerega so bili uvoženi. 

10. člen 
Za blago, ki se uvozi za običajno delitev in porabo 

na sejmih in razstavah po 7. točki 28. člena carinskega 
zakona, se štejejo: 

1) vzorci tujega blaga, razstavljenega na sejmu ali 
razstavi, ki se uvozijo kot vzorci ali so pripravljeni na 
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sejmu ali razstavi iz uvoženega razsutega blaga, s po- 
gojem; 

a) da se delijo brezplačno; 
b) da imajo v primerjavi s ceno za mersko enoto 

blaga iste vrste neznatno vrednost; / 
c) da je v vzorčnih ovitkih količina očitno manjša 

od količine v standardnih ovitkih za nadrobno prodajo; 
2) blago, ki se uvozi ali kupi v državi s konsigna- 

cijskega skladišča za porabo na prireditvah, ki jih or- 
ganizirajo razstavljale! med sejmotn oziroma razstavo, 
in sicer cigarete in drugi tobačni izdelki v vrednosti do 
200 dinarjev, pijače v vrednosti do 200 dinarjev in 
drugo blago, izvzemši kozmetične preparate, parfume 
in kolinsko vodo, v vrednosti do 600 dinarjev. 

Tujemu razstavljalcu, ki kupi blago na konsigna- 
cijskem skladišču, da bi izkoristil ugodnost iz 7. točke 
28. člena carinskega zakona, se sme blago Izdati brei 
plačila carine samo v prvi tretjini trajanja sejma ozi- 
roma razstave na podlagi razstavljalskega kartona, ki 
sta ga overili uprava sejma in carinarnica, in odločbe 
pristojne carinarnice. 

Za priznanje te ugodnosti predloži razstavljalec ca- 
rinarnici prošnjo v treh izvodih. V prošnji morajo biti 
navedeni firma razstavljalca, vrsta, količina dn vred- 
nost blaga ter imetnik konsignacijskega skladišča, s 
katerega se kupuje blago za porabo na sejmu oziroma 
razstavi. 

Ce se pošilja blago na sejem izven kraja, kjer je 
konsignacijsko skladišče, izda odločbo o carinski op- 
rostitvi carinarnica, ki je pristojna za kraj, v katerem 
je sejem. 

Odločbo o carinski oprostitvi izda carinarnica v ob- 
liki zaznamka na vseh treh izvodih prošnje, od kate- 
rih enega obdrži, druga dva pa vrne razstavljalcu, ki 
kupi na njuni podlagi blago s konsignacijskega skla- 
dišča. Imetnik konsignacijskega skladišča obdrži en iz- 
vod, drugega pa vrne razstavljalcu; 

3) blago, potrebno tujemu razstavljalcu edino zato, 
da prikaže oziroma demonstrira na sejmu oziroma raz- 
stavi stroj ali aparat, ki se pri tem porabi oziroma 
uniči; 

4) predmeti, namenjeni za zgraditev, prilagoditev 
In okrasitev začasnih stojnic tujih razstavljalcev (na 
primer; barve, laki, tapete, tapisoni ipd.), ki se pri 
tem porabijo in jih ima carinarnica pod ustreznim 
carinskim nadzorstvom; 

5) katalogi, prospekti, ceniki, oglasi, koledarji (ilu- 
strirani ali ne), fotografske slike brez okvirja, če je 
očitno, 9a so namenjeni kot propagandni material za 
tuje na sejmu ali razstavi razstavljeno blago, in če se 
brezplačno delijo; 

6) arhivski material, obrazci in drugi spisi, ki so 
razstavljalcu potrebni za njegovo administracijo, dok- 
ler traja sejem oziroma razstava. 

11. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 8. točke 28. člena ca- 

rinskega zakona, mora upravičenec predložiti carinar- 
nici skupaj s prošnjo za carinsko oprostitev listino, Id 
jo izda pristojni jugoslovanski ali tuji organ ali orga- 
nizacija, da je odlikovanje, medaljo, spomenico, šport- 
no ali drugo trofejo oziroma podoben predmet dobil v 
tujini na tekrriovanju, razstavi ali podobni prireditvi. 

Na podlagi prošnje in dokaza iz prvega odstavka 
tega člena izda carinarnica odločbo v obliki zaznamka 
na prošnji za carinsko oprostitev. 

12. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 9. točke 28. člena ca- 

rinskega zakona mora predložiti upravičenec carinar- 
nici pismeno izjavo, da so predmeti, ki jih prinaša, 
njegova lastna dela. V izjavi morajo biti ti predmeti 
natančno označeni. 

13. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 10, točke 28. člena ca- 

rinskega zakona mora upravičenec predložiti carinar- 
nici skupaj s prošnjo zdravniško spričevalo pristojne- 
ga zdravstvenega zavoda, da mu je ortopedski oziroma 
drug pripomoček potreben kot nadomestek za manjka- 
joči oziroma okvarjeni telesni organ. 

Za drug pripomoček v smislu 10. točke 28. člena 
carinskega zakona, se štejejo predmeti,1 ki so po svoji 
konstrukciji namenjeni za nadomestitev manjkajočih 
oziroma okvarjenih organov. 

Na podlagi prošnje izda carinarnica pismeno od- 
ločbo. 

14. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 11. točke 28. člena ca- 

rinskega zakona mora upravičenec predložiti carinarnici 
skupaj s prošnjo za carinsko oprostitev potrdilo pristoj- 
ne zdravstvene komisije, da je končal rehabilitaci- 
jo in da je usposobljen za opravljanje določene dejav- 
nosti, ter potrdilo Gospodarske' zbornice Jugoslavije, 
da se uvožena oprema ne izdeluje v Jugoslaviji. 

Na podlagi prošnje izda carinarnica pismeno od- 
ločbo o carinski oprostitvi. 

15. člen 
Za rezervoarje motornih vozil v smislu 12. točke 

28. člena carinskega zakona se štejejo rezervoarji, ki 
ustrezajo vrsti in tipu motornega vozila in so kon- 
strukcijsko neposredno zvezani z zadevnim motornim 
vozilom. 

16. člen 
Ugodnost iz 13. točke 28. člena carinskega zakona 

se prizna v skladu z določbami ustreznih mednarodnih 
pogodb o malem obmejnem in dvolastniškem prometu. 

17. člen 
Da bi izkoristili ugodnosti iz 14. točke 28. člena ca- 

rinskega zakona mora predložiti upravičenec carinarni- 
ci potrdilo Zveze organizacij za telesno kulturo Jugo- 
slavije oziroma ustreznih organizacij v republikah in 
avtonomnih pokrajinah o organiziranju mednarodnega 
tekmovanja in izjavo ali fakturo mednarodne športne 
organizacije, da pošilja medalje brezplačno. 

Z medaljami v smislu prvega odstavka tega člena 
so mišljene vse vrste športnih medalj in plaket. 

Na podlagi prošnje izda carinarnica pismeno od- 
ločbo o carinski oprostitvi. 

18. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 1. točke prvega odstav- 

ka 29. člena carinskega zakona, mora predložiti jugo- 
slovanski državljan carinarnici skupaj s prošnjo za ca- 
rinsko oprostitev: 

1) potrdilo jugoslovanskega diplomatskega ali kon- 
zularnega predstavništva, da je v tujini stalno živel 
najmanj deset let; 
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2) izjavo, da pomenijo uvoženi predmeti predmete 
njegovega gospodinjstva; 

3) seznam predmetov lastnega gospodinjstva, ki ga 
je imel v tujini, katere prinaša oziroma uvozi, z na- 
vedbo vrste in količiije. 

Prekinitev stalnega bivanja v tujini zaradi letneg3 
dopusta, obiska družine ipd, se, všteva v desetletni rok. 

Dan doselitve iz tujine se ugotovi iz upravičenčeve 
potne listine ali na drug ustrezen način. 

Da bi izkoristil ugodnost iz 1. točke prvega od- 
stavka 29. člena carinskega zakona mora predložiti tu- 
ji državljan carinarnici skupaj s prošnjo za carinsko 
oprostitev: < 

1) potrdilo pristojnega organa za notranje zadeve, 
da je bil sprejet v jugoslovansko državljanstvo oziroma 
da je dobil pribežališče; 

2) seznam predmetov lastnega gospodinjstva, ki ga 
je imel v tujini, katere prinaša oziroma uvozi, z na- 
vedbo vrste in količine. 

Za dan doselitve tujega državljana v smislu 1, 
točke prvega odstavka 29. člena carinskega zakona se 
šteje dan sprejema v jugoslovansko državljanstvo ozi- 
roma dan, ko je dobil pribežališče. 

Ce uvozi upravičenec-do ugodnosti iz 1. točke pr- 
vega odstavka 29. člena carinskega zakona motorno 
vozilo, mora predložiti tudi potrdilo pristojnega organa 
za notranje zadeve, da se je iz Jugoslavije izselil pred 
6. aprilom 1941. 

Seznam gospodinjskih predmetov mora Opraviče- 
nec do ugodnosti predložiti carinarnici v dveh izvodih. 
En izvod priloži carinarnica delUaraciji, drugega pa 
overi in vrne upravičencu in navede predmete, ki 
jih je uvozil, Ce uvozi upravičenec do te ugodnosti 
pozneje predmete lastnega gospodinjstva v predpisa- 
nem šestmesečnem roku, mora predložiti carinarnici 
tudi overjen seznam predmetov, ki mu ga je vrnila 
carinarnica. Seznama gospodinjskih predmetov ni do- 
voljeno dopolnjevati ali ga pozneje predložiti carinar- 
riioi v overitev. 

> Ce prinese ali uvozi upravičenec do ugodnosti 
predmete gospodarskega inventarja, mora predložiti 
tudi potrdilo pristojnega občinskega organa, da se sme 
po veljavnih predpisih ukvarjati z določenim poklicem, 
za katerega uvozi predmete gospodarskega inventarja. 

Za nujen gospodarski inventar v smislu 1. točke 
prvega odstavka 29, člena carinskega zakona se ne šte- 
jejo predmeti,-ki bi jih upravičenec do ugodnosti upo- 
rabljal za zaposlovanje tuje delovne sile. 

Za postopek uveljavljanja pravic iz 1. točke prve- 
ga odstavka in četrtega odstavka 29. člena carinskega 
zakona, prihajata smiselno, v poštev ta člen in 28. člen 
tega pravilnika. 

19. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 2. točke prvega odstav- 

ka 29. člena carinskega zakona mora upravičenec pred- 
ložiti carinarnici skupaj s pismeno prošnjo za carinsko 
oprostitev: 

1) pismo ali fakturo tujega pošiljatelja, iz katerega 
je razvidno, da se blago pošilja brezplačno; 

2) izjavo upravičenca do ugodnosti, da se blago 
uvozi v znanstvene, zdravstvene, kulturne, prosvetne 
ali socialne namene oziroma za strokovno usposablja- 
nje začasno nezaposlenih delavcev. 

Na podlagi predloženih dokazov iz prvega odstav- 
ka tega člena izda carinarnica pismeno odločbo o ca- 
rinski oprostitvi. 

20 člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 3. točke prvega odstav- 

ka 29, člena carinskega zakona mora uvoznik oziroma 

upravičenec do ugodnosti predložiti carinarnici skupaj 
s pismeno prošnjo za carinsko oprostitev: 

1) potrdilo za znanost pristojnega organa, da je 
organizacija, za katero se uvozi blago, registrirana kot 
znanstveni zavod in da se izključno ukvarja z znan- 
stvenim raziskovalnim delom, ali potrdilo za prosveto 
oziroma kulturo pristojnega upravnega organa, с1ач8е 
zavod, za katerega se uvozi blago, ukvarja. izključno 
s poukom oziroma kulturno dejavnostjo; 

2) potrdilo Gospodarske zbornice Jugoslavije, da 
se aparati, instrumenti in stroji ter njihovi deli, ki se 
uvozijo, ne izdelujejo v Jugoslaviji; 

3) izvod prijave o sklenjenem poslu ali kakšen 
drug dokaz, iz katerega je mogoče ugotoviti, da se bla- 
go uvozi za upravičenca do ugodnosti; 

4) izjavo, da bo uvožene stroje, aparate in. instru- 
mente ter njihove dele uporabljal izključno za nepo- 
sredno, uporabo pri znanstvenem raziskovalnem delu 
oziroma pouku ali kulturni dejavnosti. 

Na podlagi prošnje izda carinarnica pismeno od- 
ločbo o carinski oprostitvi upravičenca do. ugodnosti. 

21, člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 4, točke prvega odstav- 

ka 29, člena carinskega zakona predloži Jugoslovanski 
Rdeči križ carinarnici skupaj z zahtevo za carinsko 
oprostitev svojo izjavo, v katere namene bo uporablje- 
no uvoženo blago. 

Na podlagi prošnje izda carinarnica pismeno od-< 
ločbo o carinski oprostitvi. 

22, člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 5. točke prvega odstav-« 

ka 29. člena carinskega zakona mora predložiti upra- 
vičenec carinarnici skupaj s prošnjo za carinsko op- 
rostitev: 

1) potrdilo za kulturo pristojnega upravnega orga- 
na, da so umetniški predmeti in zbirke ter predmeti za 
zbirke, ki se uvozijo, namenjeni muzejem ali umet- 
niškim galerijam; 

2) izvod prijave o sklenjenem uvoznem poslu, ki jo 
je treba predložiti pristojni banki in iz katere je raz- 
vidno, da je upravičenec muzej ali umetniška galerija, 
razen če ni s posebnimi predpisi določeno, da prijava 
ni potrebna. 

Na podlagi prošnje izda carinarnica pismeno od- 
ločbo o carinski oprostitvi. 

23. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 6. točke prvega odstav- 

ka 29. člena carinskega zakona mora predložiti upra- 
vičenec carinarnici skupaj s prošnjo za carinsko opro- 
stitev potrdilo ustrezne šole o tem, da je upravičenec 
njen dijak oziroma študent in da so mu predmeti, ki 
jih uvozi potrebni kot učila. 

Na podlagi prošnje izda carinarnica pismeno od- 
ločbo o carinski oprostitvi. 

24. člen 
Ugodnost iz 7. točke pod a) prvega odstavka 29. 

člena carinskega zakona se nanaša na predmete, ki se 
za zamenjavo obrabljenega ali uničenega dela kupu- 
jejo in montirajo v osebno motorno vozilo, medtem ko 
je vozilo v tujini, če njihova skupna vrednost ne pre- 
sega 300 dinarjev. Ce skupna vrednost predmetov pre- 
sega 300 dinarjev, se sme ugodnost izkoristiti samo za 
tiste predmete, katerih skupna vrednost ne presega 
tega zneska. 

Ugodnost iz 7. točke pod b) prvega odstavka 29. 
člena carinskega zakona se nanaša na predmete, ki -se 
za zamenjavo obrabljenega ali uničenega dela monti- 
rajo v cestno motorno vozilo v javnem prometu, med- 
tem ko je vozilo v tujini, če njihova vrednost ne pre- 
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sega skupaj 1.000 dinarjev. Ce skupna vrednost pred- 
metov presega 1.000 dinarjev, se sme ugodnost izko- 
ristiti samo za tiste predmete, katerih skupna vrednost 
ne presega tega zneska. 

Zamenjavo obrabljenega ali uničenega dela v smi- 
slu prvega in drugega odstavka tega člena prijavi up- 
ravičenec carinarnici ustno. 

Ugodnost iz 7. točke pod c) prvega odstavka 29. čle- 
na carinskega zakona smejo izkoristiti ladje v javnem 
mednarodnem prometu, dokler plovejo v notranjih 
vodah. 

Da bi izkoristil ugodnost iz 7. točke pod d) prvega 
odstavka 29. člena carinskega zakona mora upravičenec 
predložiti prošnjo in ustrezno dokumentacijo, na pod- 
lagi katerih izda carinarnica odločbo v obliki zaznam- 
ka na prošnji. 

Količina potrošnega in pogonskega materiala za 
delo in varnost plovbe, za katerega se sme priznati 
ugodnost iz 7. točke pod d) prvega odstavka 29. člena 
carinskega zakona, je odvisna od trajanja plovbe v 
prometu s tujino. 

Da bi izkoristil ugodnost iz 7, točke pod c) in e) 
prvega odstavka 29, člena carinskega zakona, mora 
predložiti upravičenec carinarnici prošnjo in ustrezno 
dokumentacijo, da je določene predmete kupil in mon- 
tiral oziroma da jih bo montiral v prevozno sredstvo 
zaradi zamenjave obrabljenega ali uničenega dela. Na 
podlagi prošnje in priložene dokumentacije izda cari- 
narnica pismeno odločbo o carinski oprostitvi. 

Upravičenci do ugodnosti iz 7. točke pod c) in e) 
prvega odstavka 29. člena carinskega zakona, lahko v 
uvozni carinski deklaraciji uvrstijo dele v eno samo 
ustrezno tarifno številko carinske tarife s skupnim 
imenovanjem: »Deli za zamenjavo obrabljenih in uni- 
čenih delov«, s pogojem, da morajo biti uvoženi delt 
posamič navedeni v posebni specifikaciji, ki je sestav- 
ni del deklaracije. 

25. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 8. točke prvega odstav- 

ka 29. člena carinskega zakona mora upravičenec pred- 
ložiti carinarnici: 

1) potrdilo pristojnega občinskega organa o tem, 
kakšno materialno škodo je utrpel zaradi elementarne 
nesreče; 

2) pismo ali fakturo tujega pošiljatelja, da so 
predmeti poslani brezplačno, oziroma potrdilo pristoj- 
ne službe družbenega knjigovodstva, da so predmeti 
kupljeni iz sredstev, dobljenih iz tujine kot denarna po- 
moč za odpravo posledic elementarne nesreče. 

Na podlagi prošnje in priloženih listin izda cari- 
narnica pismeno odločbo o carinski oprostitvi. 

28. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 9. točke prvega odstav- 

ka 29. člena carinskega zakona mora upravičenec pred- 
ložiti skupaj z deklaracijo potrdilo Zveznega sekreta- 
.riata za notranje zadeve s .katerim se dokazuje, da se 
specifična oprema uvozi za organe za notranje zadeve. 
Na uvozni carinski deklaraciji zapiše carinarnica za- 
znamek o številki in datumu posebne odločbe Zvezne- 
ga izvršnega sveta, na podlagi katere se uveljavlja pra- 
vica do carinske oprostitve. 

Evidenco o izkoriščanju ugodnosti po posameznih 
odločbah Zveznega izvršnega sveta vodi Zvezna carin- 
ska uprava. 

27. člen 
Da bi izkoristil ugodnost iz 10, točke prvega od- 

stavka 29. člena carinskega zakona mora predložiti upra- 
vičenec skupaj z deklaracijo potrdilo pristojnega organa 
za zdravstvo, s katerim se dokazuje, da se specifična 
oprema uvozi za organizacije združenega dela na področ- 
ju zdravstva. Na uvozni carinski deklaraciji zapiše cari- 
narnica zaznamek o številki in datumu posebne odločbe 
Zveznega izvršnega sveta, na podlagi katere se uve- 
ljavlja pravica do carinske oprostitve, 

28. člen 
Ugodnost iz 30, člena carinskega zakona se sme 

izkoristiti za predmete gospodarskega inventarja, ki 
so namenjeni za storitvene, obrtne in kmetijske dejav- 
nosti in zajeti v poglavjih 82 do 87 carinske tarife, ra- 
zen za tele predmete: 

Tarifna 
številka Imenovanje 

1 T" 

82.02 Žage (nemehanične, listi za ročne ali strojne 
žage (vštevši tudi liste za žage brez zob): 
1) Žage za les: 

a) ročne 
b) druge 

2) Listi za strojne žage za kovino 
3) Drugo: 

a) ročne žage 
b) druge 

82.03 Ročno orodje klešče vseh vrst (vštevši klešče 
za sekanje), ščipalne klešče, pincete, kleparske 
škarje, klešče za skrajševanje klinov in pod.; ,, 
prebijala za luknje, sekala za cevi; odvijala 
in ključi (razen ključev-kladiv); pile in stru- 
gala: 
1) Kovinske škarje 
2) Klešče 

Ex, 
— Kombinirane, z izolacijo ali brez nje 
— Mizarske 
•— Telegrafske 
— Klešče za stransko in ravno sekanje 
— Švedske klešče 

3) Ključi za vijake 
Ex, 
— Viiični dvostranski,' odprti 
— Objemni, zaprti, ravni in zakrivljeni 
— Nasadni 
— Imbus 
— Votli 
— Vse vrste nastavljivih ključev 

4) Drugo ■ 
Ex. 
— Pile 
— Ročna prebijala 

82.04 Ročno orodje, vštevši tudi vdelane diamante 
za rezanje stekla, ki ne spada v kakšno drugo 
tarifno številko tega poglavja; spajkalne lam- 
pe, nakovala; vpenj'alne priprave (primeži), 
razen pribora in delov za orodne stroje, poljs- 
ke kovačnice, na podstavke montirani brusi 
(na ročni ali nožni pogon): 
1) Kladiva 

Ex. 
Ključavničarska kladiva 

2) Nakovala 
3) Svedri 
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5) Spajkalne lampe 
6) Drugo 

Ex. 
— Primeži in vpenjalne naprave 
— Skoblji za obdelavo lesa 
— Ročno orodje in pribor v lesni indus- 

triji in gozdarstvu 
— Izvijači 

82.05 Izmenjalao orodje za ročne obdelovalne pri- 
prave, za obdelovalne stroje ali za ročne ob- 
delovalne priprave na mehaničen pogon (na 
primer za dolbljenje, štaneanje, rezanje navo- 
jev, vrtanje, zavijanje, rezkanje, prebijanje, 
rezanje, struganje, privijanje itd.), vštevši tu- 
di matrice za izvlečenje žice, matrice za stis- 
kanje kovin in svedre za vrtanje sten: 
1) Iz navadne kovine: 

a) svedri in drugo vrtalno orodje.. 
b) navojni svedri, povrtala, navojno orodje 

za matice, vštevši tudi držala nareznic, 
glavniki za navoj in drugo navojno o- 
rodje za luknje, povrtavanje lukenj in 
za narezovanje navojev 

c) rezkala, igle za prevlačenje profilov 
(mandrini), modulna odvodna rezkala in 
drugo orodje za rezkanje, prevlačenje in 
izdelavo zobnikov 

d) strugarska in podobna orodja, vštevši 
tudi obrušene in termično obdelane pa- 
lice 

e) orodje za izvlačenje (palic, cevi ddr.), 
vštevši tudi orodje (matrice-patrice) za 
hladno stiskanje kovin 

f) vrtalno in sondažno orodje: 
1) rudarsko 
2) drugo 

g) drugo orodje za stroje in ročne obde- 
lovalne priprave 

2) Iz kovinskih karbidov: 
a) za vrtanje in sondažo: 

1) rudarsko 
2) drugo 

b) drugo orodje za stroje jn ročne obde- 
lovalne priprave 

3) Iz diamanta, aglomeriranega ali ne: 
a) za vrtanje in sondažo: 

1) rudarsko 
2) drugo 

b) drugo orodje za stroje in ročne obdelo- 
valne priprave 

4) Iz drugega materiala 

82.07 Vrhovi in ploščice orodij, paličice in podobno 
za vrhove orodja, nemontirani, az sintratnih 
kovinskih karbidov (tugstena. molibdena ali 
vanadija) 

84.10 Črpalke (vštevši motorne in turbinske črpalke) 
za tekočine, z merilnimi napravami ali brez 
takih naprav; elevatorji za tekočine z vedri, 
verigami, propelerji in podobnim: 
1) Črpalke z izmeničnim škropljenjem 
3) Centrifugalne črpalke 
4) Reaktivne črpalke 
5) Batne črpalke 
6) Elevatorji za tekočine 
1) Drugo 

