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604. 

Na podlagi 1. točke odloka o določitvi blaga, za 
katero določa blagovne kontingente in devizne kontin- 
gente Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino (»Uradni 
list SFRJ« št. 14/72 in 41/73), izdaja zvezni sekretar 
za zunanjo trgovino na predlog Zveznega sekretariata 
za trg in cene in po poprejšnjem mnenju Gospodarske 
zbornice Jugoslavije 

ODREDBO 

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODREDBE O BLA- 
GOVNIH IN DEVIZNIH KONTINGENTIH ZA UVOZ 

BLAGA V LETU 1973 

1. V 2. točki odredbe o blagovnih in deviznih kon- 
tingentih za uvoz blaga v letu 1973 (»Uradni list SFRJ« 
št. 13/73 21/73, 27/73, 29/73, 31/73, 37/73 in 39/73) se v 
določbi pod 1) Reprodukcijski material, za zaporedno 
številko 32, dodajo tri nove zaporedne številke, ki se 
glasijo: 

»Zap, Tarifna 
štev. številka 

carinske 
tarife 

Imenovanje 
Količina 
oziroma 

vrednost 

33. 84.62/1 

84.62/2 

84.62/3 

34. 84.63/3c 
35. 86.09/1 

Kroglični kotalni 
ležaji 
Valjasti kotalni le- 
žaji 
Iglični kotalni le- 
žaji 
Skupaj kotalni le- 
žaji 
Drsni ležaji 
Vozovni grodi 

4.800 ton 
950 ton 

16.000 ton«. 

V določbi pod 2) Blago široke potrošnje, se za za- 
poredno številko 8 dodajo tri nove zaporedne številke, 
ki se glasijo; 

»Zap. Tarifna 
štev. številka 

carinske 
tarife 

Imenovanje 
Količina 
oziroma 

vrednost 
I 

1 

9. 84 41/1 Šivalni stroji 
dom, navadni, 
kompletni 

Cena te številke je 8 dinarjev. — Na- 
ročnina /,a leto la73 «nasa 270 nmaijev — 
Uredništvo llfogiad ul lovana KistiCa 
5t. 1 PoStni preda) 226 - Telefoni! 
centrala 650-155; uredništvo «51 885; na- 
rofninska služba 651-132! komercialni 

sektoi esi 671; teles H75f 
шшшакштватшшттшиташштттвшвттв 

84.41/2 

84.41/3 

84.41/4 

10. 84,52/la 

84.52/lb-l 

84 52/lb-2 

11. 85 03/1 

85.03/2a 

Glave za navadne 
šivalne stroje za 
dom 

Specialni šivalni 
stroji za dom, 
kompletni 

Glave za šivalne 
stroje iz točke 3 

6,060.000 dinarjev 

85.03/2C 

Skupaj 

Računski stroji, 
ročni 

Računski stroji, e- 
lektrični, z vdela- 
nim mehanizmom 
za vse računske o- 
peracije 

Drugi računski 
stroji, električni, tj. 
za eno do tri ra- 
čunske operacije 
Skupaj . 51,000.000 dinarjev 
Suhi elementi za 
električne žepne 
svetilke < 

Elementi in celice za 
električne primar- 
ne baterije (Lec- 
lanchejeve in zrač- 
no-depolarizacij- 
ske) 

Električne primar- 
ne baterije Lec- 
lanchejeve in zrač- 
no-depolarizacij - 
ske) 
Skupaj 1,130.000 dinarjev«. 

2. Ta odredba začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

P. št. 12016/1. 
Beograd, 1. avgusta 1973. 

Namestnik zveznega 
sekretarja 

za zunanjo trgovino: 
Dimitar Bojkovski s. r. 
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605. 

Na podlagi 103, in 353. člena carinskega zakona 
(»Uradni list SFRJ« št. 22/73) predpisuje direktor 
Zvezne carinske uprave 

PRAVILNIK 

O POSEBNEM CARINSKEM POSTOPKU Z BLA- 
GOM, KI GA POTNIKI NOSIJO S SEBOJ, IN O CA- 
RINSKEM NADZORSTVU NAD CESTNIMI MOTOR- 

NIMI VOZILI S TUJO REGISTRACIJO 

1. člen 

Ta pravilnik predpisuje način prijavljanja in po- 
seben carinski postopek z blagom, ki ga domači in tu- 
ji. potniki nosijo s seboj, in carinsko nadzorstvo nad 
cestnimi motornimi vozili s tujo registracijo na carin- 
skem območju Jugoslavije. 

2. člen 
Za domačega potnika se štejeta po tem pravilniku 

jugoslovanski državljan in tuji državljan, ki imata stal- 
no prebivališče v Jugoslaviji, in potujeta na podlagi 
redne potne listine. 

3. člen 
Za tujega potnika se štejeta po tem pravilniku 

tuji državljan in jugoslovanski državljan, ki imata 
stalno prebivališče v tujini, in začasno prihajata v 
Jugoslavijo na podlagi redne potne listine kot turista, 
na počitnice, iz športnih, zdravstvenih ali družinskih 
razlogov, zaradi študija ali po drugih opravkih, kakor 
tudi tuji državljani, ki prehajajo čez carinsko območ- 
je Jugoslavije. 

4. člen 
Domači in tuji potnik, ki prihajata iz tujine ali od- 

hajata v tujino, se morata ob prehodu carinske črte 
ustno priglasiti carinskemu delavcu, na njegovo zah- 
tevo pa tudi pokazati -osebno prtljago in vse predme- 
te, ki jih nosita s seboj. 

5. člen 
Za osebno prtljago se po 4. členu tega pravilnika 

štejejo predmeti, ki rabijo potniku za osebne potrebe 
medtem, ko je na poti (obleka, obutev, predmeti za 
osebno higieno, hrana idr.), in sicer tista količina, ki 
je potniku potrebna z ozirom na njegov poklic, letni 
čas in namene, trajanje in druge okoliščine potovanja. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena, se za oseb- 
no prtljago tujega potnika štejejo tudi: 

1) osebni nakit; 
2) dva fotografska aparata in dvanajst plošč ali 

pet filmskih zvitkov; 
3) majhna kinematografska kamera in dva filmska 

zvitka; 
4) en daljnogled; 
5) eno prenosno glasbilo; 
6) en prenosni gramofon in deset plošč; 
7) en prenosni radijski sprejemnik; 
8) en prenosni magnetofon; 

9) en prenosni televizijski sprejemnik; 
10) en prenosni pisalni stroj; 
11) en otroški voziček; 
12) oprema za campihg (šotor ipd.); 
13) eno kolo z motorjem ali brez njega; 
14) športni čoln z motorjem ali brez njega; 
15) po en športni rekvizit raznih vrst (oprema za 

športni ribolov, eno lovsko orožje s 50 naboji, en par 
smuči, dva teniška reketa in druge podobne stvari); 

16) 200 cigaret, 50 cigar ali 250 gramov tobaka ali 
skupaj 250 gramov vseh teh izdelkov; 

17) ena steklenica vina in četrt litra žgane pijače; 
18) četrt litra kolinske vode in manjša količino 

parfuma. 

6. člen 
Ce domači potnik ob odhodu v tujino odnaša tudi 

stvari, ki jih rabi med potovanjem, niso pa osebna 
prtljaga po prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, 
kot npr. fotografski aparat, filmska kamera, daljno- 
gled, prenosno glasbilo, gramofon, magnetofon, radij- 
ski ali transistorski sprejemnik, prenosni televizijski 
sprejemnik, pisalni stroj, otroški voziček, oprema za 
taborjenje, športni rekviziti in športna oprema, dra- 
goceno krzno in nakit, jih mora vpisati v obrazec — 
seznam stvari, ki jih potnik začasno odnaša (obrazec 
I), ki ga overi carinarnica. 

Kadar domači potnik pri vrnitvi iz tujine prinese 
v Jugoslavijo stvari iz prvega odstavka tega člena, 
se te ne štejejo za blago, ki se uvaža in ne pridejo v 
poštev za plačilo carine in drugih uvoznih davščin. 

7. člen 
V seznam stvari, ki jih potnik začasno odnese, se 

vpišejo: priimek in ime ter številka potne listine pot- 
nika, kakor tudi podatki o stvareh, na podlagi katerih 
je mogoče ugotoviti njihovo »istovetnost pri njegovi 
vrnitvi (trgovsko ime blaga z navedbo znamke, tipa, 
tovarniške številke ipd.). 