84.15 Stroji in aparati za ustvarjanje hladu (elek- 
trični m drugi) — hladilniki — drugo 

£4.21 Mehanični aparati (ročni ali ne), ki brizgajo, 
razpršujejo ali razsipajo tekočine ali prah; 
gasilski aparati (napolnjeni ali ne); aerografske 
pištole in podobna aparati; stroji in aparati, 
ki mečejo paro ali pesek, in podobni stroji, ki 
mečejo curek 
4) Atomizerji in podobne škropilnice: 

a) ročne 
b) do 400 1, samovozne 
c) do 400 1, nošene in vlečene 
d) nad 400 1 do 800 1, samovozne 
e) nad 400 1 do 800 1, vlečene in nošene 
f) nad 800 1: 

1) samovozne 
2) druge 

g) drugo 

84.23 Nepremični in premični stroji za izkopavanje, 
niveliranje, nabijanje, poglabljanje, vrtanje in 
kopanje zemlje, mineralov ali rudnin (na pri- 
mer: mehanične lopate, stroji za rezanje pre- 
moga, ekskavatorji, skraperji, nivelirni stroji 
in buldožerji); stroji za zabijanje pilotov, 
snežni plugi brez lastnega pogona (vštevši tudi 
priključke za snežne pluge): 
1) Plugi za čiščenje snega, grabilci in drugi 

čistilci snega, razen samovoznih 
2) Stroji za prenašanje, kot so skraperji in 

podobno: 
a) samovozni 
b) vlečeni ' 
Ex. 
— Vlečeni do 5 m3 

— Nepremični 

84.23/3 Ekskavatorji, mehanične lopate in podobne 
samozvane naprave 
Ex. 
— Nakladalniki na gosenicah z mehaničnim 

prenosom in z motorjem nad 40 KM 
— Nakladalniki na gosenicah, na hidrostati- 

čen pogon, z motorjem nad 70 KM 
— Nakladalniki na kolesih, z motorjem nad 

75 KM 

84.23/4 Buldožerji, bagri, angldozerji in podobni stroji 
Ex. 
— Bagri na gosenicah, z mehaničnim preno- 

som, s prostornino žlice od 0,2 ms in več 
— Na gosenicah, na hidrostatičen pogon, z 

motorjem 25 KM in več 
•— Na kolesih, na hidrostatičen pogon z mo- 

torjem nad 25 KM 
— Avtobagri na mehaničen pogon, s prostor- 

nino žlice nad 0,4 m3 

— Avtobagri s hidrostatičnim prenosom, z 
motorjem nad 80 KM 

— Buldožerji na gosenicah z motorjem nad 
40 KM 

— Buldožerji na kolesih, z motorjem nad 
75 KM 

84.23/5 Stroji na nabijanje tal, razen cestnih valjarjev 

84.23/7 Stroji za globinska vrtanja 
Ex. 
— Rotacijski stroji za globinska vrtanja na 

kolesih, s premerom vrtanja do 60 mm m 
z globino vrtanja do 300 m 
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— Na saneh do 1000 m 
— Na saneh — jamski, s premerom vrtanja 

do 43 mm in z globino vrtanja do 40 m 
— Vrtalna kladiva — globinska na zračni po- 

gon, s premerom vrtanja do 70 mm 
84.23/11 Graderji 

Ex, 
Samovozni, z mehaničnim in hidrodinamičnim 
prenosom, z motorjem nad 60 KM 

84.24 Kmetijski in vrtnarski stroji za pripravo in 
kultiviranje zemlje (na primer plugi, brane, 
kultivatorji, sejalniki in trosilniki za gnoj); 
valjarji za travnike in športne terene; 

1) Plugi; 
a) vprežni 
b) samovozni 
d) drugi 

2) Kultivatorji: 
a) vprežni 
c) drugi 

3) Brane: 
a) vprežne 
b) traktorske 
c) druge 

4) Valjarji: 
a) vprežni 
b) traktorski 
c) drugi 

5) Kolutaste brane: 
a) vprežne 
b) traktorske 
c) druge 

6) Sejalniki: 
a) vprežni 
c) drugi 

7) Trosilniki za gnoj: 
a) vprežni 
c) drugi 

8) Okopalniki: 
a) vprežni 
c) drugi 

10) Drugo: 
84.25 Stroji, aparati in priprave za spravljanje in 

mlatev kmetijskih pridelkov; stiskalnice za 
slamo, in krmo; kosilniki za travo, vejalniki 
in podobni stroji za čiščenje semena, zrnja in 
stročnic; stroji za sortiranje jajc in drugi 
stroji za sortiranje kmetijskih pridelkov (ra- 
zen strojev za mlinsko industrijo iz tar. štev. 
84.29): 
1) Kombajni za žito: 

a) samovozni 
2) Kombajni za koruzo: 

a) samovozni 
b) vlečeni 

5) Kosilniki: 
a) vprežni 
b) traktorski 

7) Robkalniki: 
a) ročni 
b) motorni 

8) Grabi je in obračalniki za seno: 
a) vprežni 
b) drugi 

84.27 Sadni mlini-stiskalnice, stope in drugi stroji 
za pridobivanje vina, jabolčnika, sadnih sokov 
ipd.: 
1) Mehanični sadni mlini in stiskalnice za pri- 

dobivanje vina, žganja in sokov 
84.28/3 Drugi kmetijski vrtnarski, perutninarski in 

čebelarski stroji; naprave za kalitev z meha- 
nično ali termično opremo; valilniki in nasadi 
za perutnino — drugo 

84.29 

84.36 

84.37 

84.38 

84.40 

Stroji za mlinsko industrijo in drugi stroji 
(razen strojev za kmetijsko gospodarstvo) za 
predelavo žita in suhih stročnic: 
1) Mlini in kladiva 
2) Drugi mlini 
3) Naprave za presevanje in čiščenje 

Stroji za predenje (iztiskovanje) umetnih in 
sintetičnih tekstilnih vlaken iz mase; stroji za 
pripravljanje naravnih ali umetnih in sinte- 
tičnih tekstilnih vlaken; stroji za predenje in 
vpredanje; stroji za dubliranje, navijanje in 
previjanje (vštevši tudi stroje za navijanje 
osnove): ' 
4) Mikalniki (karde) 

a) za bombaž, konopljo in lan 
6) Predilni in predpredilni stroji; 

a) za bombaž, konopljo in lan 

Stroji za tkanje; pletenje, izdelovanje vrvic, 
tila, čipk, vezenin, pozamenterije, pletenic ali' 
mrež; stroji za pripravljanje preje, ki se upo- 
rablja na teh strojih, vštevši tudi snovalne in 
ravnalne stroje: 
1) Statve za tkanje volnenih, bombažnih in 

svilenih tkanin, navadne 
2) Statve za tkanje volnenih, bombažnih in 

svilenih tkanin na jacguardskih strojih, 
bunt in podobnih avtomatičnih strojih 

3) Statve za čipke in pozamenterijo 
4) Statve za tkanje konopnenih in lanenih 

tkanin 
5) Druge statve 
7) Trikotažni stroji: 

a) za ravno pletenje 
Ex. 

Ročni stroji za ravno 
finoč in širin 

pletenje, vseh 

— Polavtomatični stroji za ravno pletenje 
vseh finoč in širin 

— Avtomatični stroji za ravno pletenje 
vseh finoč in širin z enim sistemom 

Pomožni stroji za stroje iz tar. štev. 84.37 (šaft 
stroji, jacguardski stroji, avtomatični ustav- 
Ijači gibanja in mehanizmi za spreminjanje 
smeri čolnička); deli in pribor, ki so namenje- 
ni izključno ali v glavnem za stroje iz te ta- 
rifne številke in za stroje iz tar. štev. 84.36 
ali 84,37 (vretena in krila za vretena, garniture 
za mikalnike, izmetovaloi tuljav, čolnički, niti 
in dvigalci za niti in igle itd.); 
1) Pomožni stroji-dn aparati za stroje iz tar. 

štev 84.37: 
a) šaft stroji 
b) jacguardski stroji 
Ex. 
— Enohodni in dvohodni 

papirnate karte 
— Enohodni in dvohodni za trde kartonske 

karte 

Stroji za pranje, čiščenje, sušenje, beljenje, 
barvanje, apretiranje, dovrševanje in prevla- 
čenje tekstilne preje, tkanin in izdelkov iz 
tekstilnih surovin (vštevši tudi stroje za pra- 
nje, likanje in suho čiščenje); stroji za zvija- 
nje, navijanje in rezanje tkanin; stroji za pre- 

ža brezkončne 
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vlačenje tkanin ali drugih podlog pri izdelo- 
vanju iinoleja in drugih pokrivačev za pod; 
stroji za tiskanje tkanin, usnja, stenskih tapet, 
zavojnega papirja, Iinoleja in drugih materi- 
alov ter gravirane ali jedkane plošče, 
ploščice ali Valji za te stroje: 
1) Stroji in aparati, razen strojev In aparatov 

iz točke 2 
d) Stroji za likanje konfekcije in trikotaže 
Ex 
— Stiskalnice za likanje 
— Mize za likanje 
— Parni likalniki 

84.41 Šivalni stroji; omarice za šivalne stroje; igle 
za šivalne stroje; 
1) Šivalni stroji za dom, navadni, kompletni: 

a) z vdelanim elektromotorjem 
b) drugi 

2) Glave za navadne šivalne stroje za dom: 
a) z vdelanim elektromotorjem 
b) druge 

3) Specialni šivalni stroji za dom — kompletni 
4) Glave za šivalne stroje iz točke 3 

84.45 Stroji za obdelovanje kovin in kovinskih kar- 
bidov, razen strojev iz tar. štev. 84.49 in 84.50: 
1) Stroji za obdelovanje z deformacijo: 

b) stiskalnice; 
1) na mehaničen pogon 
Ex. 
— Frikcijske — do 250 t 
— Enostebrne — do 250 t 
— Dvostebrne ;— do 1000 t 
— Stiskalnice za oglato krivljenje ploče- 

vine (abkant) — do 160 t 
2) na hidravličen pogon 
Ex. 
— Enostebrne — do 250 t 
— Za globoko vlečenje — do 1000 t 
— Za oblikovanje duroplasta — do 

1000 t 
— Za paketiranje — do 250 t 
— Za brizganje plastičnih mas — od 25 

do 3000 t 
— Stiskalnice za oglato krivljenje plo- 

čevine (abkant) — do 500 t 
c) drugi stroji: 

1) za upogibanje, ravnanje in odrezova- 
nje pločevine 

Ex. 
— Kombinirane škarje za. rezanje plo- 

čevine in za ploščato jeklo 160 X 
X 28 mm 

— Giljotinske škarje za pločevino — do 
13 cm X 3050 mm 

4) za hladno oblikovanje 
Ex. 
— Kleparski stroji za okroglo upogiba- 

nje pločevine do 1 X 1000 mm 
— Stroji za izrezovanje pločevine, de- 

bele do 5 mm 
6) Drugi stroji 
Ex. 
— Za rezanje in upogibanje betonskega 

železa do 0 35 mm 

Ex. 

. — Kombinirane škarje za rezanje pro- 
filnega materiala in ogelno železo do 
15 X 18 mm 

2) stroji za obdelovanje s struženjem: 
a) stružnice: 

2) vertikalne (karuselske) 
Ex. 
Za obdelavo — do 0 16.000 mm 
3) revolverske 
Ex. 
Za prepuščanje materiala do 0 50 mm 
4) Avtomatične ž enim vretenom, ko- 

pirne in s programskim upravljanjem 
Ex. 

Od 0 12 do 0 42 mm 
5) druge 
Ex. 

Univerzalne in produkcijske s koni- 
cami, visokimi do 500 mm in razmi- 
kom med konicami do 4000 mm 

b) vrtalni stroji 
1) vertikalni (namizni in stebmi) 
Ex. 
— Z učinkom do 0 63 mm 
2) horizontalni s premerom droga do 

160 mm 
3) radialni 
Ex. 
— Z učinkom vrtanja do 56 mm in kra- 

kom 1600 mm 
c) brusilni stroji: 

1) za krožno zunanjo in notranjo obde- 
lavo 

Ex. 
Do 0 350 X 2.000 mm 
2) za ravno brušenje 
Ex, 
Do 0 350 X 1.000 mm . 

d) ostrilni stroji 
Ex. 
— Univerzalni za orodje 
— Drugi, z dvema _ okroglima brusoma 

e) rezkalni stroji: 
1) vertikalni, horizontalni in univerzalni 

— Univerzalni z velikostjo mize do 350 X 
X 1.350 mm 

— Univerzalni in horizontalni z velikostjo 
mize do 350 X 1.350 mm 
3) kopirni, specialni in drugi 
Ex. 
— Velikosti mize Ž54 X l.l6o mm 

f) Skobeljniki: 
1) kratkohodni in dolgohodni 

Ex. 
2) kratkohodni, shaping stroji s hodont 

do 650 mm 
g) Žage: 

1) listne in tračne 
Ex, 

Polavtomatske in avtomatske za rezanje 
do 0 520 mm 
2) Cirkularne in specialne 
Ex. 
Za rezanje do 0 65 mm 
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84.47 Stroji za obdelovanje lesa, plute, kosti, ebonita 
(trdega kavčuka), trdih umetnih plastičnih 
snovi ali drugih trdih snovi za rezljanje, ra- 
zen strojev iz tar, štev, 84.49. 
1) 'Stroji za stiskanje plastičnih snovi 

a) navadni 
Ex., 
— Za brizganje plastičnih mas — od 25 

do 3.000 t 
b) z revolverskimi glavami 
Ex. 
— za brizganje plastičnih mas od 15 do 

3.000 t 
6) Stroji za rezkanje lesa 

Ex. 
— Namizni rezkalni stroji 
— Nadmizni rezkalni stroji 

7) Stroji za brušenje lesa 
Ex. 
— Tračne brusilnice 
— Valjaste brusilnice, z več valji 
— Valjaste brusilnice, z ročnim 

pomikom 
8) 2age za les 

Ex. 
— Tračne žage za hlode z avtomatičnim 

pomikom, vertikalne do 1400 mm 
— Cepilne tračne žage 
— Namizne tračne žage, nepremične 

10) Drugi stroji za mehanično predelavo lesa 
Ex. 
— Ravnalni stroji z ročnim pomikom 
— Stružnice za les 
— Kombinirani ravnalni stroji brez napra- 

ve za nastavitev debeline 
— Ravnalni stroji kombinirani z enim 

strojem ali več 

84.56 Stroji za sortiranje, presevanje, separacijo, 
pranje, lomljenje, mletje, in mešanje zemlje, 
kamna, rudnin in drugih trdnih mineralnih 
tvarin (vštevši tudi prah in maso-pasto); stroji 
za aglomeriranje, ulivanje in oblikovanje trd- 
nih mineralnih goriv ipd. ter drugih mineral- 
nih proizvodov v prahu ali gmoti; stroji za 
izdelovanje peščenih livarskih kalupov: 
2) Naprave in oprema za pripravljanje in 

vgrajevanje betona 
Ex, 
— Premični betonirni stroja z mešanjem po 

principu prostega pada z ročnim ali pol- 
avtomatičnim upravljanjem, z zmog- 
ljivostjo do 30 mVh 

— Premični betonirni stroji s prisilnim 
mešanjem z zmogljivostjo do 30 m3/h 

— Nepremični betonirni stroji z ročnim 
polavtomatičnim in avtomatičnim u- 
pravljanjem, z zmogljivostjo do 35 m3/h 

— Naprave za dovajanje agregata — me- 
hanična lopata z jekleno vrvjo dolgo do 
14 m 
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— Betonske baze za sterilizacijo tal do 20 
ton 

5) Stroji in naprave za proizvodnjo gradbene- 
ga materiala (drobilniki, sita, pralniki, me- 
šalci, sušilnice, čistilci, žrmlje, mlini, dezin- 
tegratorji in pulverizatorji) 
Ex. 
— Čeljustni dobrilniki z navadnim in 

kombiniranim gibanjem čeljusti in od- 
prtino ustja do 1300 mm X 1000 mm 

— Cilindrični mlini s kroglami ali palicami 
raznih dimenzij 

— Premični drobilni postroji 
7) Drugo 

Ex. 
— Asfaltne baze do 20 t 

84.59 Stroji in mehanične priprave, ki imajo po- 
sebne funkcije in ne spadajo v nobeno drugo 
tarifno številko tega poglavja: 
2) Drugo 

a) stroji in priprave za izdelovanje in vzdr- 
ževanje betonskih in asfaltnih cestišč 
1) Drugo 

Ex. 
Mešalniki za lepilo 

1.01 Električni generatorji, motorji, pretvorniki 
(rotacijski ali statični) transformatorji, usmer- 
niki in usmerni aparati, induktorji: 
1) Generatorji, motorji in pretvorniki — kon- 

vertorji: 
a) generatorji in motorji: 

2) drugi: 
aa) težki do vštetih 5 kg 

Ex. 
— Električni majhni motorji do 50 V/ 
— Električni motorji generatorji, z močjo 

do 10 kWA 
— Električni motorji generatorja, z močjo 

nad 10 do 1000 kWA 
2) Transformatorji: 

b) drugi 
1) težki do vštetega 1 kg 

Ex. 
— majhni enofazni do 1 kVVA in trofazni 

do 1,5. kWA 
— Za varjenje in telefonijo 
a) težki do vštetih 1 do 100 kg 
Ex. 
— Majhni enofazni do 1 kWA in trofazni 

do 1,5 kWA 
— Za varjenje 

3) Usmerniki in usmerni aparati 
Ex. 
— Na živosrebrno paro 
— Kontaktni 
— Mehanični, drugi 
— Za polnjenje akumulatorjev 
— Usmerni elementi (selenski, silicijevi in 

drugi) 
— Usmerniki, drugi 

85.12/6 Električni likalniki 
a) gospodinjski 
b) drugi 
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87.01 Traktorji (razen traktorjev iz tar. štev. 87.07), 
z napravami za dviganje in spuščanje tovora, 
s škripci ipđ. ali ne: 

1) Traktorji (razen traktorjev iz točke 2): 
c) drugi traktorji na gosenice 
d) drugo 

2) Traktorji za vleko polpriklopnikov 

87.14 Druga vozila (vštevši tudi priklopnike) brez 
mehaničnega pogona in njihovi deli: 
1) Priklopniki, odprti, za razsuti tovor in za 

koncentrirane tovore, navadni 
2) Priklopniki s kontejnerji za cement, vino, 

ter hladilniki itd. 
3) Priklopniki s keeperskimi napravami in na- 

pravami za avtomatično nakladanje in 
razkladanje 

4) Priklopniki za prevoz tovora, težkega nad 
15 ton, s hidravličnimi ali drugačnimi na- 
pravami 

5) Druga vozila 
6) Deli 

Uporabnik do ugodnosti iz 30. člena carinskega 
zakona mora predložiti carinarnici skupaj s prošnjo 
za carinsko oprostitev oziroma za nižjo carinsko stop- 
njo: 

1) potrdilo diplomatskega ali konzularnega pred- 
stavništva. da je bil na delu v tujini nepretrgoma naj- 
manj dve leti ali najmanj 24 mesecev v treh zapored- 
nih letih; 

2) pismeno izjavo, da se za stalno vrača v državo, 
kakor tudi da v zadnjih petih koledarskih letih ni 
izkoristil ugodnosti po tem naslovu; 

3) potrdilo pristojnega občinskega organa, da sme 
opravljati ustrezno storitveno ali obrtno dejavnost 
oziroma se ukvarjati s kmetijsko dejavostjo. 

29 člen 
Ce se uvozi blago, za katero je v mednarodni po- 

godbi določena carinska oprostitev, mora upravičenec 
do ugodnosti predložiti carinarnici skupaj z deklara- 
cijo prošnjo in dokaze, da uvozi blago na podlagi med- 
narodne pogodbe. 

Na podlagi prošnje in predloženih dokazov izda 
carinarnica pismeno odločbo, če ni v zadevni medna- 
rodni pogodbi drugače določeno. 

30, člen 
Z vrednostjo blaga v smislu tega pravilnika je 

mišljena vrednost blaga, ki pomeni carinsko osnovo 
v smislu členov 34 do 44 carinskega zakona. 

31. člen 
Z dnem. ko začne veljati ta pravilnik, nehata ve- 

ljati navodilo o postopku za ugotavljanje carinske os- 
nove in za uveljavljenje pravice do carinske oprostitve 
(»Uradni list SFRJ« št, ЗО^, 14-66 32/67, 30/70, 51/70 
in З-та in navodilo o predmetih gosnodarskega inven- 
tarja, za katere velja ugodnost iz 3b točke 18, člena 
zakona o carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 24/72). 

32. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 1973. 

St. 3-9325/1. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni sekretar 
za finance: 

Janko Smole s. r. 

592. 

Na podlagi prvega odstavka 223. člena in 328. člena 
i carinskega zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) pred- 
pisuje zvezni sekretar za finance 

PRAVILNIK 
i 

O POGOJIH ZA ODPIRANJE PROSTIH CARINSKIH 
PRODAJALN TER O CARINSKEM NADZORSTVU 
IN CARINJENJU BLAGA, KI SE PRODAJA V PRO- 
STIH CARINSKIH PRODAJALNAH, IN BLAGA, S 
KATERIM SE PRESKRBUJEJO PREVOZNA SRED- 

STVA V MEDNARODNEM PROMETU 

1. člen 
Ta pravilnik predpisuje pogoje in postopek za 

odpiranje prostih carinskih prodajaln, carinsko nad- 
zorstvo nad blagom, ki se prodaja v prostih carinskih 
prodajalnah (prvi odstavek 223. člena carinskega za- 
kona), postopek izvajanja carinskega nadzorstva in 
carinjenja blaga, s katerim se preskrbujejo prevozna 
sredstva v mednarodnem prometu (328. člen carin- 
skega zakona), ter postopek z blagom, spravljenim v 
konsignacijskem skladišču, ki se prodaja za uporabo 
izven carinskega območja Jugoslavije (šesti odstavek 
213. člena carinskega zakona). 

Proste carinske prodajalne 

2. člen 
Proste carinske prodajalne se smejo odpirati na 

javnih, za mednarodni promet odprtih letališčih v 
čakalnicah, ki so namenjene potnikom v mednarod- 
nem prometu (tranzitna dvorana). 

Tranzitna dvorana, v kateri se odpre prosta ca- 
rinska prodajalna, mora biti tako zavarovana, da ni 
mogoče prinašati in ne odnašati blaga brez carinskega 
nadzorstva. 

3. člen 
Prosto carinsko prodajalno sme odpreti organiza- 

cija združenega dela za letališke storitve oziroma 
za takšno vrsto zunanjetrgovinske dejavnosti registii- 
rana organizacija združenega dela, ki sklene z njo 
pogodbo o uporabi ustreznih prostorov oziroma pros- 
tora v tranzitni dvorani. 

Zahtevo za otvoritev proste carinske prodajalne 
je treba vložiti pri carinarnici, ki je pristojna za kraj 
javnega letališča. 
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Ce vloži zahtevo za otvoritev proste carinske pro- 
dajalne organizacija združenega dela, ki je registri- 
rana za opravljanje ustrezne zunanjetrgovinske dejav- 
nosti, mora skupaj z njo predložiti en izvod pogodbe 
o uporabi prostorov oziroma prostora, namenjenih za 
prosto carinsko prodajalno, in izpisek iz registra pri- 
stojnega gospodarskega sodišča. 

4. člen 
Ko prejme zahtevo, ustanovi carinarnica tričlan- 

sko komisijo, ki ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za 
izvajanje ukrepov carinskega nadzorstva. 

Komisija pregleda prostore in sestavi o svoji ugo- 
tovitvi zapisnik v treh izvodih. En izvod se izroči 
vložniku zahteve za otvoritev proste carinske pro- 
dajalne, dva pa obdrži carinarnica. 

Komisija mora prostore, ki so namenjeni za pro- 
sto carinsko prodajalno, pregledati najpozneje v petih 
dneh od dneva, ko je vložena zahteva. 

5. člen 
Na podlagi zahteve, priloženih listin in zapisnika 

komisije izda carinarnica odločbo. 

V odločbi morajo biti poleg drugih podatkov na- 
vedeni tudi pogoji, ob katerih s'e dovoljuje otvoritev 
proste carinske prodajalne. 