8. člen 

Blago, ki ga potnik prinese iz tujine, carini vhod- 
na carinarnica po skrajšanem carinskem postopku ali 
po rednem carinskem postopku. 

9. člen 

Po skrajšanem carinskem postopku se carini bla- 
go po obrazcu — Obračun uvoznih davščin za blago, 
ki ga potniki nosijo seboj (Obrazec II). 

Za blago, namenjeno v lastnem gospodinjstvu 
potnika, katerega skupna vrednost ne presega 1.000 
dinarjev, ne upoštevajoč vrednosti blaga, za katero ve- 
ljajo carinske ugodnosti iz 28. in 29. člena carinskega 
zakona, in blago, za katero je v carinski tarifi pred- 
videna carinska stopnja »prosto«, vpiše carinski dela- 
vec v obrazec Obračun uvoznih davščin za blago, ki 
ga potniki nosijo s seboj (v nadaljnjem besedilu: Obra- 
čun) samo ime in priimek potnika in skupen znesek 
obračunane carine ter drugih davščin, za drugo blago 
v vrednosti do 5.000 dinarjev pa vse predvidene po- 
datke. 
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Po rednem carinskem postopku se carini blago, 
ki ga je treba izvedensko oceniti, ali za katero v 
skrajšanem postopku ni mogoče ugotoviti količine, 
vrste, kakovosti in vrednosti ter blago, katerega skup- 
na vrednost presega 5.000 dinarjev. 

10. člen 
Obrazec obračuna je natisnjen v blokih po 150 

izvodov; pri tem so v vsakem bloku po trije zapored- 
ni izvodi označeni z isto zaporedno številko. 

Prvi izvod je natisnjen v zeleni barvi in ostane v 
bloku. Drugi izvod je natisnjen v rdeči barvi in ga je 
treba oddajati računovodstvu carinarnice. Tretji izvod 
je natisnjen v črni barvi; tega dobi potnik. Prvi in 
drugi izvod sta na drugi strani karbonizirana, drugi 
in tretji izvod pa sta pri vrhu perforirana. 

11. člen 

Potnik se mora izjaviti ali se strinja s količino, 
vrsto iri kakovostjo blaga ter s carinsko osnovo, kot 
jih je ugotovil carinski delavec, in ali se strinja s 
skupnim zneskom carine in drugih uvoznih davščin, 
če je bilo blago ocarinjeno po skrajšanem postopku. 

Ce se strinja z ugotovitvami carinskega delavca, 
mora potnik podpisati obračun in vplačati obračuna- 
no carino in druge uvozne davščine. 

Po vplačilu preda carinski delavec potniku izvod 
obračuna in mu da na razpolago blago. Od tega tre- 
nutka omenjeno blago ni več pod carinskim nadzor- 
stvom. 

12. člen 
Ce se potnik ne strinja z ugotovitvami carinskega 

delavca ali ne plača obračunane carine in drugih uvoz- 
nih davščin, mora blago prijaviti carinarnici v redno 
carinjenje s prijavo za uvoz in tranzit blaga (249. do 
265. člen carinskega zakona). 

13. člen 

Kadar jugoslovanski državljani s stalnim prebiva- 
liščem v Jugoslaviji, ki so v tujini na delu, šolanju 
specializaciji in pod., pridejo začasno v Jugoslavijo, 
smejo prinesti začasno predmete za osebno rabo: oseb- 
ni nakit, fotografski aparat, filmsko kamero, daljno- 
gled, prenosno glasbilo, prenosni gramofon, prenosni 
magnetofon, prenosni radijski in transistorski spre- 
jemnik, prenosni televizijski sprejajamik, prenosni pi- 
salni stroj, otroški voziček, opremo za taborjenje, 
športne rekvizite in športno opremo. 

Carinarnica ugotavlja ali domači potnik sme pri- 
nesti začasno blago iz prvega odstavka tega člena, na 
podlagi zaznamka v potni listini ali prijavi prebiva- 
nja v tujini ali v drugih listinah o njegovem prebiva- 
nju v tujini (delovna pogodba, prijava prebivanja ipd.). 

Carinarnica sme na podlagi listin iz drugega od- 
stavka tega člena v opravičenih primerih dovoliti pot- 
niku, ' da začasno prinese tudi druge predmete, ki so 
namenjeni za osebno rabo potnika iz prvega odstavka 
tega člena. 