6. člen 
V prosto carinsko prodajalno sme biti spravljeno 

uvozno neocarinjeno blago in domače blago, ki Je na- 
menjeno za prodajo potnikom v mednarodnem pro- 
metu 

7. člen 
Blago iz 6. člena tega pravilnika se spravi v pro- 

sto carinsko prodajalno na podlagi izhodnega lista 
(48. člen pravilnika o carinskem nadzorstvu in o pos- 
topku carinjenja blaga, ki Je spravljeno pod carinsko 
nadzorstvo). 

, Imetnik proste carinske prodajalne mora blago, 
ki Je spravljeno v prosto carinsko prodajalno eviden- 
tirati v kartotečnih listih posebej za domače in posebej 
za tuje blago po obrazcu št. 1, ki je objavljen skupaj s 
tem pravilnikom in Je njegov sestavni del. Kartoni za 
domače blago so beli, kartoni za tuje blago pa zeleni. 

V kartotečne liste Je treba vsak dan vpisovati 
stanje prejetega in prodanega blaga glede njegove 
vrste, količine in vrednosti. 

8. člen 
Kartotečni listi morajo biti overjeni in oštevilčeni 

po carinarnici. 

Carinarnica vodi register overjenih kartotečnih 
listov. 

9. čien 
V prosti carinski prodajalni je dovoljeno blago 

prodajati samo potnikom in članom posadke zrako- 
plova, ki potujejo v tujino, in sicer po obvezni carin- 
ski kontroli, kakor tudi potnikom in članom posadke 
zrakoplova v tranzitu čez carinsko območje Jugosla- 
vije. 

V prosti carinski prodajalni Je dovoljeno blago 
prodajati samo članom posadke in osebam ki doka- 
žejo z »bording karto«, da so potniki iz prvega od- 
stavka tega člena. V računu (paragonskem bloku) je 
treba vpisati številko leta in ime potnika oziroma 
člana posadke, ki Je kupil blago v prosti carinski pro- 
dajalni. 

Potniki, k; prihajajo iz tujine in končujejo poto- 
vanje, na kakšnem drugem Javnem letališču v državi, 
se štejejo za potnike v tranzitu v smislu prvega od- 
stavka tega člena vse dotlej, dokler ne pristanejo y 
namembnem Javnem letališču, če niso na Javnem le- 
tališču. na^ katerem so pristali neposredno po prihodu 
iz tujine, šli skozi carinsko kontrolo. 

10. člen 
Uvozno, v prosti carinski prodajalni spravljeno 

neocarinjeno blago se šteje s stališča carinskega pos- 
topka kot blago, ki je vrnjeno v tujino. 

Domače blago, ki se proda v prosti carinski pro- 
dajalni, se ne ocarini, razen če organizacija združe- 
nega dela — lastnik blaga to zahteva. 

Izvozno carinsko deklaracijo za carinjenje blaga 
iz drugega odstavka tega člena Je treba predložiti v 
treh izvodih, in sicer do 15. dne v mesecu, za blago, 
ki je bilo prodano v prosti carinski prodajalni v 
prejšnjem mesecu. 

Skupaj z izvozno carinsko deklaracijo Je treba 
predložiti tudi posebno specifikacijo, ki se sestavi na 
podlagi dnevnih obračunov prodaje.' Carinarnica na 
Javnem letališču primerja specifikacijo s kartotečnimi 
listi in Jo overi. 

Domače neprodano blago se vrne v notranji pro- 
met na podlagi povratnega lista (52, člen pravilnika 
o carinskem nadzorstvu in o postopku carinjenja 
blaga, ki je spravljeno pod carinsko nadzorstvo), ki 
ga overi carinarnica. Povratni list je treba predložiti 
v najmanj treh izvodih, od katerih enega obdrži ca- 
rinarnica, drugega dobi prosta carinska prodajalna, 
tretji pa spremlja blago do izhoda iz Javnega leta- 
lišča. 

Preskrbovanje zrakoplovov 

11. člen 
Za preskrbovanje. zrakoplovov, ki vzdržujejo pro- 

met s tujino, sme biti blago iz konsignacijskega skla- 
dišča poslano na zrakoplov naravnost ali prek priroč- 
nega skladišča na Javnem letališču, 

12. člen 
Ce gre blago iz konsignacijskega skladišča na- 

ravnost na zrakoplov, mora predložiti imetnik kon- 
signacijskega skladišča carinarnici izhodni list v štirih 
izvodih. 

Carinarnica, ki opravlja carinsko nadzorstvo nad 
konsignacijskim skladiščem, overi vse izvode izhod- 
nega lista ter enega obdrži, drugega pa izroči imet- 
niku konsignacijskega skladišča, da razbremeni evi- 
denco, Ostala dva izvoda spremljata blago do zrako- 
plova; , carinarnica na javnem letališču ju overi in 
en izvod izroči poveljniku zrakoplova oziroma poobla- 
ščenemu članu posadke, drugega pa vrne carinarnici, 
ki je blago poslala ns zrakoplov, kot potrditev pre- 
jema blaga. 
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13. člen 
Prejeto blago se prenese iz izhodnega lista na ob- 

računski list po obrazcu št. 2, ki je objavljen skupaj 
s tem pravilnikom in je njegov sestavni del. 

Obračunski list je treba izpolniti najmanj v treh 
izvodih, ki morajo biti oštevilčeni z isto zaporedno 
številko. Izhodni list in obračunski list morata biti 
med seboj povezana. 

Ce gre za preskrbo zrakoplova, ki naj, preden 
zapusti carinsko območje Jugoslavije, pristane na 
enem ali več javnih letališčih v državi, se smejo ca- 
rinski znaki sneti z blaga oziroma s prostora, v ka- 
terem je blago spravljeno, šele po vzletu z javnega le- 
tališča, s katerega zrakoplov odleti v tujino. 

14. člen 
Po končanem letu mora poveljnik zrakoplova ozi- 

roma pooblaščeni član posadke zaključiti obračunski 
list. 

Carinarnica na javnem letališču overi zaključene 
obračunske liste in en izvod obdrži, drugega pa pošlje 
imetniku konsignacijskega skladišča, ki je poslal bla- 
go na zrakoplov. 

15. člen 
Blago, ki se med poletom na mednarodni progi ne 

proda, je dovoljeno vrniti v konsignacijsko skladišče 
ali ga obdržati na zrakoplovu. 

Na blago, ki ostane na zrakoplovu oziroma na 
prostore, v katerih je spravljeno, je treba dati carin- 
ske znake, ki se ne smejo poškodovat} pred vzletom 
zrakoplova v tujino. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se 
smejo obračunski listi pri krožnih poletih in manj 
kot eno urnih poletih, ko člani posadke ne zapustijo 
zrakoplova, zaključiti tudi po končanem krogu 
(verigi). 

16. člen 
Blago, namenjeno za preskrbo zrakoplovov, ki 

vzdržujejo promet s tujino, sme biti iz konsignacij- 
skega skladišča poslano najprej v priročno skladišče 
na javnem letališču. 

Imetnik konsignacijskega skladišča sme zahteva- 
ti otvoritev priročnega skladišča samo na javnem le- 
tališču, ki je odprto za mednarodni promet. 

Zahtevo za otvoritev priročnega skladišča je treba 
predložiti carinarnici, ki je pristojna za kraj javnega 
letališča. 

Glede postopka pri otvoritvi priročnega skladišča, 
spravljanja blaga vanj in carinskega nadzorstva nad 
blagom v njem prihajajo smiselno v poštev določbe, 
ki se nanašajo na konsignacijska skladišča. 

17. člen 
Za postopek pri pošiljanju blaga iz konsignacij- 

skega skladišča v priročno skladišče prihaja smiselno 
v poštev postopek, ki je predpisan v 12. členu tega 
pravilnika. 

18. člen 
Za blago, sprejeto v priročno skladišče, se vodi 

evidenca v kartotečnih listih, ki so predpisani za kon- 
signacijska skladišča. 

19. člen 
Iz priročnega skladišča gre blago na zrakoplov 

na podlagi obračunskega lista, ki ga je treba izpolniti 
v treh izvodih. 

Carinarnica na javnem letališču overi vse izvode 
obračunskega lista, od katerih ostane eden v priroč- 
nem skladišču, druga dva pa spremljata blago in se 
izročita poveljniku zrakoplova oziroma pooblaščenemu 
članu posadke. 

20. člen 
Glede postopka z blagom, sprejetim na zrako- 

plov, se ravna ustrezno členom 13 do 16 tega pravil- 
nika. 

21. člen 
Postopek carinjenja na zrakoplovu prodanega 

blaga se izvaja ustrezno 10. členu tega pravilnika. 

22. člen 
Neprodano in neustrezajoče blago je dovoljeno z 

zrakoplova oziroma iz priročnega skladišča vrniti v 
konsignacijsko skladišče, iz katerega je bilo poslano. 

V konsignacijsko skladišče se vrne blago na 
podlagi povratnega lista. Na povratnem listu mora 
biti navedena številka izhodnega lista, po katerem 
je šlo blago naravnost na zrakoplov oziroma v pri- 
ročno skladišče. 

" 23. člen 
Preskrbovanje zrakoplovov, ki vzdržujejo promet 

s tujino, z gorivom in mazivom, je dovoljeno samo 
pod neposrednim caripskim nadzorstvom in prek po- 
sebnih mest — »bunkerjev«. Na odprtinah »bunkerja« 
oziroma na števcih, na katerih se registrira pretok 
goriva oziroma maziva, morajo biti carinski znaki. 

Ce se zrakoplovi preskrbujejo iz »bunkerjev«, 
mora voditi organizacija, ki je registrirana za oprav- 
ljanje ustrezne zunanjetrgovinske dejavnosti, eviden- 
co o spravljenem in prodanem gorivu oziroma mazivu. 

24. člen 
Postopek carinjenja goriva in maziva, s katerim 

je preskrbljen zrakoplov, se izvaja vseskozi po 10. 
členu tega pravilnika. 

Preskrbovanje ladij 

25. člen 
Domače in tuje ladje, ki vzdržujejo promet s tu- 

jino ter tuje jahte, jadrnice in drugi plovni objekti, 
na katerih morejo posadka in potniki dalj bivati, ki 
imajo kabino, kuhinjo ter sanitarne in navigacijske 
priprave, in ki so registrirani po predpisih o vpisu 
plovnih objektov v register se smejo, ko so v obalnem 
morju Jugoslavije ali na rekah, odprtih za mednarod- 
ni promet, preskrbovati ob pogojih, ki jih določa ta 
pravilnik, iz proste carinske cone ali konsignacijskega 
skladišča z živili, cigaretami, pijačami, gorivom, ma- 
zivom in drugimi izdelki, ki jih potrebujejo ladja, po- 
sadka in potniki med plovbo. 
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26. člen 
Iz konsignacijskega skladišča ali iz proste carin- 

ske cone se pošilja blago na ladjo za preskrbo na pod- 
lagi izhodnega lista, ki se izpolni v treh izvodih. 

Carinarnica overL vse tri izvode izhodnega lista, 
od katerih ostane eden v konsignacijskem skladišču 
oziroma prosti carinski coni, drugi spremlja blato na 
ladjo, tretji pa se priloži izvodu odhodnega manifesta, 
ki ostane pri carinarnici. 

Carinarnica lahko stori tudi druge ukrepe carin- 
skega nadzorstva nad blagom, ki se pošilja na ladjo 
za preskrbo ' 

27. člen 
Tujim jahtam, jadrnicam in drugim plovnim ob- 

jektom iz 25. člena tega pravilnika, ki vplovejo v 
obalno morje Jugoslavije ali v reke, odprte za medna- 
rodni promet, je .dovoljeno, da se v prvi luki (pris- 
tanišču) enkrat založijo največ z 200 cigaretami ali 
z ustrezno količino drugih tobačnih izdelkov in s pol 
litra žgane alkoholne pijače na člana posadke in 
vkrcanega potnika, poleg tega pa za vsak dan njihove 
muditve v carinskem območju Jugoslavije največ s 40 
cigaretami ali ustrezno količino drugih tobačnih iz- 
delkov in največ s pol litra žgane alkoholne pijače 
na člana posadke in vkrcanega potnika. 

O izvršeni preskrbi zapiše carinarnica v plovbno 
dovoljenje zaznamek. 

Če se tuje ladje in domače ladje, ki vzdržujejo pro- 
met s tujino, založijo s cigaretami ali drugimi tobačnimi 
izdelki in žganimi alkoholnimi pijačami, da dopolnijo 
zaloge ladijskih potreb, se vpišejo podatki o kupljenih' 
količinah v odhodni manifest (3. točka 111. člena ca- 
rinskega zakona). 

Dokler ni sestavljen odhodni manifest, se postavi 
blago iz tretjega odstavka tega člena pod carinsko 
nadzorstvo ustrezno tretjemu odstavku 122. člena ca- 
rinskega zakona. 

Nakladanje blaga na ladjo za prevoz v mednarod- 
nem prometu se ne šteje za preskrbovanje v smislu 
25. člena tega pravilnika. Podatki o cigaretah in alko- 

' bolnih pijačah, kakor tudi o drugih izdelkih, ki veljajo 
v državi, iz katere so dostavljeni za monopolne iz- 
delke, kateri se prevažajo z ladjami v smislu 296. 
člena carinskega zakona, morajo biti vpisani v odhod- 
nem manifestu in knjigi generalnega tovora. 

28. člen 
Pri prodaji domačega blaga za preskrbo ladij je 

treba vseskozi ravnati kot pri izvozu blaga, če pred- 
loži organizacija združenega dela, ki je vpisana v re- 
gister za preskrbovanje ladij v mednarodnem pro- 
metu, izvozno carinsko deklaracijo. 

Deklaracijo je treba predložiti najpozneje do 15. 
dne v mesecu, za blago, ki je bilo prodano v prejšnjem 
mesecu. Skupaj z deklaracijo je treba za vse vrste 
blaga, katerega izvoz ni posebej reguliran predložiti 
ustrezne izvode overjenih izhodnih listov in zbirno 
prijavo o izvozu. 

29. člen 
Za preskrbovanje ladij z gorivom in mazivom 

Velja vseskozi 23. člen tega pravilnika. 

Preskrbovanje jedilnih vagonov, spalnikov in službenih 
vozov v mednarodnem železniškem prometa 

30. člen 
Zaloge potnikom namenjenih živil, pijač in drugih 

izdelkov, ki so ob prehodu čez carinsko črto v jedilnih 
vagonih, spalnikih ali službenih vozovih mednarodnih 
«kspresnih vlakov (327, člen carinskega zakona), mora 
vpisati spremljevalec zadevnega železniškega voza v 
seznam le, če so za nadrobno prodajo blaga take 
vrste standardno pakirani ali če količine presegajo 
normalne potrebe porabe v vlaku. 

Seznam se sestavi v treh izvodih, ki jih overi 
vhodna carinarnica. En izvod obdrži carinarnica, dru- 
ga dva pa dobi spremljevalec zadevnega voza, ki vroči 
enega izhodni carinarnici. 

Na blago, vpisano v seznam iz prvega odstavka 
tega člena, oziroma na prostore, v katerih je blago 
spravljeno, dene carinarnica carinske znaka. 

Carinski znaki se smejo poškodovati šele po od- ' 
hodu vlaka iz carinskega območja Jugoslavije. 

31. člen 
Železniške vozove iz 30. člena tega pravilnika 

smejo preskrbovati z živili, osvežilnimi pijačami, de- 
zerti, cigaretami in drugimi izdelki na vmesnih posta- 
jah v Jugoslaviji samo organizacije združenega dela, 
ki so registrirane za opravljanje take vrste zunanje- 
trgovinskega poslovanja. 

Blago, ki se pošlje v železniška prevozna sredstva 
iz prvega odstavka tega člena, ne sme skupaj z bla- 
gom iz 327. člena carinskega zakona po količini pre- 
segati potreb redne porabe v vlaku med odhodom in 
vrnitvijo. 

Za to blago spremljevalec voza ni dolžan sestav- 
ljati posebnega seznama, temveč dokazuje njegov na- 
kup z računom ali specifikacijo, ki jo overi prodajalec. 

Postopek z blagom, spravljenim v konsignacijsko 
skladišče 

32. člen 
Blago, spravljeno v konsignacijsko skladišče, ki 

se proda za uporabo izven carinskega območja Jugo- 
slavije (šesti odstavek 213. člena carinskega zakona) 
se mora izročiti pooblaščenemu prevozniku za prevoz 
pod carinskim nadzorstvom. 

33. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 1973. 

St. 3-9326/1. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni sekretar 
za finance: 

Janko Smole s. r. 
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Na podlagi 4. člena zakona o posebni uporabi do- 
ločenih obveznic (»Uradni list SFRJ« št. 39/72 in 40/73) 
in 3. točke odloka o določenih obveznicah in drugih 
vrednostnih papirjih, s katerimi se lahko plačujejo ca- 
rina in druge uvozne davščine (»Uradni list SFRJ« št. 
30/72). predpisuje zvezni sekretar za finance 

PRAVILNIK 

O SPREMEMBAH IN-DOPOLNITVAH PRAVILNIKA 
O POGOJIH IN NAČINU UPORABE DOLOČENIH 

OBVEZNIC 

1. člen 
V 16. členu pravilnika o pogojih in načinu upora- 

be določenih obveznic (»Uradni list SFRJ« št. 60. 72) se 
besede: »in zapadejo v plačilo (amortizacijo) do konca 
leta« nadomestijo z besedami: »in zapadejo v plačilo 
na dan izročitve obveznice alf v času, ki temu dnevu 
sledi do konca leta«. 

2. člen 
V 17. členu se za besedo: »davki« črtata vejica in 

beseda: »carina«, na koncu pa se dodajo vejica in be- 
sede: »razen carine in drugih uvoznih davščin«. 

3. člen 
Za 17. elenom se doda nov, 17a člen, ki se glasi; 
»Z izročitvijo obveznice oziroma njenega anuitet- 

nega kupona službi družbenega knjigovodstva za pla- 
čilo davka, prispevka ali druge davščine ugasne pra- 
vica dotedanjega imetnika obveznice do obresti od 
dneva njene izročitve do dneva njene zapadlosti v pla- 
čilo (amortizacijo).« 

4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi 

v »Uradnem listu SFRJ«. 

St. 1-1287/73. 
Beograd, 20. julija 1973. 

Zvezni sekretar 
za finance: 

Janko Ssnole s r. 

594. 

Na podlagi 45., 47. in 314. člena carinskega za- 
kona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja zvezni se- 
kretar za finance na predlog direktorja Zvezne ca- 
rinske uprave 

O D K E D B O 

O NAČINU UGOTAVLJANJA CARINSKE OSNOVE ■ 

1. Ta odredba predpisuje način ugotavljanja ca- 
rinske osnove pri carinjenju blaga, ki se uvozi (členi 
34 do 47 carinskega zakona), postopek carinjenja za- 
časno uvoženega blaga, katerega vrednost je zmanjša- 
na zaradi rabe, uporabe ali drugačnega razpolaganja, 
kakor tudi postopek za zaračunavanje carine in dru- 
gih uvoznih davščin po 314. členu carinskega zakona. 

2. Carinska osnova je vrednost blaga, ki jo ugo- 
tovi carinarnica na podlagi normalne cene v smislu 
34. do 41. člena carinskega zakona. Pri ugotavljanju 
carinske osnove preveri carinarnica, ali obsega vred- 
nost blaga vse stroške, ki so nastali v zvezi z njegovo 
nabavo in dostavo do kraja, kjer pride blago na ca- 
rinsko območje Jugoslavije oziroma do namembne 
luke ali pristanišča v Jugoslaviji (v nadaljnjem be- 
sedilu: kraj vhoda na carinsko območje Jugoslavijo), 
in sicer: 

1) prevozne stroške; 
2) zavarovalne stroške; 
3) posredniško provizijo; 
4) stroške v zvezi z zbiranjem dokumentacije o 

nakupu blaga, vštevši konzularne takse; 
5) davščine in prevozne takse, ki bremenijo blago 

izven carinskega območja Jugoslavije, izvzemši tiste, 
za katere se prodajalcu prizna pravica do povrnitve; 

6) stroške za embalažo; 
7) nakladalne in prekladalne stroške; 
8) druge stroške v zvezi z dostavo blaga. 

Prevozni stroški 

3. Za prevozne stroške v smislu 38. člena carin- 
skega zakona, ki se vštevajo v carinsko osnovo, se 
štejejo vsi stroški v zvezi s prevozom in dostavo bla- 
ga do^vhoda na carinsko območje Jugoslavije oziroma 
do namembne luke ali pristanišča v Jugoslaviji, ne 
glede na to, ali je ladja oziroma zrakoplov pred tem 
pristal v kakšni domači luki oziroma pristanišču ali 
letališču, ali je namembna luka oziroma pristanišče 
ali letališče določeno z naknadno spremembo dispo- 
zicije. 

4. Ce so prevozni stroški v listinah za carinjenje 
blaga obračunani do kraja dostave znotraj carinskega 
območja, se prevozni stroški od kraja vhoda na ca- 
rinsko območje Jugoslavije oziroma od namembne 
luke oziroma pristanišča ali letališča do kraja dostave 
ne vštevajo v carinsko osnovo. 

Ce je dejanski znesek prevoznih stroškov obraču- 
nan po enotni tarifi za prevoz blaga po enoti razdalje, 
se obračunavajo prevozni stroški od kraja vhoda na 
carinsko območje Jugoslavije oziroma od namembne 
luke oziroma pristanišča ali letališča do kraja dostave 
po omenjeni tarifi. 

Ce je dejanski znesek prevoznih stroškov obraču- 
nan po tarifi, po kateri prevozni stroški upadajo v 
odvisnosti od dolžine poti in teže blaga (posebna ta- 
rifa), se obračunavajo prevozni stroški od kraja vhoda 
na carinsko območje Jugoslavije oziroma od namemb- 
ne luke oziroma pristanišča ali letališča do kraja do- 
stave po omenjeni tarifi in ne vštevajo v carinsko 
osnovo. 

5. Kadar uvoznik oziroma Uporabnik blaga preva- 
ža blago s svojim prevoznim sredstvom, se dejanski 
prevozni stroški do kraja vhoda na carinsko območje 
Jugoslavije oziroma do namembne luke oziroma pris- 
tanišča ali letališča vštevajo v carinsko osnovo. 

Ce carinski zavezanec ne predloži dokazov o vi- 
šini dejanskih prevoznih stroškov ali teh na podlagi 
predloženih listin ni mogoče ugotoviti, se obračuna- 
vajo prevozni stroški po prevoznih tarifah, ki veljajo 
za zadevno vrsto prevoza blaga v rednem prometu. 

6. Prevozni stroški za blago, ki se prevaža z zra- 
čnimi prevoznimi sredstvi, ne glede na to, ali sta se 
kupec in prodajalec dogovorila za tak prevoz z zra- 
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koplovom ali ne, se vštevajo v carinsko osnovo v zne- 
sku, ki ustreza plačanemu prevozu blaga do namemb- 
nega javnega letališča, ki je odprto za mednarodni 
promet. 

7. Ce se uvozi blago, ki ga prodajalec dobavlja po 
enotnih cenah neodvisno od oddaljenosti kraja dostave, 
se vzame kot carinska osnova enotna cena brez od- 
bitka prevoznih stroškov od kraja vhoda na carinsko 
območje Jugoslavije do kraja dostave. 

8. Ce se uvozi oprema, ki so jo domače organiza- 
cije združenega dela kupile v tujini in jo uporabile na 
gradbiščih v tujini, se vzamejo kot prevozni stroški, 
ki se vštevajo v carinsko osnovo, samo stroški od 
zadnjega gradbišča v tujini do kraja vhoda na carin- 
sko območje Jugoslavije 

Zavarovalni stroški 

9. Zavarovalni stroški za blago do prehoda čez 
carinske črto oziroma do namembne luke oziroma 
pristanišča ali letališča v smislu 36. člena carinskega 
zakona, se vštevajo v carinsko osnovo, ne glede na 
to, ali je bila sklenjena zavarovalna pogodba ali ne. 