14. člen 

Predmete iz 13. člena tega pravilnika mora potnik 
vpisati v obrazec — Seznam stvari, ki jih potnik za- 
časno nosi v državo (obrazec 111). 

V obrazec Seznam stvari, ki jih potnik začas- 
no nosi v državo (v nadaljnjem besedilu: seznam) se 
vpisujejo: priimek, ime in številka potne listine potni- 
ka ter podatki o predmetih, ki jih potnik začasno pri- 
naša. 

Potnik izpolni seznam v dveh izvodih, od teh je 
pivi na diugi strani karbomziran. Pri tem mora vse 
predmete vpisati v seznam posebej z vrsto in količino 
ter navesti vse njihove značilne označbe, pojcaterih se 
da ob vrnitvi v tujino ugotoviti njihova istovetnost 
(znamka, tip, tovarniška številka itd.). 

Carinski delavec primerja podatke iz seznama s 
stanjem blaga in overi pravilno izpolnjeni seznam z 
uradnim pečatom carinai-nice in svojim podpisom. Prvi 
izvod seznama obdrži za carinarnico, drugega pa izro- 
či potniku. 

V potnikovo potno listino na 'strani za zaznambe 
vpiše carinski delavec zaznamek: »Začasno prinesel 
blago« (»Privremeno uneo robu« — skrajšano: »PUR«), 

Izvodi seznamov, ki ostanejo carinarnici, se odla- 
gajo po datumih in hranijo najmanj eno loto. 

15. člen 
Potnik iz 13. člena tega pravilnika mora začasno 

prinesene predmete vrniti v tujino ali prijaviti v do- 
končno carinjenje. 

Ce potnik odhaja iz Jugoslavije in odnaša pred- 
mete, ki jih je začasno prinesel po seznamu, mora 
seznam predati izhodni carinarnici. Ko ugotovi isto,- 
vetnost blaga, prečrta carinarnica zaznamek »PUR« v 
potni listini in to overi z uradnim carinskim pečatom. 

Ce potnik med bivanjem v Jugoslaviji da v ca- 
rinjenje blago, prineseno po seznamu, mora cari- 
narnica, ki ga je ocarinila, prečrtali v potni listini pot- 
nika zaznamek »PUR« tako, kot je to določeno v pr- 
vem odstavku tega člena in obdržani seznam priložiti 
prijavi za uvoz in tranzit blaga. 

Ce da potnik v carinjenje samo en del blaga, za- 
časno prinesenega po seznamu, mora carinarnica, ki 
ga je ocarinila, vpisati v seznam zaznamek o številki 
in datumu deklaracije, seznam pa vrniti potniku s pri- 
stavkom, da v potni listini ne prečrta zaznamka 
»PUR«. 

16. člen 

Ce tuji potnik prinese v Jugoslavijo blago, ki ni 
osebna prtljaga po 5, členu tega pravilnika in ni na- 
menjeno prodaji, se tako blago ocarini in plačajo cari- 
na in druge davščine skladno s členi 8 do 12 tega 
pravilnika, 

17. člen 

Tuji potnik, ki prihaja v Jugoslavijo oziroma po- 
tuje čez carinsko območje Jugoslavije, in prinaša bla- 
go, katerega uvoz je po veljavnih predpisih prepove- 
dan, mora tako blago vrniti v tujino oziroma ga pre- 
dati pooblaščenemu prevozniku za prevoz pod carin- 
skim nadzorstvom, 

Ce tuji potnik ne ravna po prvem odstavku tega 
člena, obdrži carinarnica blago in ravna z njim po 
204, členu carmskega zakona. 



Stran 1340. — Številka 43. URADNI LIST SFRJ Četrtek, 9. avgusta 1973. 