Ce iz zavarovalne pogodbe ali sicer ni mogoče 
ugotoviti zavarovalnih stroškov do vhoda na carin- 
sko območje Jugoslavije, se vštevajo v carinsko os- 
novo vsi zavarovalni stroški za zadevno blago. 

Ce ni zavarovalne pogodbe, se, všteva j o v carinsko 
osnovo povprečni zavarovalni stroški za takšno blago 
po vrsti prevoza v rednem prometu. 

Posredniška provizija 

10. Vse trgovske posredniške provizije v zvezi s 
prodajo blaga (agentska, mešetarska, jamstva pri kre- 
ditni pogodbi, zastopniška, komisijska, špediterska in 
konsignacijska) ter druge provizije v zvezi z zavaro- 
vanjem, dostavljanjem in podobnimi storitvami, ki se 
plačujejo posrednikom v tujini, se vštevajo v carinsko 
osnovo. 

Provizija in obresti za denarni kredit ter provi- 
zija, ki jo plača ,kupec v državi za posredovanje pri 
nakupu blaga, se ne vštevajo v carinsko osnovo. 

Stroški v zvesi z zbiranjem dokumentacije o nakupu 
blaga in konzularne takse 

11. Stroški, nastali v tujini v zvezi z zbiranjem 
dokumentacije o nakupu blaga (potrdilo o izvoru bla- 
ga, potrdilo o fito-sanitarnem pregledu, prevod do- 
kumentacije idr.), in kozularne takse se vštevajo v 
carinsko osnovo. 

Ce se uvozi blago, katerega prodajna cena je po 
pogodbi odvisna od kakvosti, finoče in drugih lastno- 
sti, ki se ugotavljajo s kakovostnim in količinskim 

* pregledom, se stroški za tak pregled vštevajo v carin- 
sko osnovo, če so nastali v tujini. 

Davščine in prevozne takse 

12. Vse davščine in prevozne takse, ki bremenijo 
blago izven carinskega območja Jugoslavije, se všte- 
vajo v carinsko osnovo, razen Ce se priznava po pred- 

pisih države, v kateri so bile plačane, prodajalcu pra- 
vica, da jih dobi povrnjene. 

Za davščine v smislu te točke se ne štejejo zneski, 
ki so v posameznih državah začasno uvedeni kot in- 
strumenti politike tečaja nacionalne valute na denar- 
nih borzah. 

Stroški za embalažo 

13. Stroški za zunanjo in notranjo običajno (stan- 
dardno) embalažo, v kateri se dostavlja uvozno blago 
(zaboji, sodi, kartonske škatle, vreče ipd.), pa tudi 
če se pošilja brezplačno se, vštevajo v carinsko osnovo 
blaga, ki se uvozi. 

Stroški za zunanjo in notranjo embalažo, ki se po- 
šilja ^posebej in za neobičajno (nestandardno) emba- 
lažo (kovčki, torbe, embalaža iz plemenitih kovin in 
drugega dragocenega materiala, posebne izvedbe ipd.) 
se ne vštevajo v carinsko osnovo in se carinijo posebej 
po normalni ceni za takšno embalažo. 

14. Ce se dostavlja blago v embalaži, ki ni pro- 
dana z blagom, se stroški za njeno vrnitev v tujino in 
zavarovanje vštevajo v carinsko osnovo. 

Nakladalni in prekladalni stroški in drugi stroški v 
zvezi z dostavo blaga 

15. Nakladalni, prekladalni skladiščni stroški in 
drugi stroški v zvezi z dostavo blaga, nastali izven 
carinskega območja Jugoslavije, se vštevajo v carinsko 
osnovo. 

Za druge stroške v zvezi z dostavo blaga se štejejo 
stroški zaradi prepakiranja, sortiranja, sušenja, mer- 
jenja ipd. 

Patenti, modeli in znamke 

16. Vrednost pravice do uporabe patenta v smislu 
37. in 38. člena carinskega zakona, pomeni znesek, ki 
ga je kupec dolžan plačati za uporabo s patentom 
zavarovanega izuma, po katerem je bilo proizvedeno 
blago, ki se uvozi. 

17. Stroški z izdelavo, modelov, matric, kalupov, 
orodja in gabaritov, namenjenih za proizvodnjo blaga, 
ki se uvozi, se-vštevajo v carinsko osnovo. 

Ce se uvozi blago postopoma se vštevajo stroški 
iz prvega odstavka te točke v carinsko osnovo soraz- 
merno z vrednostjo uvoženega blag^. 

Z modelom je v smislu 37. in 38. člena carinskega 
zakona mišljena izdelana oblika, ki pomeni zavarovani 
industrijski ali obrtni izdelek ali se lahko kot model 
na njem uporabi v proizvodnji. 

18. .Stroški, ki jih ima imetnik patenta, modela ali 
znamke s tem, da po pogodbi odstopi drugemu pra- 
vico, da deloma ali popolnoma izkorišča zavarovani 
izdelek (licenco), se vštevajo v carinsko osnovo. 

Stroški z montažo in tehnično dokumentacijo 

19. § stroški z montažo v smislu drugega odstav- 
ka 40. člena carinskega zakona so mišljeni zneski, 
ki se plačajo po pogodbi za montažo, katero izvaja 
tuji dobavitelj blaga v Jugoslaviji. 

S tehnično dokumentacijo je mišljeno blago iz tar. 
štev. 49.06 carinske tarife, ki se dobavi in katere stro- 
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ški se posebej izkazujejo oziroma ločeno zaračunavajo 
od vrednosti dobavljenih in uvoženih strojev, apa- 
ratov in priprav. 

Rabat in druga znižanja tene га blago 

20. Denarni rabat in druga znižanja prodajne cene, 
ki niso dostopna vsem kupcev v Jugoslaviji oziroma jih 
prodajalec blaga posebej priznava samo svojim iz- 
ključnim predstavnikom, zastopnikom in koncesionar- 
jem, se vštevajo v carinsko osnovo. 

21. Akreditiv-rabat (akredit'v-skonto), ki ga pri- 
zna prodajalec kupcu, kakor tudi dniga znižanja cene 
zaradi vnaprejšnjega vplačila se vštevajo v carinsko 
osnovo 

22. Znižanje prodajne cene, ki ga prodajalec pri- 
zna kupcu sejemskega eksponata (sejemski rabat), se 
všteva v carinsko osnovo. 

23. Vrednost blaga, dobavljenega v naravi na ra- 
čun -posebnih popustov (blagovni rabat), se všteva v 
carinsko osnovo blaga, ki se uvozi. 

24. Denarno znižanje prodajne cene, vštevši se- 
zonska znižanja, ki se priznava za enako vrsto in 
enako količino blaga vsakemu kupcu iz Jugoslavije, 
se ne všteva v carinsko osnovo. 

25. Obresti, ki obremenjujejo prodajno ceno za- 
radi prodaje blaga na kredit, se ne vštevajo v carin- 
sko osnovo blaga, ki se uvozi. 

Faktura 

26. Vrednost blaga, ki je označena v fakturi, se 
šteje za normalno ceno po 39. členu carinskega za- 
kona, če obsega tudi vse stroški v zvezi z nakupom 
blaga in njeno dostavo do kraja vhoda na carinsko 
območje Jugoslavije oziroma do namembne luke ozi- 
roma pristanišča ali letališča v Jugoslaviji. 

27. Ce prodajalčeva faktura, ki se vzame kot do- 
kaz o normalni ceni, ne vsebuje vseh stroškov v 
zvezi s prodajo in dostavo blaga, jih mora carinski 
zavezanec prikazati v posebnem obračunu in predlo- 
žiti o tem dokaze. 

28. Ce iz opravičenih razlogov ne predloži proda- 
jalčeve fakture, je carinski zavezanec dolžan predlo- 
žiti carinarnici, če to zahteva, ustrezne podatke in 
dokaze o ceni blaga (kupno in prodajno pogodbo, ce- 
nik, katalog idr.). 

29 Ce je skupaj z deklaracijo predložena kupčeva 
profaktura, se šteje, da faktura ni predložena (četrti 
odstavek 39. člena carinskega zakona) in sme carinar- 
nica vzeti profakturo v obravnavo samo skupaj z 
drugimi dokazi o normalni ceni, ki jih predloži ca- 
rinski zavezanec v smislu 27. in 28. točke te odredbe. 

Poškodovano blago 

30. Ce se uvozi blago, ki se je med prevozom po- 
škodovalo, ugotovi odstotek poškodovanosti carinarnica 
po predpisih o postopku ugotavljanja carinske osnove 
po odstotku izrabljenosti blaga. 

Ugotavljanje carinske osnove га blago, ki ni zajeto 
z listo carinskih osnov 

31. Za blago, ki ga jugoslovanski in tuji držav- 
ljani neposredno uvozijo ali prejmejo iz tujine in ni 
zajeto z listo carinskih osnov (42. člen carinskega za- 

kona), ugotovi carinsko osnovo carinarnica s cenitvijo 
na podlagi povprečnih cen na tujem trgu, ki se obli- 
kujejo v nadrobni prodaji za posamičen nakup po ob- 
čanih. in povprečnih prevoznih in dostavnih stroškov 
do jugoslovanske meje. 

32. Carinska osnova se ugotavlja na podlagi cen 
na tujih trgih za blago enake vrste ali za blago, ki je 
temu po kakovosti in tehničnih lastnostih najpodob- 
nejše, po cenah iz tujih katalogov, prospektovj ceni- 
kov, list carinskih osnov, faktur. 

Pri ugotavljanju carinske osnove carinarnica priz- 
nava običajne denarne popuste pri ceni (rabat, bla- 
gajniški skonto, oprostitve notranjih davščin ipd.), če 
ji stranka predloži o tem dokaze ali če ji je to znano. 

33. Carinsko osnovo za blago, katerega posamična 
vrednost ne presega 5.000 dinarjev, ugotovi pooblašč- 
eni carinski delavec, ki pregleduje blago. 

Ce carinski delavec ne more sam ugotoviti carin- 
ske osnove oziroma če se uvozi blago, katerega vred- 
nost presega 5.000 dinarjev, ustanovi carinarnica ko- 
misijo za ugotovitev carinske osnove. 

34. Komisija ima tri člane, ki jih imenuje cari- 
narnica izmed carinskih delavcev. 

Ce je to potrebno, lahko določi carinarnica v ko- 
misijo na predlog carinskega zavezanca enega člana 
tudi izmed strokovnjakov, ki niso njeni delavci. 

35. Na carinski deklaraciji se podpišejo vsi člani 
komisije, ki so izvedensko ugotovili carinsko osnovo. V 
carinski deklaraciji se vpišejo tudi dokazi, ki so bili 
podlaga za njeno ugotovitev. 

Kolikor je mogoče, je treba dokaze priložiti carin- 
ski deklaraciji. 

Na način iz prvega in drugega odstavka te točke 
ravna tudi carinski delavec, ki je izvedensko ugotovil 
carinsko osnovo (prvi odstavek 33. točke). 

Ugotovitev carinske osnove in zaračunavanje carine 
za blago, ki je bilo med začasnim uvozom v rabi 

36. Za začasno uvoženo blago, katerega vrednost se 
je zmanjšala zaradi rabe, uporabe ali drugačnega raz- 
polaganja, kar je deklarantu ali drugim osebam pri- 
neslo ali moglo prinesti določeno korist, carinarnica 
začasno obračuna in zaračuna carino in druge uvozne 
davščine od osnove, ki pomeni znesek letne izrablje- 
nosti 20'Vo od vrednosti, ki jo je blago imelo na dan 
začasnega uvoza, po predpisih in stopnjah, ki veljajo 
na dan deklariranja. 

Carina i druge davščine se bračunavajo v smislu 
prvega odstavka te točke ob vrnitvi blaga v tujino 
oziroma ob vložitvi prošnje, da se podaljša rok za- 
časnega uvoza. 

37. Skupaj z izvozno carinsko deklaracijo ob vr- 
nitvi blaga v tujino oziroma skupaj s prošnjo za po- 
daljšanje roka za vrnitev začasno uvoženega blaga 
mora carinski zavezanec priložiti posebno uvozno ca- 
rinsko deklaracijo za vrednost izrabljenosti blaga, ki 
jo obračuna po amortizacijski stopnji 200/o na leto od 
vrednosti blaga, ugotovljene na dan začasnega uvoza. 

Blaga ni dovoljeno vrniti v tujino oziroma roka 
za vrnitev začasno uvoženega blaga v tujino ni dovo- 
ljeno podaljšati, preden niso vplačane carina in druge 
davščine, obračunane po uvozni carinski deklaraciji iz 
prvega odstavka te tgčke. 

38. Po preteku petih let od dneva začasnega uvoza 
se ne obračunavajo in ne zaračunavajo carina in dru- 
ge davščine v smislu 36. točke te odredbe, če je bila 



Četrtek, 2. avgusta 1973. URADNI LIST SFRJ Številka 42. — Stran 1321. 

carina zaračunana za vso vrednost blaga, ugotovljeno 
na dan začasnega uvoza. 

39. Ce se začasno uvoženo blago vrne v tujino, 
mora carinarnica carino in druge davščine dokončno 
obračunati po carinski osnovi, ugotovljeni v smislu 43. 
člena carinskega zakona ter zaračunati oziroma vrniti 
razliko med tako obračunanim zneskom in zneskom, 
ki je bil zaračunan v smislu 36. točke te odredbe. 

Ce se začasno uvoženo blago dokončno ocarini, 
mora carinarnica carino in druge davščine dokončno 
obračunati, s pristavkom, da mora zaračunati razliko 
med zneskom carine in drugih davščin, obračunanih 
na normalno ceno blaga ob začasnem uvozu, in zne- 
skom, zaračunanim v smislu 36. točke te odredbe. \ 

Končni določbi 

40. Z dnem, ko začne veljati ta odredba, neha ve- 
ljati navodilo o ugotavljanju carinske osnove za blago, 
ki ga jugoslovanski in tuji državljani uvažajo, prina- 
šajo ali dobivajo iz tujine, pa ni zajeto v listi carin- 
skih osnov (»Uradni list SFRJ« št. 23/69). 

41 Ta odredba začne veljati 1. septembra 1973. 

St. 3-9325/1. 
Beograd, 26. julija 1973 

Zvezni sekretar 
za finance; 

Janko Smole s r. 

595. 

Na podlagi drugega odstavka 311. člena carinske- 
ga zakona (»Uradni list SFRJ« št. .22/73) izdaja zvezni 
sekretar za finance 

ODREDBO 

O POGOJIH ZA OPROSTITEV VARŠČINE ZA ZA- 
ČASNO UVOŽENO BLAGO 

1. Poleg oseb iz prvega odstavka 311. člena carin- 
skega zakona niso dolžni dajati varščine iz 310, člena 
omenjenega zakona tudi: 

1) za začasno uvožena osebna motorna vozila: 
a) tuji državljani, ki so kot redni študenti vpi- 

sani na jugoslovanskih fakultetah ali višjih šolah, 
vštevši tretjo stopnjo študija — če predložijo potrdilo 
fakultete ali višje šole, da so vpisani kot redni štu- 
denti; 

b) tuji državljani, ki se doselijo v Jugoslavijo ali 
so vložili prošnjo za pribežališče — Ce predložijo po- 
trdilo pristojnega organa, da se doseljujejo oziroma 
da so vložili prošnjo za pribežališče; 

c) jugoslovanski in tuji državljani s stalnim pre- 
bivališčem v Jugoslaviji, ki imajo začasno prebiva- 
lišče v tujini in prihajajo začasno v Jugoslavijo za 

več kot šest mesecev — za čas, za kolikor jim velja 
prometno dovoljenje, ki ga je izdal pristojni organ v 
državi, v kateri je vozilo registrirano; 

2) za začasno uvožena osebna motorna vozila in 
predmete lastnega gospodinjstva: 

a) tuji državljani, ki prihajajo v Jugoslavijo na 
specializacijo na jugoslovanskih inštitutih, fakultetah 
in drugih znanstvenih raziskovalnih zavodih — če 
predložijo pismeno garancijo zadevnega inštituta, 
fakultete ali znanstvenega raziskovalnega zavoda; 

b) tuji državljani, ki so kot redni študenti vpisa- 
ni na jugoslovanskih šolah na podlagi dogovora med 
oboroženimi silami SFRJ in drugih držav — če pred- 
ložijo potrdilo zadevne šole, da so vpisani kot redni 
študenti; 

c) tuji strokovnjaki in umetniki, ki jih angažirajo 
domači organi ali organizacije združenega dela — če 
predložijo pismeno garancijo zadevnega organa ali 
organizacije; 

d) tuji državljani — predstavniki tujih zrakoplov- 
nih in ladjarskih družb v Jugoslaviji ob vzajemnosti 
— če predložijo garancijo domače zrakoplovne oziro- 
ma ladjarske organizacije združenega dela, s katero 
so v poslovnih odnosih; 

e) tuji državljani — predstavniki tujih trgovskih' 
firm in drugih organizacij v Jugoslaviji ob vzajem- 
nosti — če predložijo dokaz o dovoljenju za otvoritev 
predstavništva ter potrdilo o vzajemnosti, ki ga izda 
diplomatsko ali konzularno predstavništvo njihove 
države; 

f) tuji državljani — člani stalnih mednarodnih ali 
meddržavnih teles — če predložijo dokaz, da je takšno 
tuje telo ustanovljeno, in garancijo domačega organa 
ali organizacije, v sestavi katere delajo; 

g) tuji državljani — člani mednarodnih in med- 
državnih teles, razen teles iz te točke pod 2) pod f) 
ob vzajemnosti — če predložijo potrdilo o vzajem- 
nosti, ki ga izda diplomatsko ali konzularno predstav- 
ništvo njihove države; 

3) Za začasno uvoženo opremo za službene potrebe 
tujih trgovskih, zrakoplovnih, ladjarskih in drugili 
predstavništev, ta predstavništva ob vzajemnosti — 
če predložijo dokaz o dovoljenju za otvoritev pred- 
stavništva in potrdilo o vzajemnosti, ki ga izda di- 
plomatsko ali konzularno predstavništvo države, v 
kateri je sedež tuje firme, katere predstavništvo je v 
Jugoslaviji; 

4) za športne avtomobile in motorna kolesa, ki 
niso registrirani za javni promet, konstruirane izključ- 
no za avtomobilsko motociklistične tekme, športni 
tekmovalci, ki jih uvozijo — če predložijo dokaz, da 
jim tuja firma-proizvajalec takšnega vozila brez- 
plačno odstopa vozilo, da bi se udeležili mednarodnih 
avtomobilskih motociklističnih tekem, in garancijo 
matičnega avto-moto društva; 

5) za dele motornih vozil, ki se uvozijo 
za popravilo začasno . uvoženih motornih vozil 
tisti, ki jih uvozijo — če z ustreznimi prometnimi ali 
drugimi listinami dokažejo, da je bilo vozilo začasno 
uvoženo in da ga je nujno popraviti ali zamenjati dele. 

2. Garancija po tej odredbi mora biti sestavljena 
v pismeni obliki in vsebovati številko žiro računa, ob- 
veznost garanta, da bo vplačal za začasno uvoženo 
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blago obračunano carino in druge uvozne davščine, če 
izda carinarnica odločbo o zaračunavanju carine in 
drugih davščin. 

3. Potrdilo diplomatskega ali konzularnega pred- 
stavništva po tej odredbi je lahko splošno ali pa za 
posamičen primer. 

4. Z dnem, ko začne veljati ta odredba, neha ve- 
ljati odredba o pogojih za oprostitev varščine za začas- 
no uvoženo blago (»Uradni list SFRJ« št, 8/65). 

5. Ta odredba začne veljati 1. septembra 1973. 

St. 3-9327/1, 
Beograd, 26, julija 1973. 

Zvezni sekretar 
za finance: 

Janko Smole s. r. 

598. 

Na podlagi 216, člena zakona o zračni plovbi (»U- 
radni list SFRJ« št, 33/73) predpisuje direktor Zvezne 
uprave za civilno zračno plovbo v sporazumu z zvez- 
nim sekretarjem za delo in socialno politiko. 

' PRAVILNIK 

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA O 
delovnem Času, Času letenja, številu 
VZLETOV IN PRISTANKOV V DELOVNEM ČASU 
IN O DNEVNEM POČITKU LETALSKEGA OSEBJA 

1. člen 

V prvem odstavku 4, člena pravilnika o delovnem 
Času, času letenja, številu vzletov in pristankov v de- 
lovnem času in o dnevnem počitku letalskega osebja 
(»Uradni list SFRJ« št. 57/65) se 3, točka spremeni in 
se glasi: 

»3) na reaktivnih zrakoplovih z eno posadko; 
a) 8 ur letenja v 24 urah; 
b) 100 ur letenja v posameznem mesecu; 
c) 280 ur letenja v treh zaporednih mesecih; 
d) 1000 ur Menja v posameznem letu.«. 

2. člen 
V 6, členu se doda nov, drugi odstavek, fci se glasi: 
»Ce ima letalsko osebje na reaktivnih zrakoplovih 

na dolgih progah dva kapitana in dva mehanika-letal- 
ca in na zrakoplovu ni ležišč za počitek letalskega o- 
sebja, sme trajati čas letenja v 36 urah najdalj 16 ur; 
pri tem mora biti med dvema ali več poleti zagotov- 
ljenih najmanj 12 ur počitka. Po končanem letenju na 
dolgi progi in pred naslednjim poletom, mora imeti 
letalsko osebje najmanj 24 ur počitka.« 

3. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

St. 943. 
Beograd, 3. julija 1973. 

Direktor 
Zvezne uprave za civilno 

zračno plovbo: 
Milovan Dokanovič s. r. 

597. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavnik proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA FEROMAN- 
GAN, SIL5KOMANGAN IN GRAFITNE ELEKTRODE 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 25, januarja 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za feromangan, 
silikomangan in grafitne elektrode s tem, da smejo 
proizvajalne organizacije združenega dela povečati 
svoje sedanje prodajne cene: 

1) za feromangan karbure na bazi 
- 65% Mn največ do 7,20/o 

2) za silikomangan na bazi 62% Mn 
največ do 4,0% 

3) za grafitne elektrode največ do 10,4% 

ob nespremenjenih sedanjih prodajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali 
oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih do- 
loča sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 15/3 z dne 19, julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik proizvajalcev: Tvornica elektroda 1 
ferolegura — Šibenik. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: Rudarsko-meta- 
lurški kombinat — Zenica, ZPSS Zelezarna-Ravne, 
Metalurški kombinat — Zeljezara — Sisak, Meta- 
lurški kombinat — Železarna Smederevo, Zeljezara 
»Boris Kidrič« — Nikšič, ZPSŽ Železarna — Je- 
senice, ZPSŽ Železarna — Store in Rudniei i žele- 
zare — Skopje. 

598. 

Na podlagi 22, člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA VPREŽNE 
PRIPRAVE (PLUGE, KOSILNICE, BRANE, KOSIL- 

NICE TRAVE IDR.) IN NJIHOVE NADOMESTNE 
DELE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21. novembra 1972 sklenili in pod- 
pisali sporazum o spremembi zadržanih cen za vpre- 
žne priprave (pluge, kosilnice, brane, kosilnice trave 
idr.) in njihove nadomestne dele s tem, da smejo proiz- 
vajalne organizacije združenega dela povečati svoje 
sedanje prodajne cene do 12,72%. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavejujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 



Četrtek, 2. avgusta 1973. URADNI LIST SFRJ Številka 42. — Stran 1323. 

roma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 407/2 z dne 18. julija 
1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »Lemind« — Lesko- 
vac, »Poljostroj« — Odžaci in Tvornica poljopriv- 
rednih sprava — Bosanska Kostajnica. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Agrooprema« 
— Beograd, »Rudnap« — Beograd, »Agrovojvodi- 
na« — Novi Sad, »Jugoagrar« — Novi Sad, »Elek- 
trometal« — Leskovac, »Radio-elektro« — Kru- 
ševac, »Tehnočelik« — Kraljevo, »Graneksport« — 
Niš, »Angropromet« — Niš, »Ateks« — Beograd, 
»Trgopromet« — Prokuplje, »Poljoopskrba« — 
Zagreb, »Poljomehanizacija« —^Karlovac, »Agra- 
riakoop« — Zagreb, »Agrotehnika« — Ljubljana, 
»Poljopromet« — Kraljevo, »Agroservis« — Kra- 
gujevac in »Poljotehnika« — Osijek. 