18. člen 

Tuji potniki (znanstveniki, zdravniki, inženirji, 
snematelji, monterji in drugi strokovnjaki), ki prina- 
šajo s seboj iz tujine priprave, instrumente, orodje m 
podobne predmete; ki jih bodo, medtem ko 
začasno prebivajo v Jugoslaviji, potrebovali za 
opravljanje nalog, določenih v pogodbah, sklenje- 
nih z državnim organom', organizacijo združenega 
dela ali drugo organizacijo ali nalog, ki jih opra- 
vijo na povabilo državnega organa, organizacije zdru- 
ženega dela ali organizacije, morajo, če nimajo A. T. 
A. karneta (Admission temporaire), predložiti za take 
predmete pismeno prijavo v dveh izvodih. Ko ugotovi, 
da so v prijavo vpisani vsi predmeti, ki jih potnik pri- 
naša, overi carinarnica oba njena izvoda, vpiše ustre- 
zen zaznamek v potno listino tujega potmka in mu iz-- 
roči en izvod prijave,, drugi izvod pa obdrži in hrani 
najmanj eno leto. 

Ob odhodu tujega potnika iz Jugoslavije se cari- 
narnica prepriča, ali nosi potnik s seboj predmete, ki 
so bili vpisani v prijavo. 

Na način iz prvega in drugega odstavka tega čle- 
na ravna carinarnica, če prinese tuji potnik v Jugosla- 
vijo trgovske vzorce, za katere nima karneta Echan- 
tillons comr^erciux (karnet E. C. S.) ali A. T. A. kar- 
neta. 

19. člen 
Tuji potnik, ki potuje skozi Jugoslavijo, sme s se- 

boj ali v prtljagi, ki jo je predal v'prevoz z istim 
prevoznim sredstvom, s katerim potuje, prinesti ozi- 
roma odnesti potniške spominke, če ti predmeti očitno 
niso namenjeni prodaji. 

Tujemu potniku, ki prihaja v Jugoslavijo oziroma 
potuje čez carinsko območje Jugoslavije, dovoli cari- 
narnica prinašanje orožja in streliva samo, če ima do- 
voljenje, ki ga je izdalo jugoslovansko diplomatsko 
ali konzularno predstavništvo ali dovoljenje, ki mu 
ga je ob prehodu državne meje izdal pristojni orgaii 
za notranje zadeve. 

20. člen 
Predmete, ki jih je kupil v Jugoslaviji, in njihovo 

odnašanje po veljavnih predpisih ni prepovedano, sme 
tuji potnik odnesti s seboj, ne da bi moral vložiti 
pismeno prijavo oziroma carinsko deklaracijo. 

Ce je odnašanje posameznih predmetov urejeno s 
posebnimi predpisi, se sme odnašanje takih predmetov 
dovoliti le ob pogojih, ki jih določajo omenjeni pred- 
pisi. , 

21. člen 
Kadar jugoslovanski državljani in tuji državljani, 

s stalnim prebivališčem v Jugoslaviji, ki začasno 
prebivajo v tujini (delo, šolanje, specializacija ipd.), 
pridejo začasno v Jugoslavijo z osebnim avtomobilom 
oziroma motornim kolesom s priklopnikom ali brez 
njega (v nadaljnjem besedilu; osebno motorno vozilo) 
z redno tujo registracijo, ga morajo pri vhodni cari- 
narnici ustno prijaviti. Carinarnica ne evidentira te- 
ga prihoda. 

22. člen 
Ko preteče rok začasnega uvoza, smejo osebe iz 

21. člena, tega pravilnika pustiti osebno motorno vozi- 
lo, v Jugoslaviji pod carinskim nadzorstvom zaradi 

njegovega popravila, hujše bolezni omenjenih oseb, 
vrnitve z drugim prevoznim sredstvom in iz dragih 
opravičenih razlogov le po poprejšnjem dovoljenju ca- 
rinarnice. 

Prošnjo, da pustijo osebno motorno vozilo pod ca- 
rinskim nadzorstvom, vložijo carinarnici, na območju 
katere je vozilo. 

Carinarnica izda na podlagi vložene prošnje po 
hitrem postopku odločbo, ki rabi kot dokaz, da je os- 
talo osebno motorno vozilo v Jugoslaviji pod carin- 
skim nadzorstvom. 

Ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo do- 
voljeno pustiti osebno motorno vozilo pod carinskim 
nadzorstvom, sname carinarnica carinske označbe in 
izda odločbo, v kateri ugotovi trajanje zadrževanja 
osebnega motornega vozila v Jugoslaviji pod carinskim 
nadzorstvom in določi novi rok začasnega uvoza. 