599 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavnik proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA TRDE IN 
MEHKE PVC PLOŠČE 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 30. januarja 1973 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za trde in 
mehke PVC plošče s tem, da smejo proizvajalne or- 
ganizacije združenega dela povečati svoje sedanje 
prodajne cene- za 16 do 27,^/o ustrezno dogovorjenim 
prodajnim pogojem in specifikacijam, ki so navedeni 
v sporazumu, katerega izvirnik je v Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije. 

2. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 206/3 z dne 23. julija 
1973. 

3. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik proizvajalcev: »Cetinka« — Trilj. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Astra« — 
Ljubljana, »Chemo« — Ljubljana, »Derma« — 
Zagreb, »Elektrometal« — Beograd, »Jugolabo- 
ratorija« — Beograd, »Zaštita rada« — Beograd 
in »Tehnohemija« — Beograd. 

600. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA KMETIJSKE 
PRIKLOPNIKE IN NJIHOVE NADOMESTNE DELE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21. novembra 1972 sklenili in podpi- 

sali sporazum o spremembi zadržanih cen za kmetij- 
ske priklopnike in njihove nadomestne dele s tem, 
da smejo proizvajalne organizacije združenega dela 
povečati svoje sedanje prodajne cene do 12,72I,/o. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali 
oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih do- 
loča sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 407/1 z dne 18. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »IMT« — Beograd, 
»Zmaj« — Zemun, »Tehnostroj« "— Ljutomer in 
»Kosovo« — Kosovska Mitrovica. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov; 30 kupcev-po- 
trošnikov, navedenih v posebni prilogi k spora- 
zumu,. ki je v dokumentaciji Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije. 

601. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavnika proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA KOLOFONIJO 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21. decembra 1972 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za kolofonijo 
s tem, da smejo proizvajalne organizacije združenega 
dela povečati svoje sedanje prodajne cene: 

din/kg 
1) za ekstraktivno kolofonijo do 9,90 
2) za smolno kolofonijo do - 10,40 
3) za ojačeno kolofonijo do 15,30 

ob nespremenjenih sedanjih prodajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 12-461/2 z dne 23. julija 
1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnika proizvajalcev: HENA »Terpentin« 
— Višegrad in »Kontroman« — Mokra gora. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov; HI »Kolinska« — 
Ljubljana, Fabrika celuloze — Drvar. Fabrika celu- 
loze — Prijedor, Fabrika lepenke—Umka, Fabrika 
celuloze — Plaški, Industrija boja i lakova »Duga« 
— Beograd in Industrija kablova — Svetozarevo. 
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602. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavnika proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA VINAZ-BO- 
VILIT PLOŠČE 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 26. januarja 197S sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za vinaz-bovilit 
plošče s tem, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela povečati svoje sedanje prodajne cene 
tako, da znaša najvišja prodajna cena 25 din/m2 ob 
sedanjih prodajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali 
oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih do- 
loča sporazum, katerega izvirnik Je v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 150/3 z dne 23. julija 
1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnika proizvajalcev; »Grmeč« — Beograd 
in »OHIS« — Skopje. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Ravnište« — 
Kruševac, »Iskra« — Beograd, »Kopaonik« — Beo- 
grad, »Polet« — Beograd, »Slavija« — Novi 
Sad, »Šoštanj« — Ljubljana, »Chemo« — 
Ljubljana, »Drina« — Titovo Užice, »Ma- 
rvica« — Ljubljana, »Gradja« — Kraljevo, 
»Banat« — Zrenjanin, »Metal« — Banja 
Luka, »Kemoboja« — Zagreb, »Radioelektro« — 
Kruševac, »Elektrometal« — Beograd, »Dom« — 
Reka, »Kožaplastika« — Zagreb, »Sloga« — Za- 
greb, »Ogrev« — Subotica, »Vožnja« — Kraljevo, 
»Trgoprodukt« — Pančevo«, »Tehnohemija« — 
Beograd, »Balkan« — Novi Sad, »Plastika-parket« 
— Zagreb, »Drvaimpeks« — Titograd, »Gradina« 
— Titovo Užice, »Slikoplas« — Beograd, »Delo« 
Beograd, »Boja« — Beograd, »Koneks« — Beograd, 
»Hena« — Sarajevo, »Astra« — Beograd in »Šipad« 
— Beograd. 

603. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli cen 
(»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo pred- 
stavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA KMETIJSKE 
STROJE IN NJIHOVE NADOMESTNE DELE (PLUGE, 
KRMOREZNIKE, PRASlLNIKE IN DRUGE KMETIJ- 

SKE STROJE) 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21, novembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za kmetijske 
stroje in njihove nadomestne dele (pluge, krmoreznike, 
prašilnike in drage kmetijske stroje) s tem, da smejo 
proizvajalne organizacije združenega dela povečati svoje 

sedanje prodajne cene do 12.72% ob sedanjih prodaj- 
nih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 
do izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 
kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa spora- 
zum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici Ju- 
goslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 407/2 z dne 17. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »IMO« — Požarevac, 
»Poljostroj« — Odžaci, SIP — Šempeter v Savinj- 
ski dolini, »Bratstvo« — Novi Travnik, »Pobeda« 
— Novi Sad, »Panonija« — Murska Sobota in »To- 
mo Vinkovič« — Bjelovar, 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: Kmetijsko-živil- 
ski kombinat — Kranj, »Brodoimpeks« — Beograd, 
»Poljoopskrba« — Zagreb, »Agrariakoop« — Zag- 
reb, »Poljomehanizacija« — Karlovac, KK HMEL- 
ZAD — Žalec, »Agrotehnika« — Ljubljana, »Ag- 
rooprema« — Beograd, »Rudnap« — Beograd, »Ju- 
goagrar« — Novi Sad, »Agrovojvodina« — Novi 
Sad, »Poljopromet« — Kraljevo, »Ratar« — Zre- 
njanin, »Mehanizacija« — Priština, »Poljostroj« — 
Vinkovci, »Poljotehnika« — Osijek, »Agrosrem« — 
Sremska Mitrovica, »Agroservis« — Kragujevac in 
PPK »Banat« — Kikinda. 

USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE 

ODLOČBA 

O PRESOJI USTAVNOSTI SKLEPA DELAVSKEGA 
SVETA ZALOŽNIŠKEGA PODJETJA »VESELIN MA- 
SLESA« IZ SARAJEVA Z DNE 24. MARCA 1973 TER 
POGOJEV ZA ORGANIZIRANJE TEMELJNE ORGA- 
NIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA »CENTROPAPIR« V 

SESTAVI PODJETJA »VESELIN MASLESA« IZ 
SARAJEVA 

I. Zbor delovnih ljudi delovne enote »Centro- 
papir« v Novem Sadu je vložil pri Ustavnem sodišču 
Jugoslavije predlog za presojo ustavnosti sklepa delav- 
skega sveta založniškega podjetja »Veselin Masleša« v 
Sarajevu ter pogojev za organiziranje omenjene delov- 
ne enote v temeljno organizacijo združenega dela v 
sestavi matičnega podjetja »Veselin Masleša«.-V pred- 
logu se pojasnjuje, da je delovna enota »Centropapir«, 
nekdaj samostojno podjetje, ki se je konec leta 1969 
integriralo z založniškim podjetjem »Veselin Masleša«, 
na zboru delavcev dne 13. marca 1973 sprejela sklep, 
da se organizira v temeljno organizacijo združenega 
dela z lastnostjo pravne osebe in lastnim žiro računom 
v sestavi matičnega podjetja »Veselin Masleša«. Svoj 
sklep so delavci »Centropapira« poslali v obravnavo 
vsem delovnim enotam založniškega podjetja »Vese- 
lin Masleša« in njegovemu delavskemu svetu. V od- 
govoru na to Je upravni odbor matičnega podjetja že 
17. marca 1973 predlagal delavskemu svetu, naj ne pri- 
trdi sklepu delovnih ljudi »Centropapira«, ker niso 
podani ekonomski, organizacijski in ne samoupravni 
razlogi za izvršeno organiziranje »Centropapira«. De- 
lavski svet Je dne 24. marca 1973 odločal o predlogu 
upravnega odbora in sklenil, da se organizirana te- 
meljna organizacija združenega'dela »Centropapir« v 
Novem Sadu izloči iz sestave založniškega podjetja 
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»Veselin Masleša« v Sarajevu in da odslej posluje kot 
samostojna delovna organizacija. V sklepu so dalje 
določeni ime te nove delovne organizacije, predmet 
njenega poslovanja, način delitve sredstev med matič- 
nim podjetjem in novo enoto ter način obveščanja jav- 
nosti o novem organizacijskem položaju v založniškem 
podjetju »Veselin Masleša«. 

Nato je matično podjetje po tisku obvestilo vse 
poslovne partnerje, da je sprožen postopek izločitve 
delovne enote »Centropapir« iz sestave založniškega 
podjetja »Veselin Masleša« in da ta delovna enota od 
1. aprila lEJTS dalje ne more izvrševati pravic in ne 
prevzemati obveznosti za matično podjetje. 

Hkrati je matično podjetje poslalo pristojni službi 
družbenega knjigovodstva dopis o avtomatični izpraz- 
nitvi žiro računa delovne enote »Centropapir« v No- 
vem Sadu v dobro žiro računa matičnega podjetja v 
Sarajevu, vse poslovne partnerje pa obvestilo o storni- 
ranju naročil, ki jih je sklenila delovna enota med svo- 
jim poslovanjem v sestavi matičnega podjetja. 

Zaradi ekonomskega položaja, v katerem se je po 
teh ukrepih matičnega podjetja znašla nova temeljna 
organiz3cija v Novem Sadu, so delovni ljudje »Cen- 
tropapira« ustavnemu sodišču predlagali, naj do konca 
postopka o glavni stvari izreče začasen ukrep, s katerim 
bo prepovedalo izvršitev aktov organa upravljanja ma- 
tičnega podjetja, s katerimi so enostransko spreminjani 
pravni, ekonomski in statusni položaj delovne enote 
v sestavi podjetja, kakor tudi zavarovalo status zapo- 
slenih delavcev v omenjeni enoti. Na koncu svojega 
predloga predlagajo delovni ljudje, naj se odpravi ome- 
njeni sklep delavskega sveta kot protiustaven in ugo- 
tovi, ali delovna enota »Centropapir« izpolnjuje po- 
goje, da se organizira v temeljno organizacijo združe- 
nega dela v sestavi matičnega podjetja »Veselin Mas- 
leša«. 

II. V svojem odgovoru na predlog delovnih ljudi 
»Centropapira« obvešča založniško podjetje »Veselin 
Masleša« v dopisu z dne 20. aprila 1973 Ustavno so- 
dišče Jugoslavije, da se je delovna enota »Centropapir« 
s tem, da je ravnala po napadenem sklepu delavskega 
sveta matičnega podjetja, s svojim sklepom z dne 12. 
aprila 1973 izločila iz sestave podjetja in s 13. aprilom 
1973 vpisala pri pristojnem gospodarskem sodišču v 
register kot samostojno podjetje, zato predlaga, naj 
sodišče nadaljnji postopek o tej stvari kot brezpred- 
metnega ustavi. 

Na zahtevo Ustavnega sodišča Jugoslavije, naj se 
delovni ljudje delovne enote »Centropapir« izjavijo o 
navedbah matičnega podjetja in dajo predlog za na- 
daljnje postopanje pred tem sodiščem, je delovna enota 
»Centropapir« v svojem dopisu z dne 4. maja 1973 ob- 
vestila Ustavno sodišče Jugoslavije, da je bila zaradi 
ekonomske blokade, ki jo je spravila do popolne para- 
lize v poslovanju, prisiljena se izločiti in da je bil 
sklep o izločitvi sprejet v stiski, ne pa kot izraz volje 
delovnih ljudi »Centropapira«. 

III Ustavno sodišče Jugoslavije je po predhodnem 
postopku in javni obravnavi ugotovilo tale dejstva: 
delovna enota »Centropapir« v Novem Sadu je od kon- 
ca leta 1969 poslovala v sestavi matičnega podjetja 
»Veselin Masleša« v Sarajevu po sklepu o pripojitvi, 
ki ga je dne 5. decembra 1969 sprejel delavski svet 
matičnega podjetja. Delovna enota obsega več proda- 
jaln — knjigarn, servisov in poslovalnic v SAP Vojvo- 
dini, njen sedež pa je v Novem Sadu. Posle sklepa za 

matično podjetje in v njegovem imenu, z žiro računom 
v Novem Sadu pa razpolaga matično podjetje. V skup- 
nem prometu podjetja_»Veselm Masleša« dosega delov- 
na enota »Centropapir« znaten del — približno eno 
tretjino vsega prometa. 

Delovni ljudje delovne enote »Centropapir« so na 
zboru, ki je bil sklican dne 13. marca 1973 v zvezi s 
sporazumom o združevanju vseh delovnih ljudi podje- 
tja v eno samo temeljno organizacijo združenega dela, 
odločili, da ne pristopijo k ponujenemu sporazumu, 
temveč da se organizirajo v temeljno organizacijo zdru- 
ženega dela »Centropapir« v sestavi založniškega pod- 
jetja »Veselin Masleša«. V svojem sklepu so dalje uredili 
tudi način razmejitve materialnih obveznosti do matič- 
nega podjetja in določili roke za konstituiranje in re- 
gistriranje. 

Delavski svet založniškega podjetja »Veselin Mas- 
leša« je na seji dne 24. marca 1973 sklenil, da se kon- 
stituirana temeljna organizacija v Novem Sadu izloči 
iz sestave založniškega podjetja »Veselin Masleša« v 
posebno delovno organizacijo. V sklepu so določeni 
firma nove organizacije, predmet njenega poslovanja, 
način razmejitve vzajemnih obveznosti ter način ob- 
veščanja javnosti o tem, da je sprožen postopek izlo- 
čitve. 

IV. Na podlagi ugotovljenih dejstev je Ustavno so- 
dišče Jugoslavije presodilo, da založniško podjetje 
»Veselin Masleša« ne prereka delovni enoti »Centro- 
papir«, češ da ne izpolnjuje pogojev za organiziranje v 
temeljno organizacijo združenega dela, tamveč naspro- 
tuje obstoju takšne temeljne organizacije v sestavu 
podjetja, katerega drugi deli so sklenili, konstituirati 
se kot enotna organizacija združenega dela. 

Po drugi strani, je Ustavno sodišče Jugoslavije 
ugotovilo, da delovna enota »Centropapir«, ki je do 
leta 1969 poslovala kot samostojno podjetje, dne 13. 
marca 1973 pa na zboru delavcev sklenila organizirati 
se kot temeljna organizacija združenega dela v sestavi 
založniškega podjetja »Veselin Masleša« , ki se mu je 
pripojila dne 25. decembra 1969 — izpolnjuje pogoje, 
da se organizira v temeljno organizacijo združenega 
dela, ki so določeni v drugem odstavku 2. točke ustav- 
nega amandmaja XXI oziroma v 33. členu zakona o 
konstituiranju organizacij združenega dela in njihovem 
vpisu v sodni register. To zaradi tega, ker pomeni de- 
lovna enota »Centropapir«, ki se ukvarja s trgovanjem 
s pisarniškimi stroji in njihovim servisiranjem delov- 
no celoto, v kateri se more uspeh dela potrditi kot 
vrednost v delovni organizaciji, v sestavi katere je. 

V prid takega stališča Ustavnega sodišča Jugosla- 
vije gre tudi dejstvo, da delavski svet založniškega 
podjetja »Veselin Maslaša« ne nasprotuje izvršenemu 
organiziranju niti navaja razloge, ki bi to onemogoči- 
li, temveč nasprotno, določa, da se tako organizirana 
temeljna organizacija izloči iz njegove sestave. Ker to- 
rej po presoji omenjenega delavskega sveta enota iz- 
polnjuje pogoje za samostojno poslovanje kot posebna 
organizacija združenega dela, izpolnjuje s tem tudi 
pogoje, da se organizira v temeljno organizacijo zdru- 
ženega dela v sestavi matične organizacije združenega 
dela. 

V. Ustavno sodišče Jugoslavije se je postavilo na 
stališče, da imajo delovni ljudje posameznega dela 
delovne organizacije, ki se organizira ali izloča, pravico 
odločiti o organiziranju oziroma izločitvi. Potemtakem 
delavski svet delovne organizacije kot celote nima 
pravice, da bi neodvisno od volje delavcev dela orga- 
nizacije, ki se organizira ali izloča, odločati o njenem 
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statusu. To zaradi tega, ker je v tretjem odstavku 2. 
točke ustavnega amandmaja XXI določeno, da imajo 
delavci temeljne organizacije v sestavu delovne orga- 
nizacije pravico svojo temeljno organizacijo izločiti in 
jo konstituirati kot samostojno organizacijo na način, 
kot ga določa zakon. 

Zato je Ustavno sodišče Jugoslavije presodilo, da 
je sjdep delavskega sveta založniškega podjetja »Ve- 
selin Masleša« v Sarajevu z dne 24. marca 1973 v nas- 
protju z omenjeno ustavno določbo v tem smislu, ker 
je bilo z njo odločeno o pravicah dela delovne orga- 
nizacije, ki se je organiziral v temeljno organizacijo, 
in sicer o tistih pravicah, o katerih odločajo delovni 
ljudje tega dela neposredno. To pomeni, da je delav- 
ski svet z omenjenim sklepom neupravičeno vršil pra- 
vico, ki je po ustavi določena kot pravica delavcev de- 
la delovne organizacije oziroma pravica delavcev te- 
meljne organizacije združenega dela. 

VI. Na podlagi rečenega je Ustavno sodišče Jugo- 
slavije na seji dne 12. junija 1973 

odločilo: 

1. Sklep o organiziranju temeljne organizacije 
združenega dela oziroma o njeni izločitvi iz sestave or- 
ganizacije združenega dela sprejmejo delavci dela or- 
ganizacije, ki se organizira, oziroma temeljne organi- 
zacije, ki se izloča. Organ upravljanja organizacije 
združenega dela kot celote nima pravice odločati o or- 
ganiziranju temeljne organizacije združenega dela ozi- 
roma o njeni izločitvi iz sestave celote, če niso o tem 
odločili delavci tistega dela, ki se organizira, oziroma 
tiste temeljne organizacije, ki se Izloča. 

2. Sklep delovnih ljudi delovne enote »Centropa- 
pir« o organiziranju v temeljno organizacijo združene- 
ga dela z dne 13. marca 1973 je v skladu z drugim od- 
stavkom 2. točke ustavnega amandmaja XXI. 

3. Odpravi se sklep delavskega sveta založniškega 
podjetja »Veselin Masleša« o izločitvi delovne enote 
»Centropapir« iz sestave omenjenega podjetja z dne 
24. marca 1973. 

VII. To odločbo je sprejelo Ustavno sodišče Jugo- 
slavije v sestavi; predse'dnik sodišča Blažo Jovanovič 
in člani sodišča dr. Borislav Blagojević, Ivan Božiče- 
vić, Radivoje Glavič, Dimo Kantardžiski, Radojka Ka- 
tič, Đuro Medenica, dr. Stane Pavlič, Nenad Petrovič, 
Borivoje Romič, dr. Ivo Sunarič, Taip Taipi in Jože 
Zemljak. 

U. št. 105/73. 
, Beograd, 12. junija 1973. 

Predsednik 
Ustavnega sodišča 

Jugoslavije: 
Blažo Jovanović s. r 

ODLOČBA 

O PRESOJI USTAVNOSTI 67. ČLENA PRAVILNIKA 
MEDICINSKEGA CENTRA V ŠIBENIKU O DELOV- 

NIH RAZMERJIH IN 132. ČLENA NJEGOVEGA 
STATUTA 

I. Občinsko sodišče v Sibeniku je predlagalo Us- 
tavtoemo sodišču Jugoslavije, naj začne postopek za 
presojo ustavnosti 67. člena pravilnika Medicinskega 
centra v Sibeniku o delovnih razmerjih in 132. člena 
njegovega statuta. 

Kot sodi omenjeno občinsko sodišče nista pravil- 
nik in statut Medicinskega centra v Sibeniku v skla- 
du z ustavnima amandmajema XV in XXI, in sicer v 
delu, kjer se ureja vprašanje organov, ki odločajo o 
razporeditvi oziroma premestitvi delavca z enega de- 
lovnega mesta na drugo v samem centru, ker odločata 
o tem upravni odbor in upravnik centra kot kolegia- 
len oziroma individualen izvršilni organ. 

V prvem odstavku 67. člena pravilnika pod b) je 
določeno, da odloča o razporeditvi oziroma premestit- 
vi delavcev na vodilna delovna mesta ali na delovna 
mesta zdravstvenega delavca z visoko strokovno izo- 
brazbo upravni odbor centra, v določbi pod c) pa, da 
odloča o tem za delavce na drugih delovnih mestih 
upravnik centra v soglasju s šefi služb ali z glavno 
sestro. V 12. točki 132, člena statuta je rečeno, da op- 
ravlja upravni odbor centra poleg zadev, ki so nave- 
dene' v točkah 1 do 11 »vse druge zadeve, ki so po 
veljavnih predpisih, tem statutu in drugih splošnih 
aktih v njegovi pristojnosti«, iz česar sledi, da oprav- 
lja tudi zadeve iz omenjenih določb 67. člena pravil- 
nika. 

II. Pri presoji ustavnosti omenjenih določb pravil- 
nika in statuta je Ustavno sodišče Jugoslavije ugotovilo, 
da niso v soglasju z ustavnima amandmajema XV in 
XXI. Po ustavnem amandmaju XV lahko delovna skup- 
nost prepusti posamezno funkcijo upravljanj^delavske- 
mu svetu ali drugemu ustreznemu organu temu odgo- 
vornim kolegialnim in individualnim organom, ki 
jih voli delavski svet, pa sme prepustiti le 
določene izvršilne funkcije. Po ustavnem amand- 
maju XXI sta urejanje medsebojnih razmerij v 
združenem delu in odločanje o pravicah in obveznostih 
iz teh razmerij neposredna pravica delavcev temeljne 
organizacije združenega dela. Ce posamezno teh pra- 
vic ne prenese na svoj organ, jo delovna skupnost op- 
ravlja sama. 

O pravicah delavcev, ki jim je podlaga in pogoj 
đelo v združenem delu, torej ne moreta odločati up- 
ravni odbor organizacije združenega dela, v tem prime- 
ru upravni odbor medicinskega centra, in ne upravnik 
centra, kot kolegialen oziroma individualen izvršilni 
organ, ker nista organa upravljanja, pooblastilo, ki ji- 
ma je dano, da izvršujeta te pravice, pa je v nasprot- 
ju z ustavo. 

III. Spričo rečenega je Ustavno sodišče Jugoslavije 
na podlagi 3. točke prvega odstavka 241. člena in 247. 
člena .ustave SFRJ po javni obravnavi 

odločilo: 

1. Nasprotno z ustavo je, da odloča o pravicah in . 
obveznostih delavcev iz medsebojnih razmerij v zdru- 
ženem delu upravni odbor ali direktor oziroma uprav- 
nik organizacije združenega dela kot kolegialen oziro- 
ma individualen izvršilni organ. 

2. Odpravijo se: določbi pod b) in c) v prvem od- 
stavku 67. člena pravilnika o delovnih razmerjih in 12. 
točka 132. člena statuta Medicinskega centra v Sibe- 
niku. 