Po izteku roka, določenega v četrtem odstavku 
tega člena, se z osebnim motornim vozilom ravna kot 
z blagom, katerega rok začasnega uvoza je iztekel. 

23. člen 
Jugoslovanski in tuji državljani s stalnim prebi- 

vališčem v tujini, ki prihajajo začasno v Jugoslavijo 
z osebnim motornim vozilom, vštevši tudi uporabo vo- 
zil, ki si jih posebej izposodijo (»rent a car«), morajo 
ustno prijaviti prihod. Carinarnica tega , prihoda ne 
evidentira. 

24. člen 
Jugoslovanski in tuji državljani, ki prihajajo v 

Jugoslavijo z osebnim motornim vozilom z redno tujo 
registracijo, da bi se stalno naselili v njej, morajo pri- 
javiti osebno motorno vozilo vhodni carinarnici s pri- 
javo za uvoz in tranzit blaga. Carinarnica ravna s 
tem vozilom kot z blagom, ki se uvaža. 

Osebno motorno vozilo z začasno registracijo (npr. 
»ZOLL«, »IT« itd.), s katerim prihaja domači potnik v 
Jugoslavijo, se ne šteje za osebno motorno vozilo s 
tujo registracijo po tem pravilniku, temveč .se s takim 
vozilom ravna po predpisih o rednem uvozu. 

25. člen 

Jugoslovanski tuji državljani, ki začasno uva- 
žajo nadomestne dele za osebna motorna vozila, za ka- 
tere nimajo triptika za nadomestne dele — zaradi po- 
pravila začasno uvoženega osebnega motornega vo- 
zila s tujo registracijo, morajo dokazati namen uvoza, 
zamenjane dele pa vrniti v tujino ali jih brez odškod- 
nine predati carinarnici. 

26. člen 

Ce odnese potnik zamenjane dele v tujino, rav- 
na carinarnica skladno z 18. členom tega pravilnika. 

27. člen 

Z osebnim motornim vozilom, ki je dano v pre- 
voz s posebnim železniškim vozom (»spremljani avto- 
mobil«), ravna sprejemna carinarnica po določbah ca- 
rinskega zakona in tega pravilnika kot vhodna (mejna) 
carinarnica. « 
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28. člen 
Obrazci I, II, in III so objavljeni skupaj s tem- 

pravilnikom in so njegov sestavni đel. 
Obrazci se tiskajo v jezikih narodov Jugoslavije 

in sicer: srbskohrvatskem (cirilica) oziroma hrvatsko- 
srbskem (latinica), makedonskem in slovenskem. 

29. člen 
Določbe članov 10 do 12 tega pravilnika se bodo 

uporabljale začenši s 1. januarjem 1974. 

30. člen 
Ko začne veljati ta pravilnik, nehata veljati pra- 

vilnik o posebnem carinskem postopku z blagom, ki 
ga domači potniki nosijo s seboj (»Uradni list SFRJ« 
št. 24/70), razen členov 9 do 15, ki nehajo veljati 31. 
decembra 1973, in navodilo o posebnem carinskem 
postopku z blagom, ki ga tuji potniki nosijo seboj 
(»Uradni list SFRJ« št. 1B/67). 

31. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 1973. 

St. 01-01 D-11628. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Direktor 
Zvezne carinske uprave; 
Kemal Tarabar s. r. 

Obrazec I. 

SEZNAM 

STVARI, KI JIH' POTNIK ZAČASNO ODNAŠA 

Priimek in ime   
Številka potne listine   

PODATKI O STVAREH, KI JIH ODNAŠA POTNIK 

Obrazec II. 

OBRAČUN 
UVOZNIH DAVSClN ZA BLAGO, KI GA POTNIKI 

NOSIJO S SEBOJ 

Priimek in ime   —r  
Stalno prebivališče    
Številka potne listine 
in kdo jo je izdal   — 

Blago, ki se carini: Carinska 
osnova 

Skupna vrednost 
Carina in druge 
davščine "/o 
Davek 
Taksa 
Obrazec 

Skupaj davščina 

z besedo  
Strinjam se z ugotovitvami carinarnice in z obra- 

čunam davščine, 
V   Carinski zavezanec: 
dne    (M.P.)       

Carinski delavec: 

Obrazec III. 