3. To odločbo objaviti v »Uradnem listu SFRJ« in 
na oglasni deski Medicinskega centra v Sibeniku. 

IV. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to od- 
ločbo v sestavi: predsednik sodišča Blažo Jovanovič in 
člani sodišča Ivan Božičevič, Radojka Katič, dr. Alek- 
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sandar Fira, Radivoje Glavič, Dimo Kantardžiski, Duro 
Medenica, dr. Stane Pavlič, Nenad Petrovič, Borivoje 
Romič, dr. Ivo Sunarič, Taip Taipi in Jože Zemljak. 

U-št. 53/73. 
Beograd, 19. junija 1973 

Predsednik 
Ustavnega sodišča 

Jugoslavije: 
Blažo Jovanović s. r. 

ODLOČBA 

O UGOTOVITVI PRENEHANJA VELJAVNOSTI 3. 
TOČKE FKVEGA ODSTAVKA 13. ČLENA IN 16. ČLE- 
NA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 
PODROČJU ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANOV IN 

ZVEZNIH ORGANIZACIJ 

I. Na zahtevo Geodetskega zavoda Socialistične re- 
publike Slovenije je začelo Ustavno sodišče Jugoslavi- 
je postopek za presojo ustavnosti 3. točke prvega od- 
stavka 13. člena in 16. člena zakona o organizaciji in 
delovnem področju zveznih upravnih organov in zvez- 
nih organizacij z dne 28. julija 1971. 

Ustavno sodišče Jugoslavije je dne 7. decembra 
1972 sprejelo na podlagi prvega odstavka 245. člena 
ustave SFRJ odločbo U št. 261/71 o ugotovitvi nesklad- 
nosti 3. točke prvega odstavka 13. člena in 16. člena 
zakona o organizaciji in delovnem področju zveznih 
upravnih organov in zveznih organizacij (zakon) z 2. 
točko ustavnega amandmaja XXX in 2. točko ustavne- 
ga amandmaja XXXIX. V tej odločbi je bilo ugotov- 
ljeno: 

Po 3. točki prvega odstavka 13. člena zakona je 
bila med drugimi ustanovljena tudi Zvezna geodet- 
ska uprava, v 16. členu zakona pa je predpisano, da 
opravlja Zvezna geodetska uprava zadeve, ki se nana- 
šajo na izmeritev zemljišč in na njeno vzdrževanje 

Pri presoji ustavnosti omenjenih določb je imelo 
Ustavno sodišče Jugoslavije pred očmi 2. točko ustav- 
nega amandmaja XXX in 2, točko ustavnega aman- 
dmaja XXXIX, V 2, točki ustavnega amandmaja 
XXX nista določeni pravica in dolžnost federacije, da 
določa izmeritev zemljišč in njeno vzdrževanje, ker to 
ni funkcija federacije, Na to, da urejanje izmeritve 
zemljišč in njenega vzdrževanja nista funkcija federa- 
cije kaže tudi 2. točka prvega odstavka 16. člena us- 
tavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XX 
do XLI, kjer je predpisano, da preneha temeljni zakon 
o izmeritvi zemljišč in zemljiškem katastru veljati z 
dn§m, ki'ga določa republiški oziroma pokrajinski za- 
kon, najpozneje pa. 31. decembra 1971. 

Medtem, ko je v ustavnem amandmaju XXX ugo- 
tovljeno, kaj federacija zagotavlja in ureja po zveznih 
organih in organizacijah, je v 2. točki ustavnega aman- 
dmaja XXXIX predpisano, da se lahko z zveznim za- 
konom za opravljanje določepih upravnih, strokovnih 
in dfugih zadev iz okvira pravic in dolžnosti federa- 
cije ustanavljajo poleg zveznih sekretariatov tudi drugi 
zvezni upravni drgani in organizacije. 

Presoja skladnosti 3. točke prvega odstavka 13. čle- 
na in 16. člena zakona z omenjenima določbama us- 
tave SFR.I nedvomno vodi do sklepa, da Zvezna geo- 

detska uprava ni bila ustanovljena za opravljanje za- 
dev »iz okvira pravic in dolžnosti federacije«, ker iz- 
meritev in njeno vzdrževanje nista pravica in dolž- 
nost federacije, kar sledi iz ustavnega amandmaja 
XXX, zato skladno s tem ni mogoče ustanavljati zvez- 
nih organov za njihovo opravljanje. 

II. V svoji odločbi U št. 261/71 z dne 7. decembra 
1972 je ustavno sodišče skladno s prvim odstavkom 
245. člena ustave SFRJ določilo šestmesečni rok od 
dneva vročitve odločbe, v katerem je bila Zvezna skup- 
ščina dolžna omenjeni zakonski določbi spraviti v 
sklad z ustavo. Omenjena odločba je bila poslana Zvez- 
ni skupščini dne 27. decembra 1972 in je torej rok za 
uskladitev iztekel dne 27. junija 1973, Zvezna skupšči- 
na pa v tem roku zakonskih določb ni spravila v sklad 
z ustavo. 

Zato je Ustavno sodišče Jugoslavije na podlagi dru- 
gega odstavka 245. člena ustave SFRJ in drugega od- 
stavka 25. člena zakona o Ustavnem sodišču Jugosla- 
vije 

odločilo: 

Ugotavlja se, da sta 3. točka prvega odstavka 13. 
<"Jena in 16. člen zakona o organizaciji in delovnem 
področju zveznih upravnih organov in zveznih organi- 
zacij z dne 28. julija 1971 nehala veljati dne 27. junija 
1973. 

III. To odločbo je Ustavno sodišče Jugoslavije 
sprejelo v sestavi; predsednik sodišča Blažo Jovanovič 
ter sodniki dr. Borislav Blagojevič, Ivan, Božičevič, 
dr. Aleksandar Fira, Dimo Kantardžiski, dr. Stane 
Pavlič, Borivoje Romič, dr. Ivo Sunarič in Taip Taipi. 

U št. 261/71. 
Beograd, 28. junija 1973. 

Predsednik 
Ustavnega sodišča 

Jugoslavije: 
Blažo Jovanovič s. r. 

ODLOČBA 

O PRESOJI ZAKONITOSTI 155. ČLENA PRAVILNI- 
KA GRADBENEGA PODJETJA »KATKO MITRO- 

VIČ« IZ BEOGRADA O DELOVNIH RAZMERJIH 

I. Bogdanovič Milan, delavec iz Kragujevca, je 
predlagal Ustavnemu sodišču Jugoslavije, naj začne 
postopek za presojo zakonitosti 155. člena pravilnika 
Gradbenega podjetja »Ratko Mitrovič« iz Beograda o 
delovnih razmerjih z dne 24. decembra 1966. 

V omenjenem členu je predpisano, da lahko de- 
lavcu, in sicer tudi tistemu, ki je stopil v delovno 
organizacijo na delo za nedoločen čas, tudi »proti 
njegovi volji« preneha delo v organizaciji združenega 
dela, če se trajneje zmanjša obseg dela oziroma poslo- 
vanje v njegovi delovni enoti ali v delovni organi- 
zacija kot celoti in če se zmanjša število delavcev na 
posameznem delovnem mestu. Po teh podlagah lahko 
preneha delavcu delo, če je pričakovati, da bo obseg 
dela oziroma poslovanja v delovni enoti ali v delovni 
organizaciji kot celoti manjši »več kot tri mesece« in 
če se končujejo dela, zaradi katerih je bila delovna 
enota ustanovljena, pa »niso zagotovljeni novi posli za 
njen obstanek«. 

II. Po prvem odstavku 102. člena temeljnega za- 
kona o delovnih razmerjih je moglo delavcu, ki je v 
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delovno organizacijo stopil na delo za nedoločen čas, 
tudi brez njegove privolitve prenehati delo v delovni 
organizaciji poleg drugega, kadar se je odpravilo nje- 
govo delovno mesto ali trajneje zmanjšal obseg dela 
oziroma poslovanja v delovni organizaciji. Za preneha- 
nje delavčevega dela na teh podlagah torej ni bilo 
odločilno zmanjšanje dela oziroma poslovanja v njegovi 
delovni enoti, temveč v delovni organizaciji kot celoti, 
ker je s tem, da je stopil na delo v delovno organi- 
zacijo, delavec postal enakopraven član delovne skup- 
nosti in prevzel dolžnosti ter pridobil pravice po delu 
in iz dela (2. člen temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih). 

Po drugi strani, za trajnejše zmanjšanje dela ozi- 
roma poslovanja v smislu 102. člena temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih ni mogoče šteti končanja del, za- 
radi katerih je bila delovna enota ustanovljena, ker v 
takem primeru ne gre za okoliščine proizvodno-eko- 
nomskega, tehnološkega ali drugega značaja, ki bi 
nastopile pozneje, po ustanovitvi delovne enote, in kot 
takšne pozneje pogojile njeno odpravo, temveč za si- 
tuacijo, na katero se je računalo že ob ustanovitvi 
zadevne delovne enote, ki se dejansko tudi res ustanovi 
za določen čas, na določenem delovišču, za zgraditev 
enega ali več določenih objektov ipd. 

Z gledišča prenehanja dela delavca v delovni or- 
ganizaciji brez njegove privolitve je bila po prvem 
odstavku 103. člena temeljnega zakona o delovnih raz- 
merjih relevantna le odprava delovnega mesta, ki je 
bila posledica izpopolnitve organizacije dela, izpopol- 
nitve delovnega procesa in delovnih postopkov v de- 
lovni organizaciji ali poslovnega sodelovanja oziroma 
spojitve dveh ali več delovnih organizacij. Toda v ta- 
kem primeru Je moglo delavcu po drugem odstavku 
omenjenega člena prenehati delo v delovni organizaciji 
le, če delovna skupnost ni imela možnosti, da bi ga 
razporedila na kakšno drugo delovno mesto v delovni 
organizaciji ali če je delavec odklonil, da bi se skladno 
z določbami splošnega akta delovne organizacije o 
strokovnem usposabljanju delavcev usposobil za delo 
na drugem delovnem mestu, ki mu ga Je delovna skup- 
nost ponudila. 

Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v zdru- 
ženem delu (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) Je v tem pogle- 
du posebno dosleden in določen, ko v prvem odstavku 
svojega 57. člena predpisuje, da »delavcu ne more pre- 
nehati lastnost delavca v združenem delu, če je iz 
tehnoloških ali ekonomskih razlogov prenehala potreba 
po njegovem delu v temeljni organizaciji združenega 
dela«, razen če odkloni delo na drugem delovnem 
mestu, ki se mu v isti ali drugi organizaciji združenega 
dela zagotovi in ustreza vrsti in stopnji strokovne izo- 
brazbe, ki jo ima. Ce pa zaradi ekonomskih ali tehno- 
loških razlogov preneha potreba po delavčevem delu v 
temeljni organizaciji združenega dela, je slednja dolž- 
na takšnemu delavcu zagotovitvi v isti. ali drugi or- 
ganizaciji združenega dela drugo delovno mesto ob 
pogojih in na način, kot to določa samoupravni spo- 
razum o združevanju ali samoupravni sporazum o med- 
sebojnih razmerjih v združenem delu (drugi odstavek 
57. člena zakona o medsebojnih razmerjih delavcev 
v združenem delu). 

III. Glede na rečeno Je Ustavno sodišče Jugoslavije 
na podlagi 3. točke prvega odstavka 241. člena in 247. 
člena ustave SFRJ 

odločilo: 

ч Razveljavijo se določbe 155. člena pravilnika Grad- 
benega podjetja »Ratko Mitrovič« iz Beograda o de- 
lovnih razmerjih z dne 24 decembra 1966. 

IV. Ustavno- sodišče Jugoslavije Je sprejelo to od- 
ločbo v sestavi: predsedujoči sodnik Nenad Petrovič 
in sodniki dr. Borislav Biagojevič, Radivoje Glavič, 
Dimo Kantardžiski, DJuro Medenica, dr. Stane Pavlič, ■ 
Borivoje Romič, dr. Ivo Sunarič in Jože Zemljak. 

U št. 145/72. 
Beograd, 1. julija 1973. 

Nadomestuje predsednika 
Ustavnega sodišča 

Jugoslavije 
sodnik: 

Nenad Petrovič s. r. 

O D L O C B A 

O PRESOJI USTAVNOSTI 124. IN 139. ČLENA PRA- 
VILNIKA GRADBENEGA PODJETJA »BOSNAPUTE- 
VI«, SARAJEVO, O MEDSEBOJNIH DELOVNIH RAZ- 
MERJIH IN 2G8. ČLENA NJEGOVEGA STATUTA 

I. Na pobudo Branka Baketariča, delavca iz Sara- 
jeva, Je začelo Ustavno sodišče Jugoslavije s svojim 
sklepom U št. 280/72 z dne 4. aprila 1973 postopek' za 
presojo ustavnosti 124. in 139. člena pravilnika gradbe- 
nega podjetja »Bosnaputevi«, Sarajevo o medsebojnih' 
delovnih razmerjih in 268. člena njegovega statuta. 

V 124. členu pravilnika Je v 1. točki predpisano, da 
izreka ukrepe za varstvo delovne dolžnosti: delavski 
svet podjetja, če delovno dolžnost prekrši član delav- 
skega sveta, član izvršilnega odbora ali glavni direktor 
podjetja, v 2. točki pa, da izreka te ukrepe zoper druge 
člane delovne skupnosti komisija za varstvo delovnih 
dolžnosti. 

V drugem odstavku 139. člena omenjenega pravil- 
nika je predpisano, da lahko omenjena komisija po 
končanem dokazovalnem postopku izreče enega tehle 
ukrepov: oprosti delavca odgovornosti, izreče kakšen 
ukrep, ki ga določa pravilnik, ali odstopi predmet de- 
lavskem svetu podjetja v odločitev, če gre za nekoga, 
zoper katerega izreka takšne ukrepe delavski svet. 
V 268. členu statuta je predpisano, da odloča komisija 
za varstvo delovnih dolžnosti o izključitvi delavca iz 
delovne skupnosti na predlog organa, ki je določen v 
pravilniku. 

II. Ustavno sodišče Jugoslavije je pri presoji us- 
tavnosti omenjenih določb pravilnika in statuta ugoto- 
vilo, da niso v skladu z ustavnima amandmajema XV 
in XXI v tistem delu, v katerem Je komisija za varstvo 
delovnih dolžnosti kot kolegialni izvršilni organ poob- 
laščena, da odloča o delavcih podjetja in da izreka 
ukrepe zaradi kršdtve delovne dolžnosti oziroma kršitve 
obveznosti v združenem delu, in med njimi tudi, da 
odloča 6 izključitvi delavca iz delovne skupnosti. 

Po ustavnem amandmaju XV lahko delovna skup- 
nost posamezno funkcijo upravljanja prepusti de^ 
lavskemu svetu ali drugemu ustreznemu organu, temu 
odgovornim kolegialnim in individualnim organom, ki 
Jih izvoli delavski svet, pa samo določene izvršilne 
funkcije. Po ustavnem amandmaju XXI sta urejanje 
medsebojnih razmerij v združenem delu ter odločanje 
o pravicah in obveznostih iz teh razmerij neposredna 
pravica delavcev temeljne organizacije združenega dela. 
Ce delovna skupnost posameznih pravic ne prenese na 
svoj organ, jih opravlja sama. O pravicah in obveznos- 
tih delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, 
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ki jim je podlaga in pogoj delo v združenem delu, 
torej ne more odločati komisija za varstvo delovnih 
dolžnosti kot. kolegialni izvršilni organ, ker ta ni organ 
upravljanja, takšni komisiji, dano pooblastilo, da o- 
pravlja omenjene pravice, pa je v nasprotju z ustavo. 

III. Spričo rečenega je Ustavno sodišče Jugoslavije 
na podlagi 3. točke prvega odstavka 241. člena in 247. 
člena ustave SFRJ po javni obravnavi 

odločilo: 

1. Odpravijo se 2. točka 124. člena in drugi odsta- 
vek 139. člena pravilnika o medsebojnih delovnih raz- 
merjih ter 268. člen^ statuta gradbenega podjetja »Bos- 
naputevi«, Sarajevo. 

2. To odločbo objaviti v »Uradnem listu SFRJ« In 
na oglasni deski gradbenega podjetja »Bosnaputevi«, 
Sarajevo. 

IV. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to od- 
ločbo v sestavi: predsedujoči sodnik Nenad Petrovič 
in sodniki dr. Borislav Blagojevič, Radivoje Glavič, Di- 
mo Kantardžiski, Djuro Medenica, dr. Stane Pavlič, 
Borivoje Romie, dr. Ivo Sunarič in Jože Zemljak. 

U št. 280/72. 
Beograd, 11. julija 1973 

Nadomestuje predsednika 
Ustavnega sodišča 

Jugoslavije 
sodnik: 

Nenad Petrovič s. r. 

ODLOČBA 

O PRESOJI ZAKONITOSTI SPLOŠNIH AKTOV, KI 
JIH JE SPREJELO KOMUNALNO PODJETJE »UNI- 

VERZAL« IZ BUJANOVCA 

I. V zvezi z vlogo Mitič Stane iz Bujanovca je 
začelo Ustavno sodišče Jugoslavije s svojim sklepom 
U št. 68/72 z dne 17. januarja 1973 na lastno pobudo 
postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti splošnih 
aktov komunalnega podjetja »Univerzal« v Buja- 
novcu, in sicer: 

1) osmega odstavka 62. člena statuta, kjer je do- 
ločeno, da direktor razmešča delavce na delovna mesta 
v delovni organizaciji, pazeč pri tem na varstvo nji- 
hovih pravic; 

2) ЗГ člena pravilnika o delovnih razmerjih, kjer 
je določeno, da je lahko delavec tudi brez svoje pri- 
volitve razporejen na, delo z enega delovnega mesta na 
drugo, če je bil razporejen ali se razporeja na eno 
izmed tehle delovnih mest: voznika avtobusa, spre- 
vodnika, biljetera, mehanika-ključavničarja in voz- 
nika kategorije »C«, ter 

3) sklepa delavskega sveta komunalnega podjetja 
»Univerzal« v Bujanovcu z dne 24. avgusta 1967 o 
odpravi enega delovnega mesta v biljeternici tako, 
da ima biljeternica odtlej dvokraten delovni čas. 

Vsebina omenjenih določb splošnih aktov je bila 
povod, da se presodi njihova skladnost s takrat ve- 
ljavnimi zveznimi zakoni, in sicer temeljnim zakonom 
o delovnih razmerjih in temeljnim zakonom o pod- 
jetjih, kakor tudi zakonom o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu. 

11. Sodišče je v predhodnem postopku in na javni 
obravnavi ugotovilo, da se določbe statuta in pravil- 
nika, katerih ustavnost in zakonitost se presoja v tem 
predmetu, več ne uporabljajo, ker so zaradi novih 
splošnih aktov nehale veljati, in da je sklep o od- 
pravi delovnega mesta delavski svet sprejel na pred- 
log upravnega odbora zaradi manjšega obsega poslo- 
vanja na tem delovnem mestu. To so- bili razlogi, da 
je pooblaščenec udeleženca v postopku predlagal, naj 
sodišče postopek ustavi. Toda sodišče je ustrezno 
drugemu odstavku 35. člena zakona o Ustavnem so- 
dišču Jugoslavije sklenilo presojati skladnost teh 
aktov z ustavo in zakonom. 

Po 5. členu temeljnega zakona o delovnih razmer- 
jih, ki je bil ob izdaji in med uporabo napadenih 
splošnih aktov delovne organizacije v veljavi, določa 
delovna organizacija delovna mesta v splošnem aktu. 
Zakonska določba o tem, da se delovna mesta določajo 
v splošnem aktu, se nanaša tako na odpiranje novih, 
kakor tudi na odpravljanje obstoječih delovnih mest 
v temeljni organizaciji združenega dela, kar pomeni, 
da mora temeljna organizacija združenega dela de- 
lovna mesta odpirati in odpravljati s splošnim aktom. 

Tudi po 4. členu zakona o medsebojnih razmerjih' 
delavcev v združenem delu določajo v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela delavci delovna mesta ozi- 
roma delo v okviru posameznega delovnega mesta ter 
strokovno usposobljenost za določen poklic oziroma 
smer ter druge pogoje glede delovne sposobnosti za vsa- 
ko delovno mesto (kadrovska struktura delavcev oziro- 
ma sistematizacija delovnih mest). Tudi tu je z določa- 
njem delovnega mesta mišljena otvoritev ali odprava 
delovnega mesta v temeljni organizaciji združenega 
dela. Pravice in obveznosti iz medsebojnih razmerij v 
združenem delu se torej v temeljni organizaciji ure- 
jajo enotno pri otvoritvi in odpravi delovnega mesta. 

Dokler niso bili razglašeni ustavni amandmaji XX 
do XLI je bil postopek za sprejemanje splošnih aktov 
v delovni organizaciji predpisan v 81. členu temelj- 
nega zakona o podjetjih tako, da je bilo treba predlog 
splošnega akta pred njegovim- sprejetjem dati v ob- 
ravnavo zborom delovnih ljudi in organom organi- 
zacije združenega dela v podjetju, da bi se v roku, 
ki ga določa statut, o njem izjavili in dali svoje 
pripombe. Pri določanju predloga je bil delavski 
svet dolžan upoštevati sklepe in pripombe delovnih 
ljudi in organov organizacije združenega dela v pod- 
jetju. 

Po razglasitvi ustavnih amandmajev je v zakonu 
o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu 
predvideno, da se" pravice in obveznosti iz medseboj- 
nih razmerij v združenem delu nasploh, torej tudi 
pri določanju delovnih mest, urejajo v temeljni orga- 
nizaciji s samoupravnimi sporazumi o medsebojnih 
razmerjih v združenem delu, ki morajo biti sklenjeni 
pismeno. Samo kadar je v samoupravnem sporazumu 
o medsebojnih razmerjih v združenem delu predvi- 
deno, se način izvrševanja posameznih pravic in ob- 
veznosti ureja v splošnem aktu temeljne organiza- 
cije v skladu z omenjenimi sporazumi. 

V konkretnem primeru ni bil sklep o odpravi de- 
lovnega mesta sprejet v obliki splošnega akta delovne 
organizacije, niti so njen predlog pred sprejetjem 
obravnavali zbori delovnih ljudi, kot je bilo to do- 
ločeno v zakonu. Ne zadostuje, če predlaga sklep 0 
odpravi delovnega mesta upravni odbor ali kakšen 
drug organ v podjetju, da bi bili izpolnjeni pogoji 
oziroma zadoščeno postopku, ki je predpisan za spre- 
jetje takega splošnega akta. To zaradi tega, ker ima 
delavec zakonsko pravico, da se o predlogu splošnega 
akta, se pravi, konkretno o sklepu o odpravi delov- 
nega mesta, izjavi na zboru delovnih ljudi in da svoje 
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pripombe, delavski svet pa je dolžan te pripombe 
upoštevati in jih pri sprejemanju splošnega akta ob- 
ravnavati, oziroma da se delavec o določitvi delov- 
nih mest v delovni organizaciji izjavi na podlagi 
samoupravnega sporazuma o medsebojnih razmerjih 
v združenem delu. Nespoštovanje predpisanega pos- 
topka oziroma določenega načina za sprejetje sploš- 
nega akta po delavskem svetu pomeni kršitev ustavne 
pravice delavcev do samoupravljanja v temeljni or- 
ganizaciji združenega dela. 

Razen tega je v 32. členu temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih, ki je bil ob sprejemanju in med 
uporabo napadenih splošnih aktov prav tako v ve- 
ljavi, predpisano, da lahko delovna skupnost razpo- 
redi delavca z enega delovnega mesta na drugo v 
primerih oziroma po pogojih in postopku, kot to do- 
loča splošni akt delovne organizacije. Temeljni pogoj 
za razporeditev delavca je, da delovno mesto, na ka- 
tero se delavec premešča, ustreza stopnji strokovne 
usposobljenosti za posamezen poklic oziroma smer, ki 
jo delavec ima. Samo v izrednih okoliščinah, ki so 
določene v splošnem aktu, je lahko delavec začasno 
razporejen na delovno mesto, za katero je predvidena 
nižja stopnja strokovne usposobljenosti, kot jo ima 
delavec, dokler take okoliščine trajajo. V teh in tak- 
šnih situacijah lahko delovna skupnost s statutom ali 
drugim splošnim aktom pooblasti tudi posameznega 
delavca, da izdaja odločbe o razporeditvi - delavca z 
enega delovnega mesta na drugo, vendar samo v iz- 
jemnih okoliščinh in samo začasno, dokler take oko- 
liščine trajajo. To pomeni, da razporeja delavce z 
enega delovnega mesta na drugo praviloma delovna 
skupnost, samo v izjemnih okoliščinah pa lahko od- 
ločbo o tem izda tudi posamezen delavec, če je za to 
pooblaščen s statutom ali kakšnim drugim aktom de- 
lovne organizacije. 