SEZNAM 
STVARI, KI JIH POTNIK ZAČASNO NOSI V 

DRŽAVO 

Priimek in ime   
Številka potne listine 
in kdo jo je izdal    
Stalno prebivališče (kraj, 
ulica in hišna številka) 

PODATKI O STVAREH, KI JIH NOSI POTNIK D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

Potnik: 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

Stvani, navedene v seznamu, do vštete zaporedne 
številke  , je potnik prijavil ob odhodu iz 
Jugoslavije. 

V   Carinski delavec: 
dne —  (M.P.)   

Zavezujem se, da bom stvari, navedene v tem se- 
znamu, vrnil v tujino v   dneh ali jih v 
tem roku prijavil carinarnici v carinjenje. 

V  — Potnik: 
dne   (M P.)   

Carinski delavec: 
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606. 

Na podlagi drugega odstavka 223. člena in 248. 
člena carinskega zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) 
predpisuje direktor Zvezne carinske uprave' 

P R A V I L N I K 

O CARINSKEM NADZORSTVU IN POSTOPKU CA- 
RINJENJA BLAGA, SPRAVLJENEGA POD CARIN- 

SKO NADZORSTVO 

1. člen 
Ta pravilnik predpisuje postopek za odpiranje 

železniško-carinskih skladišč, carinskih skladišč, ca- 
rinskih shramb in konsignacijskih skladišč; način iz- 
vajanja ukrepov carinskega nadzorstva nad blagom, 
spravijenim v carinskih skladiščih (magacinih), ca- 
rinskih razkladališčih, železniško-carinskih skladiščih, 
carinskih skladiščih, carinskih shrambah ter v drugih 
prostorih in na prostoru, kot tudi nad blagom, ki se 
razstavlja na mednarodnih sejmih in razstavah, ter 
način vodenja evidence o omenjenem blagu; poseben 
postopek carinjenja blaga, spravljenega v konsigna- 
cijskih skladiščih ter način vodenja evidence o ome- 
njenem blagu in posebne ukrepe carinskega nadzor- 
stva v prostih carinskih conah. 

2. člen 
Ce so za spravljanje kakšnega blaga in za ravna- 

nje z njim predpisani posebni pogoji in ukrepi, odob- 
ri carinarnica, da se tako blaga spravi v prostore in 
na prostor iz 1. člena tega pravilnika samo, če so 
izpolnjeni omenjeni pogoji. 

I. Carinska skladišča (magacmi) in carinska razkla- 
dališča 

3. člen 
Carinsko skladišče (magacin) oziroma , carinsko 

razkladališče mora biti zaznamovano z desko z na- 
pisom: »Carinsko skladišče« oziroma »Carinsko raz- 
kladališče« z imenom carinarnice, ki ji skladišče 
oziroma razkladališče pripada. 

Kraje za carinska razkladališča določi carinar- 
nica sporazumno z železniško postajo in luško oziroma 
pristaniško organizacijo združenega dela. 

4 .člen 
V carinsko skladišče (magacin) oziroma na ca- 

rinsko razkladališče se sprejme blago od prevoznika 
na podlagi prijave za uvoz in tranzit blaga. 

Za blago, ki je spravljeno v carinsko skladišče 
(magacin) oziroma na carinsko razkladališče, se vodi 
skladiščna knjiga po obrazcu, ki je objavljen skupaj 
s tem pravilnikom in je njegov sestavni del (obrazec I). 

5. člen 
Blago, spravljeno v carinskem skladišču (maga- 

cinu) oziroma na carinskem razkladališču, se sme 
dvigniti po opravljenem carinjenju, če se po odločbi 
carinarnice pošlje drugi carinarnici, če odobri cari- 
narnica na zahtevo stranke, da se omenjeno blago 
spravi v kakšnen drug kraj izven carinskega skla- 
dišča (magacina) oziroma razkladališča ali če se blago 
vine v tujino. 

V primerih iz prvega odstavka tega člena vpiše 
carinarnica v ustrezne rubrike skladiščne knjige šte- 
vilko in datum listine, na podlagi katere je bilo blago 
dvignjeno iz carinskega skladišča oziroma s carin- 
skega razkladališča. 

6. člen 
' Blago se prevzema v carinsko skladišče (magacin) 

ali carinsko razkladališče in izdaja iz carinskega 
skladišča (magacina) ali carinskega razkladališča v 
času, ki ga carinarnica določi sporazumno z železni- 
ško postajo ali luško oziroma pristaniško organiza- 
cijo združenega dela. 