Tudi po 4., členu zakona o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu urejajo delavci v temeljni 
organizaciji združenega dela primere in pogoje, v ka- 
terih delavec sme ali je dolžan delati na drugem 
delovnem mestu v temeljni organizaciji. Pravice in 
obveznosti v zvezi z določanjem primerov in pogojev, 
v katerih delavec sme ali јг dolžan delati na drugem 
delovnem mestu v temeljni organizaciji, se urejajo s 
samoupravnim sporazumom o medsebojnih razmerjih 
v združenem delu, ki mora biti sklenjen pismeno. 
Toda v konkretnem primeru delavec ne samo da ni 
bil z enega delovnega mesta na drugo razporejen na 
podlagi samoupravnega sporazuma o medsebojnih raz- 
merjih v združenem delu, temveč niso bile določene 
niti izjemne okoliščine, v katerih bi bil smel direktor 
po prej veljavnih predpisih izdati odločbo o razpore- 
ditvi delavca z enega delovnega mesta na drugo, niti 
je bila določena začasnost take razporeditve. Statut 
In pravilnik dajeta direktorju generalno pooblastilo, 
da razporeja delavce z enega delovnega mesta na dru- 
go v vsaki situaciji in na nedoločen čas, kadar gre 
za kategorije delavcev, ki delajo kot vozniki avtobusa, 
sprevodniki idr. 

III. Spričo rečenega je Ustavno sodišče Jugosla- 
vije na podlagi 3. točke prvega odstavka 241. člena in 
247. člena ustave SFRJ ter drugega odstavka 35. člena 
zakona o Ustavnem sodišču Jugoslavije po javni 
obravnavi. 

odločilo: 

1. Za določitev delovnega mesta, t. j. za njegovo 
otvoritev ali odpravo, veljata oblika in postopek, ki 
sta predpisaiia za splošne akte delovne organizacije. 

2, Odpravi se sklep delavskega sveta komunalnega 
podjetja »Univerzal« iz Bujanovca z dne 24. avgusta 
1967, ki se glasi: »sprejema se predlog upravnega od- 
bora z dne 31. julija 1987, da se v biljeternici odpravi 
eno delovno mesto in da ima biljeternica odslej dvo- 
kraten delovni čas z enim delavcem«. 

3. Ugotavlja se, da je bil osmi odstavek 62. člena 
statuta, ki določa, da razmešča delavce na delovna 
mesta v delovni organizaciji direktor, pazeč na var- 
stvo njihovih pravic, v nasprotju s temeljnim zako- 
nom o delovnih razmerjih. 

4, Ugotavlja se, da je bil 31. člen pravilnika d 
delovnih razmerjih, kjer je bilo določeno, da je lahko 
delavec tudi brez svoje privolitve razporejen na delo 
z enega delovnega mesta na drugo, če je bil razporejen 
ali se razporeja na eno tehle delovnih mest; voznika 
avtobusa, sprevodnika, biljetera, mehanika-ključavni- 
čarja in voznika kategorije »C«, prav tako v nasprotju 
s temeljnim zakonom o delovnih razmerjih. 

5. To odločbo objaviti v »Uradnem listu SFRJ« 
in na oglasni deski komunalnega podjetja »Univerzal« 
v Bujanovcu. 

IV. To odločbo je sprejelo Ustavno sodišče Jugo- 
slavije v sestavi; sodnik Nenad Petrovič kot namestnik 
predsednika sodišča in sodniki Rade Glavič, Radojka 
Katic, Dimo Kantardžiski, Djuro Medenica, Taip 
Taipi, dr. Stane Pavlič, dr. Ivo Sunarič, Jože Zemljak 
in dr. Borislav Blagojevič. 

U št. 68/72. 
Beograd, 10. julija 1973. 

Nadomestuje predsednika 
Ustavnega sodišča 
Jugoslavije sodnik; 

Nenad Petrovič s. r. 

POSTAVITVE IN RAZREŠITVE 

Na podlagi 32. točke odloka o organizaciji in de- 
lovnem področju služb predsedstva Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije (»Uradni list SFRJ« št. 
3/73) izdaja predsedstvo Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije 

ODLOK 

O IMENOVANJU ŠEFA PROTOKOLA PREDSEDSTVA 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JU- 

GOSLAVIJE 

Za šefa protokola predsedstva Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije se imenuje Veljko Velaše- 
vič, dosedanji šef protokola predsedstva SFRJ. 

St. 756. 
Beograd, 9. julija 1973. 

Podpredsednik 
predsedstva Socialistične 

federativne republike 
Jugoslavije; 

Rato Dugonjič s. r. 
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ODIikovanja 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandma- 
ja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih odločil,- 
da se za osebno junaštvo in izredne zasluge za uni- 
čenje ustaške diverzantsko-teroristične skupine v naši 
državi 1972. odlikujejo: 

I 
Iz SR Bosne in Hercegovine 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO 

Andrić Mato, Ivanišević Mijo, Markovič Savo, Ser- 
šič Vladimir; % 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI Z ZLATIM 
VENCEM 

Grizelj Stjepan, Zgonjanin Dušan; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBNIMI 
ŽARKI 

Bradic .Uija, Bralo Tomo, Ereeg Pero, Hondo Šalih, 
Kovačević Anto, Lasić Ivan, Trikič Branko, Turkovio 
Nazif, Zečič Alija, Zubič Gavro; 

Z REDOM-BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM 
VENCEM 

Adamovič Rajko, Bijedič Bahrudin, Bošnjak Pavle, 
Buha Muar, Colak Stanko, Hasagič Nurija, Mandžuka 
Hidajet, Panjalić Mustafa, Simić Krešo, Zaimovič Reut; 

Z REDOM ZA HRABROST 

Abaza Huso, Baroš Mitar, Boro Stojan, Bukvič Ib- 
ro, Cosič Mate, Drežnjak Ivan, Droce Halil, Dandara 
Pero, Đerek Mirko, Đubo Šerif, Elez Spasoje, Gtbešič 
Marko, Ibriševič Sadik, Jurič Tomsilav, Karan Boško, 
Kovač Duro, Kutić Vaso; 

Lasić Ivan, Ljubić Milan, Manigodič Mitar, Memič 
Safet, Milisav Ljubomir, Najetovič Asim, Pačar Stipo, 
Palić Mujo, Prusina Pavo, Stakić Branko, Sabič Ibro, 
Sišić Osman, Tufekčić Ismet, Vučković Milan, Zunič 
Mehmed; 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z ZLATIMI 
- MECl 

Ajdinović Muharem, Džumhur Fahrudin, Pehliva- 
novič Sadik, Radovič Milija; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Bera Ljubomir, Brkovič Nikola, Bukvič Mladen, 
Daničič Zivko, Dizdarevič Hasan, Dragovič Cedomir, 
Hasanefendič Mugdin, Jovanovi Njegoslav. Karailo Hu- 
so, Matic Ivan, Nenadič Drago, Popovič Ilija, Repeša 
Hasan, Smailagič Mahmud, Stanič Nikola, Šarič Ivan, 
Vukoja Ratko; 

Z REDOM LJUDSKE ARMADE S SREBRNO 
ZVEZDO 

Kunič Vasilije; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 
Domuz Zivko; 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE S SREBRNIMI 
MECl 

Bašič Mehmedalija, Begovič Jusuf, Boras Petar, 
Borič Mitar, Bošnjak Branko, Budimir Nikola, Bušič 
Valentin, Bušič Žarko, Crijenica Đuro, Caluk Sadik, 
Cihorič Marko, Curič Stipo, Cetič Ibrahim, Cnkovio 
Milovan, Curdo Krešo, Dukanovič Božidar, Gagro Ivan, 
Golubovič Duro, Grgič Mato, Gudelj Andrija, Habibija 
Sulejman, Hrnjičevič Saiko, Islamovič Dulaga, Ivič Jo- 
sip, Jusič Šalih, Jusufbegovič Sead, Kuhvedič Hajrudm, 
Kalem Vukašin, Kaurin Drago, Kovačevič Marko, Krgo 
Osman, Kunovac Novo; 

Lovrek Ivan, Lukič Miodrag, Ljolje Danijel, Ma- 
nov Latif, Marjanac Svetozar, Markovič Obrad, Mehič 
Camil, Mikulič Nevenko, Milanov Aleksandar, Numič 
Hasan, Omanovič Ahmet, Paradžik Ljubo, Pečanac Vi- 
co. Pehar Aleksandar, Pilič Ahmet, Prohič Sulejman, 
Pudar Ilija, Radmilo Cedo, Rajič Mate, Ramič Redžo, 
Ruvić Šalih, Sakan Svetozar, Salihagič Mustafa, Skoko 
Vladimir, Stenek Josip, Stipič Nikola, Sain Milovan, 
Sain Zvonko, Šinikovič Vukašin, Sormaz Jovo, Tolj 
Airie, Tomič Blago, Trako Džemal, Važič Miomir, Voj- 
vodič Milan, Zadro Vlatko, Zebič Emin; 

Z MEDALJO ZA HRABROST 
I 

Agič Husein, Aleksič Milutin, Balihodič Idriz, Be- 
gič Petar, Bencun Dušan, Bičo Mahmut, Biško Ivan, 
Bjelobrk Ilija, Boras Pero, Brekalo Josip, Crnogorac 
Andrija, Cajdin Adil, Cališ Tadija, Cizmo Hidajet, Co- 
lakovič Salko, Culo Stipe, Culjak Dane, Corič Ivan, 
Dedajič Ismet, Delalič Zahir, Dizdar Bajro, Dizdarevič 
Šalih, Dugandžič Gojko, Duspara Branko, Derič Mom- 
čilo, Dugum Enis; 

Galič Ante, Galič Božo, Galič Ivan, Garič Mirko, 
Glavina Marinko, Grahovac Blagoje, Grcič Ibro, Grcič 
Ismet, Grgič Adam, Gudelj Ante, Habibija Sejdo, 
Hadžič Ferid, Hadžič Šalih, Ivančič Jure, Ivaniševič 
Radoslav, Ivankovič Janko, Ivanovič Ilija, Jelavič Stan- 
ko, Jelič Božo, Jelič Pero, Jelič Stanko, Jelič Stanko, 
Jurič Ivan, Jusufbegovič Murat, Kovačevič Marko, Ko- 
vačevič Mirko, Kovjanič Janko, Kozomara Niko, Kožul 
Mato, Kreso Sead, Krndžija Ramiz, Krtalič Nikola, Ku- 
lagič Maho, Kuprešak Nenad; 

Lazič Jožo, Latinovič Radomir, Leventič Jožo, Lon- 
čar Jožo, Lončar Pavo, Maksumič Alija, Maleš Mom- 
čilo, Maleš Vojislav, Mandič Grgo, Mandič Jožo, Man- 
dič Marko, Mandič Nikola, Mandič Žarko, Marič Av- 
guštin, Markič Jožo, Medič Gojko, Meškič Meho, Mi- 
jatovič Mile, Milinič Radovan, Mišetič Jure, Mišura 
Frano, Mlikota Dragutin, Motika Drago, Mujanovič 
Rešad. Mulaomerovič Šalih, Muratspahič Fadil, Musič 
Rešid, Nikoletič Aleksa; 

Oreč Jerko, Perič Petar, Petrovič Martin, Petrovič 
Vladislav, Petrovič Vlado, Piralič Saban, Polovina \ 
Branko, Prodanovič Desimir, Prskalo Ivan, Prusina Pa- 
vao, Pujzina Darko, Radovič Veiimir, Ramič Emin, 
Ramhjak Ante, Renič Alojzije, Rogan Ljubomir, Ru- 
jevič Dušan, Salčin Avdija, Salihamidžič Zijad, Sesar 
Jure, Skender Mustafa, Skoko . Zdravko, Smailagič 
Taib Smajiiivič Zijad, Soldo Zvonko, Stanič Mato, Sto- 
janovič Nedo, Sušac Pero, Sego Nikola, Sehič Halid, 
Simunovič Ivan, Simunovič Petar, Sišič Almaz, Situn 
Mate, Skrbo Pero, Supič Raif, Sušnjar Milan; 

Tadič Simun, Tokič Zvonko, Tomič Gojko, Tomič 
Jožo, Tomič Pero, Tomič Stipe, Topič Jožo, Toskič 
Borislav, Tucakovič Meho, Vasic Maksim, Važič Miloš, 
Veber Eduard, Vladič Mato, Vujinovič Milorad, Vuka- 
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sovic Božidar, Vukojević Radoslav, Vukojević Vitko, 
Vuković Miloš, Zaimović Faruk. Zec Avdo, Zec Selim, 
Zeljko Stanko, Žulj Srečko, Žuljevič Stipo; 

Z MEDALJO ZASLUGE ZA NAROD 

Djelilovič Emir, Fejzič Muharem, Sopta Vlado; 

Z MEDALJO DELA 

Kalem Risto; 

Z MEDALJO ZA VOJAŠKE ZASLUGE 

Alilovič Rudolf, Avdič Ahmet, Azinovič Petar, Ba- 
zina Mile, Behrem Bećir, Bekrić Redžo, Bencun Mate, 
Bilič Vencel, Blaževič Slavko, Boban Zdenko. Brajko 
Stjepan, Corbadžič Asim, Curluka Ante, Drežnjak Na- 
il, Džolan Simun, Elpeza Frano, Evič Jerko, Grizelj 
Vinko, Handžar Cazim; 

Jozič Tomo, Jurčič Emil. Karačič Božo, Karič Mir- 
sad, Kondža Radoslav. Kordušič Vinko, Korič Bajro, 
Korman Selim, Kujundžič Milovan, Lavrič Blaž, Maj- 
storovič Marinko, Maksumič Alija, Mandič Jožo, Ma- 
rič Borislav, Marušič Branko, Marušič Davor, Marušič 
Vlatko, Mijatovič Petar, Mikulič Jožo, Milic Jovan, Mi- 
Setič Jure, Naletilič Ivan, Naletilič Stanko, Nuhanovič 
Šalih, Nuhbegovič Mujo, Pinjuh Božo, Pjevič Nikola, 
Pokrajčič Simun, Radišič Ante, Roso Milan, Rudeš Slo- 
bodan, Sarič Dragutin, Selak Ante, Skalonja Behram, 
Stjepanovič Ilija, Simić Paško, Simić Zdravko, Skarica 
Anto, Tomaž Zvonko, Tomič Frano, Tomič Jerko, Vla- 
dič Franjo, Zadro Tomo, Zaimovič Ilijas, Zorič Bran- 
ko, Zovak Ante, Zucič Jure; 

I z SR Hrvatske 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO 

Cvijovič Miroslav, Jurišič Draško, Simurina Sre- 
ćko; 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI Z ZLATIM 
VENCEM 

Pervan Ivan; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Dukič Savo, Segon Ivan; 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM 
VENCEM 

Belič Jure, Dukič Frane, Filipovič Mate, Hukavec 
Stjepan, Josipovič Mate, Polič Bože, Vidakovič Djuro; 

Z REDOM ZA HRABROST 

Bajič Ante, Bakovič Boško, Basta Simo, Brajčič 
Mate, Dadič Ivan, Drlje Ivica, Dipalo Marko, Galešič 
Ciro, Jankovič Nedeljko, Jelaska Andelko, Jurkovič 
Đuro, Kačunič Frane, Kiivačič Mate, Lašter Petar, Ma- 
dunič Ante, Manfreda Maks, Maras Ivan. Mioč Drago, 
Mršič Ivan, Nadi Josip, Panza Božo, Perak Dušan, Po- 

povič Zelimir, Rajič Mato, Sedlar Domagoj, Sipič An- 
te, Skorič Nedeljko, Temeljkovič Jovo, Trgovac Fra- 
njo, Vidan Milan, Zakula Mičo, Zuža Marko; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Aleksič Spaso, Basarič Dušan. Baša Savo, Bulič 
Jakov, Cipčič Ivan, Dujakovič Duro, Ercegovič Paško, 
Hrabar Tonči, Karanovič Petar, Koprčina Ivan, Kraj- 
novič. Dragan, Kukoleča Dragan, Kuzmanovič Bran- 
ko, Markovič Ante, Matutinovič Cedomil, Musulin Jo- 
van, Opsenica Vlado, Pejkovič Mate, Pleadin Ivan, Po- 
lič Joško, Radoš Branko, Samardžič Ljubo, Urem An- 
te, Uvanovič Jure, Vujnovič Jovo, Vuletič Mirko; 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE S SREBRNIMI 
MECl 

Jelaska Ante; 

Z MEDALJO ZA HRABROST 

Antunovič Jožo, Babič Ivan, Bartulovič Miljenko, 
Beovič Nikola, Gajič Ljubo, Galovič Mate, Hfistič Jo- 
žo, Jajčanin Mladen, Krče Nikola, Križanovič Marko, 
Radan Stipe, Rosič Vojislav, Starčevič Milojko, Slupar 
Pavao, Varvodič Jožo, Vulin Ivan, Zrnčič Ante, Za- 
netič Ivan; 

Z MEDALJO ZA VOJAŠKE ZASLUGE 

Bašič Vlado, Karaman Ante, Novakovič Zdenko, 
Varkaš Milan. 

St. 127. 
Beograd, 7. decembra 1972. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s, r. 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amand- 
maja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih od- 
ločil, da se odlikujejo: 

Iz SR Bosne in Hercegovine 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Jašerspahič Uzejr, Spahič Rasim, Tucakovič Beri- 
slav, Vidovič Ivica; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Bezič Ljubomir, Cavič Milan, Milič Vaso, Mimič 
Hamdo, Vuletič Ivo; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Derviševič Mehmedalija, Janjič Franjo; 
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Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Alić Husein, Arsenovic Jovo, Bilić Jure, Bcžovič 
Rade. Cerimagić Šerif, Colaković Ismet, Cuk Vera, 
Damjanović Todor, Dedović Emin, Demin Andrija, 
Bukić Sofija, Gosar Vladimir, Hodžić Šalih, Jarić 
Kaduna, Jurić Mato, Kasimović -Muharem, Kuljic 
Slavko, Lošić Vlado, Marjanović Stjepan, Markovie 
Ivo, Matijević Niko, Mihaljčić Branko; 

Obradović Boško, Omeragič Emir, Osmič Ismet, 
Perica Anto, Popovič Pavao, Radoševič Alojz, Ramljak 
Jožo, Sarač Hajrudin, Savič Milenko, Spahic Mehmed, 
Spasojevič Predrag, Santić Marko, Sisič Jahija, Stojs 
Štefo, Trogrlič Jakov, Vangelov Nikola, Vehab Ibro, 
Vojvodič Milan, Vrhovac Đorđe, Zorić Đuro; 

— za izredne zasluge v razvoju aktivnosti pri 
razlagi in uresničevanju zasnove splošne narodne ob- 
rambe, pri dvigu in širjenju vojaško-strokovnega zna- 
nja in bojne pripravljenosti ter pri krepitvi moralno- 
-politične enotnosti države in domoljubja naših 
občanov 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE S SREBRNIMI 
MEČI 

Baljič Mustafa. Božovič Momčilo, Džafič Safet, 
Haračić Adem, Traup Franjo, Velič Husein, Zeljeznik 
Slavko; 

■— za zgledno prizadevanje in uspehe pri.delu 

Z MEDALJO ZASLUGE ZA NAROD 

Tomič Ljuban; 

Z MEDALJO DELA 

Aliefendić Sabaha, Bogdanović Todor, Bojič Se- 
hab, Brkič Edhem, Bukvić Sabit, Crnkič Osman, Co- 
šabič Jahija, Cošabić Nura, Cizmić Abdulah, Devoli 
Hadi, Dolić Tahir, Duvnjak Omer, Fejzič Ekrem, Fi- 
lipovič Mirko, Duzel Ivo, Grmača Marijan, Ivankovič 
Slavoljub, Jonjič Alojz, Jovič Milan, Jozič Stjepan, 
Jusufovič Ibrahim, Kalaba Obren, Kneževič Franjo, 
Krajina Dragan; 

Lovrič Franjo, Lukič Marko, Ljubičić Marjan, 
Matkovič Stjepan, Nalič Atif, Omerspahič Asif, Peji- 
čić Branislav, Petkovič Cedo, Petrovič Vencel^ Rakič 
Fadila, Rakočević Spasoje, Ramić Husein, Ribič Akif, 
Skender Šalim, Skurič Berislav, Srdič Ljubica, Šehič 
Munir, Suškič Nurija, Tadič Stipo, Todorovič Veljko, 
Tokič Andrija, Ubiparipovič Veljko, Zukič Ferid; 

Iz SR Hrvatske 

— za izredne zasluge pri širjenju bratstva in 
enotnosti med našimi narodi 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM 
VENCEM 

dr. Stjepan Tončič; 

Iz SR Makedonije 

— za izredne zasluge pri izobraževanju prosvetnih 
delavcev in njihovi vzgoji v duhu bratstva in enot- 
nosti naših narodov in narodnosti 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S 
SREBRNIM VENCEM 

Pedagoška akademija »KHment Ohridski«, Skopje; 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 
Gadžovski Save; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 
Ačkova-Belogaska Nada, Hadži-Nikolov Asparuh, 

Lazarevski Nikola, Sekulovski Klime, Zelenikovski 
Kiro, Zelenikovski Vasil; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Antevski Dimče, Dimovski Pavle, Kalevski Lju- 
bomir; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 
Andonovski Savo, Arsov Damjan, Bogoevski Tome, 

Demirovski Dordi, Ilievski Stevan, Jakimovski Bran- 
ko, Jankov Zvonko, Karanfilovič Jovan, Kodžoman — 
Vučkovič Radmila, Kovačev Ljubomir, Lazarevski 
Milutin, Mitrevski Luke, Petrevski Josif, Petrovič — 
Kostovska Nada, Popovski Preslav, Radevski Vlado, 
Spasovski MitruS, Stojanovski Velko, Stojmenov Jor- 
dan, Stošič Božidar, Todorovski Jugoslav, Tomovski 
Kiro; 

— za izredne zasluge na področju javnega delo- 
vanja, ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE S' SREBRNIM VENCEM 
Kodžoman Vangel; 

— za izredne zasluge pri širjenju bratstva in enot- 
nosti med našimi narodi 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S 
SREBRNIM VENCEM 

Kitanovski Boro, Reka Hamza, Ulčar-Bombola An- 
drijana; 

— za zgledno prizadevanje in uspehe pri delu 

Z MEDALJO DELA 
Abazi Azis, Ademovski Akiv, Aličevski Trajko, 

Aljuševski Irfan, Andelkoski Štefan, Anđelovski 
Blagoja, Angelovski Risto, Antevski Kire, Arsovski 
Dragi, Bogdanovski Acko, Boglev Spiro, Bojkovski 
Tode, Dievski Jovan. Dimitrievski Aleksandar, Geor- 
giev Stevan; 

Janevski Krste, Jordanovski Josif, Jankovski Ata- 
nas, Jovanovič Kiro, Jovanovski Kostadin,, Jovanovski 
Vasil, Karovski Jordan, Mihajlovski Boris, Milanov- 
ski Ljube, Naumovski Blaže, Nikolič Rade, Petrovski 
Momčilo, Pockov Dordi, Stojkovski Mile, Stojmenov 
Ivap, Tafevski Samet, Trpkovski Kiro, Veljanovski 
Trajče, Zafirov Trajče; 

IzSRSrbije 

— za izredne zasluge na področju javnega delo- 
vanja, ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE Z ZLATIM VENCEM 
Smajevič Vasa; 
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Iz SAP Vojvodine 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Gal Laslo, Maletin Vitomir; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Kneževič Dušan, Kovačevič Kosta, Nadj Ladislav; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Bada Ištvan, Buhvald Bela, Farkaš Laslo, Jaku- 
bec Janoš, Jodal-Varga Roža, Verba-Mesaroš Roža; 

— za izredne zasluge pri širjenju bratstva in enot- 
nosti med našimi narodi 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S 
SREBRNIM VENCEM 

Muči Jožef. 

St. 128 
Beograd, 11. decembra 1972. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

PREDSEDNIK • 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja 
XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih odločil, da 
se odlikujejo 

Iz Vojaške pošte 7250 — Zagreb 

— za zgledno prizadevanje pri razvoju poleta za 
uresničevanje postavljenih nalog ter za starešinske m 
vojaške lastnosti, ki so vzgled drugim 

Z MEDALJO ZA VOJAŠKE ZASLUGE 

vodnik-stažist: Mraz Djure Dubravko; 
desetarji: Bećić Milana Djordje, Bregar Vinka Drago, 

Ferenčič Josipa Josip, Grgič Bariše Božo, Ivandič Ive 
Jožo, Ivanovič Miroslava Dragan, Katalinič Antuna 
Mile, Kovačič Pere Nikola, Luter Pavla Milan, Miliče- 
vić Milana Miloš, Poljak Georgija Mihajlo, Rakič Zi- 
vojina Zvonimir, Stevič Adama Jovan, Sargovinski Jo- 
sipa Stjepari. Žljak Jana Jano; 

razvodnika: Dedič Janeza Jože, Petkovski Vane 
Mitko; 

vojaki: Antuš Steve Ivan, Arsič Milošava Zlatibor, 
Beluvič Martina Martin, Bojanić Branka Nenad, Cvit- 
kovič Zdenka Nedeljko, Cuček Jakoba Pavel, Dolenec 
Ignaca Miroslav, Herakovič Radivoja Ljupče, Hudek 
Josipa Pavao, Jevtič Zivorada Dragan, Košar Vinka 

Vinko, Kožar Slobodana Milan, Kuvekalovič Milutina 
Milorad, Mehmedović Rusta Sabrija, Miličevič. Živka 
Ljubiša, Osmanbegovič Sulejmana Vejsil Paluh Ignja- 
ca Vlado, Ristič Novaka Radomir, Ristovski Nikole Mi- 
roslav, Sadek Alojza Alojz, Trle Sulje Mehmed, Zlat- 
nik Franca Vjekoslav; 

— za odlično poznavanje in opravljanje vojaških 
dolžnosti ter za zgledno vojaško obnašanje 

Z MEDALJO ZA VOJAŠKE VRLINE 

vodnika-stažista: Stupar Gojka Ranko, Varga Fra- 
nje Ivan; 

desetarji: Antič Dobrivoja Svetislav, Apostolovski 
Koste Lazo, Arbutina Nikole Dragan, Arnaut Dušana 
Ostoja, Avramo-vski Stoilka Blagoje, Bajič Milosava 
Milorad, Bašič Luke Željko, Bolina Milana Zdravko, 
Baršaš Ištvana Vilmoš, Boršič Mije Josip, Bo- 
škovič Cvetka Radovan, Božinovič Jože Marinko, 
Brajkovič Jakova Dane. Bujenovič Mihajla Miloš, Ce- 
rovaC Andrije Milan, Cibula Josipa Josip, Curanovič 
Dode Franjo, Cvejič Nikole Perica, Cvetnić Milana Zo- 
ran, Coralič Hakije Izet, Cordaš Ištvana Ištvan, Cubek 
Josipa Nikola. Celic Sretena Milan, Despotovič Pante- 
lije Radoslav, Dobričić Radoslava Sava, Domič Ivana 
Antun, Dordevič Ljubodraga Miroslav, Ferkovič Stipa- 
na Dorde, Fils Avgusta Avgust, Franciškovič Lajča 
Pero; 

Galinec Mije Izidor Galus Pavla Laslo, Gažo Ja- 
noša Zoltan, Gelevski Koste Zivko, Gotal Stanka Ra- 
timir, Grbič Jove Ratko, Grubački Stevana Radivoje, 
Hadžikadunič Adema Dževat, Halauš Dragutina Stje- 
pan, Hasanovič Jakuba Enes, Havran Pavela Pavel, 
Hizman Pavla Franjo, Ignjatovič Ilije Bogoljub, Jaglić 
Miloša Stanko, Jalovič Josipa Genko, Jandrič Krste 
Slavko. Janković Gvozdena Milomir, Jorgić Laze Bo- 
rislav, Jovanovič Milutina Blagoje, Kapor Jovana Bra- 
nislav. Karimani Sefčeta Izet, Katič Josipa Zdenko, 
Kern Zvonimira Miroslav, Klarič Blaža Franjo, Kolar 
Đule Andor, Konrad Pavla Ferenc, Kostič Slavka Lju- 
bomir, Kovačevič Sime Branko, Kovačevič Milutina 
Milan, Kovačevič Milana Milenko, Kralj Vjekoslava 
Tomislav, Kranjčina Juraja Stjepan, Krstič Filipa Mi- 
loš, Krunul Bože Svetislav, Kurbegovič Husnije 
Mujo; 

Lapaš Ivana Josip, Lazarevič Mijajla Tomislav, Le- 
kič Ante Sime, Levak Petra Franjo, Lović Aziza Ni- 
jaz, Lušič Jože Dragan, Malenovič Svetislava Aleksan- 
der, Marič Dragutina Petar, Marković Marka Stanko, 
Markovič Radovana Svetomir, Markovič Bogdana Zi- 
vojin, Martinovič Stevana Stevan, Matkovič Ivana 
Ivan, Mehič Ahmeta Hasan, Miič Milana Miroslav, Mi- 
lanovič Mihaila Sava, Milic Mihe Božo, Milinkovič La- 
zara Branko, Milojkovič Božidara Bratislav, Mitrovič 
Vlade Milivoje, Mrkovački Ivana Svetozar, Mujagič 
Sanbega Jakub, Mustabašič Sakiba Sabit, Mužak Gab- 
re Gabrijel; 

Nekrep Alojzije Klaus, Neškovič Nikodija Radmi- 
lo, Nikolić Joče Dorde, Novakovič Sretena Slobodan, 
Njegovec Grge Josip, Obradovič Miljka Milojko, Ohran 
Asifa Ramiz, Orčič Stevana Josip, Pakledinac Mate 
Pavle, Pantelic Radivoja Milan, Pantie Zivojina Radi- 
voje, Pantič Aleksandra Slobodan, Pečevski Ivana Mi- 
roslav, Pečerič Petra Petar, Pejak Stjepana Vladimir, 
Perič Ljube Drago, Perović Stojana Dragan, Petrov 
Zvonka Marjan, Petrovič Jovana SteVo, Polovina Bo- 
jana Mičo, Popovič Tomislava Petar, Popovič Mirka 
Slavko, Popovič Aleksandra Stojadin, Potkonjak Mi- 
lete Jovan, Puljas Grge Srečko, Račič Stanoja Siniša, 
Radovič Radisava Miomir, Radič Ivana Ante, Radivo- 
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jevic Ljubiše Tomislav, Radosavljevic Milana Ratko, 
Radovič Zivote Slavko, Radovancvić Miodraga Milan, 
Radovič Miloša Novak, Ramaj Avdula Halil, Ristić 
Boška Tugomir, Rosković Andrije Luka, Ružić Borivo- 
ja Živko; 

Sabo Ištvana Sandor, Santaj Ivana Nikola, Savić 
Mitra Jovan, Seder Matije, Alojzije, Siljanov Nikole 
Angel, Skender Omera Fehim, Stambolić Sretimita Da- 
ne, Stanojević Milutina Dragiša, Stojanović Miodraga 
Ivan, Sendelj Ibre Mehmed, Senjug Mirka Josip, Ste- 
fanac Antuna Antun, Stetić Stjepana Borislav. Tikvič 
Ilije Zvonimir, Tomović Mihaila Jovan, Trbojević Ra- 
de Zdravko, Ugljanin Saliha Šaban, Verzoti Petra An- 
tun, Vićentijević Rajka Milan, Vidojević Desimira Bu- 
disav, Vidrih Franca Gabrijel, Vijatov Dure Stojan, 
Virfi Franje Dragutin, Vitorović Blagoja Dragan, Vošti- 
narević Dimitrija Dragiša, Vrban Ivana Davor, Vrečko 
Filipa Filip, Vorih Ivana Josip, Voštic Milosava Bra- 
nislav, Vujičić Milutina Bogoljub, Zanski Franca Franc, 
Žegarac Miloša Nikola, Žufika Mate Stjepan, Žujević 
Milana Života; 

■ razvodniki; Aluga Dragana Milan, Bahun Pavla 
Vjekoslav, Bilanović Stanka Vasilije, Biščan Janka Mi- 
jo, Bošnjak Bože Zvonko, Cakarević Dmitra Sredoje, 
Divčic Mitra Mile, Durović Asima Mustafa, Hajdarević 
Mustafe Irfan, Jajčinović Ivana Mario, Janković Janka 
Radomir,. Jeremić Radosava Radiša, Kapš Rudolfa 
Franc, Kuzinkijevič Vlade Srđan, Maksimović Stoja- 
na Milenko, Miše Nikole Ivica, Nurudinović Destana 
Esad, Nušinović Himze Mustafa, Pandžič Alije Rasim, 
Pantovič Jeroslava Dragan, Perić Spasoja Stevo, Per- 
šolja Angela Jordan, Ranković Zivka Milomir, Smatiš- 
ko Marijana Marijan, Stamenković Miodraga Slobodan, 
Sušanj Lucijana Branko, Sljivić Dobrivoja Milenko, 
Todorović Dragutina Živorad, Tucović Milosava Dra- 
gutin, Zdravković Alekse Zvonko, Žagar Franca Jože, 
Zalac Milana Savo; 

vojaki; Ackov Kruma Ivan, Adamov Zorana Slo- 
bodan, Alagić Save Milan, Anđelković Blagoja Mio- 
drag, Anić Ivana Milenko, Antonijevič Miodraga Ra- 
dovan, Avramović Haima Borivoje, Babić Milisava 
Vuksan, Bačic Mate Ante, Badrljica Borivoja Ljubo- 
mir, Balatinac Adama Adam, Balažić Martina Slavko, 
Barač Ivana Zdenko, Barakoski Blažeta Drage, Bego- 
vic Dure Matija. Benić Ante Silvestar, Beriša Zenelja 
Braim, Bezdan Josipa Ferenc, Biro Ferenca Ferenc, 
Božić Dragoslava Radojica, Blagojevič Stevana Niko- 
la, Bukal Stjepana Vlado. Črnila Antona Ivan, Ca- 
dež Vicenca Marijan. Culov Alije Halil, Cirković Dra- 
govana Zoran, Civič Mehe Alija, Deverdžič Mirka Mi- 
odrag, Dimitrijevič Predraga Slobodan. Drezga Todora 
Bogdan, Drmić Stjepana Ante, Durec Marka Janko; 

Duričič Slavka Anđelko, Džokovič Jove Radomir, 
Falica Ivana Ivan, Filipovič Milovana Milentije. Ga- 
vrilovič Zivojina Petar. Golinar Jožefa Alojz, Golu- 
bovič Uroša Zivorad, Grbič Huse Mehmed, Grujič 
Zivorada Veroljub, Gudan Andrije Zvonimir, Gurovič 
Nikole Miroslav, Handanagič Muja Agan. Hegeduš 
Mije Nikola. Herceg Fršnje Stjepan, Hoda Abida 
Ilijaz, Holovka Josipa Vlado, Horvat Ivana Antun, 
Horvat Sandora Gabor, Horvat Ferenca Jožef, Ilić 
Vojislava Milan, Ilič Jovana Najdan, Isailovič Zivote 
Dragan. Jakšić Kate, Mato, Jakšič ' Srđana Savo, 
Jankovič Cedomira Miodrag. Janjič Pere Slavko, 
Jarič Mile Vojislav, Jelinič Ante Frane, Jerkov 
Milana Blagoje, Jezdovič Svetislava Dragiša, Jokič 
Trifka Miloš, Jovanovič Zivorada Dragan, Jovanović 
Rade Milutin, Jovanovič Radomira Radovan, Jovevski 
Zivka Dušan, Jurkovič Feliksa Ivan; 

Karič Ljubiše Radoslav, Kavazovič Muharema 
Sezaja, Klarič Petra Ivan, Končar Milana Slavko, 
Kovač Josipa Zdenko, Kovačevič Miodraga Milan, Ko- 

vačevič Bogdana Milorad, Kožomanovič Stanojla Slo- 
bodan, Kramar Rudolfa Rudolf, Krmpovič Ivana Mi- 
lan, Kujundžič Antuna Antun, Kulčar Janoša Ištvan, 
Kurić Aleksandra Tomislav, Lavrnja Dure Nikola, 
Lazarevič Miloša Lazar, Lazarič Andrije Anton, 
Lazič Ilije Miloš, Lekič Milenka Vojislav, Lovrič Slav- 
ka Vjekoslav, Lukič Blaže Jožo, Lukič Milosava. Miod- 
drag, Ljubas Vinka Mi^ko, Majstorovič Zivka Zivislav, 
Maksumič Jusufa Mumin, Mandič Steve Mile, Markov 
Đure Mateja, Markovič Momčila Radovan, Martinović 
Pere Ljupko, Matas Vilme Vladimir, Mešič Ramiza 
Abid, Mijailović Rafaila Mile, Milanovič Tihomira 
Slavoljub, Milanovič Andelka Stipo, Milenkovič Zi- 
vana Slobodan, Miličevič Miodraga Ljubodrag, Mili- 
čevič Stevana Milutin, Miloševič Radoslava Mihajlo, 
Miljkovič Radomira Novica, Mitrevski Petreta Goce, 
Mitrovič Veljka Dimitrije, Miščevič Slavka Radivoje, 
Mladenovič Milana Slavko, Mujič Nazifa Asirn; 

Nagy Josipa Zvonimir, Nemec Ivana, Vladimir, 
Nenček Jana Paljo, Panič Radoice Lazar, Pap Imrea 
Imre, Papič Marka- Nikola, Pavičič Nikole Nade, Pav- 
lovič Randela Miladin, Pavlovič Miroslava Slobodan, 
Petrih Lasla Josip, Petrovič Radomira Novica, Petro- 
vič Stevana Svetislav, Petrovič Radomira Vladimir, 
Pilaj Mije Mirko, Pintarič Viktora Zlatko, Piskulič 
Miljana Vukadin, Plavanovič Hase Muharem, Podnar 
Nikole Branimir, Poljakovič Zeljka Mirko, Prčič Iva- 
na Drago, Primorac Ivana Ilija, Prunček Ivana An- 
drej, Radonič Nikole Sava, Rajh Matije Matija, Rajič 
Cedomira Božidar, Rajič Velimira Milorad. Rajkovič 
Hranislava Milivoje, Rendič Milutina Milenko, Ribo- 
vič Samuela Samuel, Rihter Petra Ivan, Ristič Milo- 
rada BranislaV, Rutar Antona Milan; 

Saje Jože Jože, Savič Milana Savo, Sentner Dule 
Tibor, Simeunovič Ratka Svetozar, Simič Zivojina 
Slobodan, Sredojevič Rodoljuba Miladin, Stajič Pere 
Marko, Stankovč Budimira Slavoljub, Stankovič 
Zvonka Zvonko, Stanoevski Sande Stoe, Stojanovič 
Ilije Rade, Stojkovič Dušana Stojadin, Surla Miloša 
Radovan, Saban Josipa Jožef, Savs Mihaela Albin, 
Sebek Derda Sandor, Sevšek Franca Slavko, Sorgič 
Obrada Milan, Takač Franje Jožef, Tanček Adama 
Adam, Tešič Stjepana Dragan, Tešič Vidoja Slavoljub, 
Timotič Andrije Milomir, Tišler Karla Jože, Titin 
Nikole Miodrag, Tomič Zivka Tomislav, Tubič Avdo, 
Bego, Turčič Milana Milan, Turk Jožefa Janez, Uba- 
daj Cura Redep, Uka Sana Češko; 

Valetič Ivana Ivan, Vasič Petra Miodrag, Vejno- 
vič Lazara Milan, Verič Bogoljuba Milan, Vidakovič 
Stipa Paja, Vidovič Ivana Stjepan, Vrhovac Jove 
Mirko, Vučkovič Novaka Zivko, Vukovič Vojina Lju- 
binko, Vuksanovič Vladimira Radovan, Vulovič Du- 
šana Rajko, Zajec Josipa Josip, Žele Antona Stojan, 
Žilič Petra Pavao, Znidaršič Andreja Anton, Znidar- 
šič Avgusta Stanislav. 

St. 132. 
Beograd, 22. decembra 1972. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

VSEBINA: 
Strafi 

569. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdatkih za 
potne in druge stroške, ki se priznavajo 
zveznim upravnim organom med materialne 
stroške — — — — — — — — — 1269 
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Stran Stran 
570. Uredba o pogojih in postopku za predpisova- 592. Pravilnik o pogojih za odpiranje prostih ca- 

nje in zaračunavanje dopolnilne in kompen- rinskh prodajaln ter o carinskem nadzorstvu 
zatorne carine — — — — _ — _ 1269 in carinjenja blaga, ki se prodaja v prostih ca- 

571. Uredba o dopolnitvi uredbe o povečanju, rinskih prodajalnah, in blaga, s katerim se 
zmanjšanju oziroma odpravi stopenj temelj- preskrbujejo prevozna sredstva v mednarod- 
nega davka od prometa posameznih proizvo- nem prometu — — — — — — — 1313 
dov — — — — — — — — — — 1271 593. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pra- 

572. Uredba o pogojih za začasen uvoz blaga — 1271 vilnika o pogojih in načinu uporabe določe- 
573. Uredba o vpisih v sodni register organizacij obveznic 1318 

združenega dela — — — — — — — 1273 594. Odredba o načinu ugotavljanja carinske os- 
574. Odlok o pogojih za vrnitev carine in drugih nove — 1318 

uvoznih davščin za blago, ki se je vrnilo v 595. Odredba o pogojih za oprostitev varščine za 
tujino — — — — — _ — 1288 začasno uvoženo blago — — — _ _ 1321 

575. Odlok o pogojih za vrnitev carine, plačane S96. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravil- 
za uvoženo blago, ki je bilo uporabljeno za nika o delovnem času, času letenja, šte- 
proizvodnjo domačega izvoznega blaga — 1288 vilu vzletov in pristankov v delovnem času 

576. Odlok o preferenčnih carinskih stopnjah za in o dnevnem počitku letalskega osebja 1322 
uvoz določenih proizvodov iz držav v raz- 597. Sporazum o spremembi zadržanih cen za fe- 
voju _______ — — 1289 romangan, silikomangan in grafitne elektro- 

577. Odlok o višini davščine za carinsko eviden- — ^22 
tiranje — — — — — — — — — 1292 598. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 

578. Odlok o znesku ležnine za blago, ki leži v vprežne priprave (pluge, kosilnice, brane, 
skladišču ali na razkladališču carinarnice — 1293 kosilnice trave idr.) in njihove nadomestne dele — — — — — — — — — 1322 

579. Odlok o postopku za vrnitev škode, ki jo , v .. 
carinarnica prizadene v carinskem postopku 1293 599- Sporazum o spremembi zadrzamh cen za ^ „ , ,. . , .... trde m mehke PVC plosce — — _ _ 1323 580. Odlok o blagu, za katero se plačuje pri uvo- 
zu posebna davščina za izravnavo davčne 600- Sporazum o spremembi zadrzamh cen za 
obremenitve — — — — — — —— 1293 kmetijske pnklopke m njihove nadomestne 

581. Odlok o določitvi blaga, za katero se pri „e 6 . . , . , 1323 

uvozu plačuje posebna taksa   1294 601- Sporazum o spremembi zadrzamh cen za ko- 
^ , ,.1 . . , i. lofomjo _ — — — _ — 1323 582. Odlok o posebni devizni kvoti za uvoz op- 
reme, za katero se zagotavljajo sredstva iz 602. Sporazum o spremembi zadržanih cen za vi- 
sklada federacije za kreditiranje hitrejšega naz-bovilit plošče — — — — — — 1324 
ra^v,?,-'a ®0sp°^ars^:0.rieza^0s^.1?0 raz,vl 603. Sporazum o spremembi zadržanih cen za pubhk m avtonomnih pokrajin v letu 1973 1295 kmetijske stroje in njihove nadomestne dele 

583. Odlok o delu obresti, ki gredo Narodni banki (pluge, krmoreznike prašilnike in druge 
Jugoslavije v letu 1973 — — — — — 1295 kmetijske stroje) — — — — — — 1324 

584. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka Odločba o presoji ustavnosti sklepa delavskega 
o opremljenosti Igdij m plovil Jugoslovan- sveta založniškega podjetja »Veselin Masle- 
ske trgovske mornarice na morju m notra- ša(< iz Sarajeva z dne 24. marca 1973 ter po- 
njih plovnih .poteh s sredstvi za zaščito pred gojev za organiziranje temeljne organizacije 
vojnimi akcijami 1296 združenega dela »Centropapir« v sestavi 

585. Odlok o postopku izdajanja in uporabe po- podjetja »Veselin Masleša« iz Sarajeva — 1324 
trdil o uvrščanju blaga po carinski tarifi 1296 v, .. t t. -1 -i -t 
^ -m , „ ., Odločba o presoji ustavnosti 67. člena pravilnika 586. Odlok o odložitvi plačila posebnih uvoznih Medicinskega centra v Sibeniku o delovnih 
davščin za ladje, ki se začno gospodarsko iz- razmerjih in 132. člena njegovega statuta — 1326 
konscati, preden pridejo čez carinsko črto, 
in za letala z najmanj petimi potniškimi se- Odločba o ugotovitvi prenehanja veljavnosti 3. 
deži, ki so namenjena za mednarodni zrač- točke prvega odstavka 13. člena in 16. člena 
ni promet — — — — — — — — 1297 zakona o organizaciji in delovnem področju 

, . , , . " zveznih upravnih organov in zveznih organi- 587. Odlok jd določitvi vrst blaga, za katera se zacij                   1327 
carinska osnova ne ugotavlja po odstotku 
izrabljenosti — — — — — — — — 1297 Odločba o presoji zakonitosti 155. člena pravilni- 

eoo rsj-i 1 i • ' ka Gradbenega podjetja »Ratko Mitrović« iz 588. Odlok o zvišanju carinskih stopenj za uvoz Beograda o delovnih razmerjih 1327 
nekaterih proizvodov — — — — — 1298 

con -u ■ 1 ■ • -i-- Odločba o presoji ustavnosti 124. in 139. člena 589. Odločba o carinski oprostitvi specifične op- pravilnika gradbenega podjetja »Bosnapute- 
reme za zdravstvo 1299 vi«i Sarajevo, o medsebojnih delovnih raz- 

590. Odločba o določitvi luk Bar, Koper, Ploče, merjih in 268. člena njegovega statuta lo28 
Reka in Split za nakladanje cigaret in alko- Odločba o presoji zakonitosti splošnih aktov, ki 
holnih pijač v tranzitu na ladje, ki ne vzdr- jih Je sprejelo komunalno podjetje »Univer- 
žujejo prometa na rednih mednarodnih pro- Zal« iz Bujanovca — — — — — — 1329 

Postavitve in razrešitve — — — — — — 1330 
591. Pravilnik o pogojih in postopku za uveljav-   

Ijanje pravice do carinske oprostitve — — 1303 Odlikovanja — — — — — — — — — 1331 

Oproščeno temeljnega prometnega davka na podlagi mnenja Republiškega sekretariata za kulturo SR Srbije 
št. 413-55/72-03 z dne 15. avgusta 1972. 
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