II. Železniško-carinska skladišča 

7. člen 

Za otvoritev železniško-carinskega skladišča je 
potrebno pismeno soglasje carinarnice. 

Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda cari- 
narnica, ko s pregledom ugotovi ali so prostori pri- 
merni za spravljanje blaga in ali so izpolnjeni pogoji 
za izvajanje ukrepov carinskega nadzorstva. 

Vsak vhod v železniško-carinsko skladišče mora 
imeti dve različni ključavnici. Ključ ene ključavnice 
ima carinarnica, drugi pa železniška postaja. 

8. člen 

V železniško-carinsko skladišče se sme spraviti 
le uvozno carinsko blago, domače za izvoz ocarinjeno 
blago in blago v tranzitu. 

9. člen 

V železniško-carinsko skladišče se spravlja blago 
na podlagi prijave za uvoz in tranzit blaga oziroma 
izvozne carinske deklaracije. 

Podatki o blagi, ki je spravljeno v železniško-ca- 
rinskem skladišču, se vpišejo v skladiščno knjigo, ki 
jo vodi carinarnica. 

10. člen 

Blago, spravljeno v železniško-carinskem skla- 
dišču, se sme dvigati po opravljenem carinjenju, 
če se po odločbi carinarnice pošlje drugi carinarnici 
ali če odobri carinarnica na zahtevo stranke, da se 
omenjeno blago spravi v kakšen drug kraj izven 
železniško-carinskega skladišča ali če se blago vrne 
v tujino. 

V primerih iz prvega odstavka tega člena vpiše 
železniška postaja v ustrezne rubrike skladiščne knji- 
ge številko in datum listine, na podlagi katere je bilo 
blago vzeto iz železniško-carinskega skladišča. 

III. Carinska skladišča 

11. člen 

Na prošnjo organizacije združenega dela, ki je 
predmet njenega poslovanja skladiščenje blaga, izda 
dovoljenje za otvoritev carinskega skladišča carinar- 
nica, v katere sedežu oziroma sedežu njene organiza- 
cijske enote se bo odprlo carinsko skladišče. 

Prošnji za otvoritev carinskega skladišča je treba 
priložiti: 

1) izpisek iz registra pristojnega gospodarskega 
sodišča o poslovnem predmetu prosilca; 

2) risbo ter tehnični opis prostorov in prostora, 
namenjenih za carinsko skladišče; 

3) izjavo prosilca, da carinarnici da na razpolago 
prostore in inventar, ki so potrebni za izvajanje ukre- 
pov carinskega nadzorstva in carinjenje blaga v ca- 
rinskem skladišču. 
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12. člen 
Preden izda dovoljenje za otvoritev carinskega 

skladišča, imenuje carinarnica komisijo, ki s pregle- 
dom prostorov in prostora, namenjenih za carinsko 
skladišče, ugotovi ali so primerni za spravljanje ca- 
rinskega blaga in ali so zagotovljeni pogoji za izva- 
janje ukrepov carinskega nadzorstva. 

Komisijo iz prvega odstavka tega člena sestavljajo 
predsednik in dva člana, ki jih imenuje carinarnica. 
Predsednik komisije je delavec carinarnice, en član 
komisije' je gradbeni inšpektor skupščine občine, v 
kateri se odpre carinsko skladišče, drug član pa se 
imenuje izmed predstavnikov zainteresiranih orga- 
nizacij. 

Komisija vpiše svoj izvid v zapisnik. Zapisnik 
se sestavi v treh izvodih, od katerih obdrži dva izvoda 
carinarnica, tretji pa se pošlje prosilcu (v nadaljnjem 
besedilu: imetnik skladišča). 

13. člen 
Carinsko skladišče mora biti zaznamovano z 

desko, na kateri sta napis: »Carinsko skladišče« in ime 
Imetnika skladišča. 

Vsak vhod v prostore in prostor carinskega skla- 
dišča, v katere in na katerega se spravlja carinsko 
blago, mora biti pod neposrednim carinskim nad- 
zorstvom, ali mora imeti dve različni ključavnici. 
Ključ ene ključavnice ima carinarnica, ključ druge pa 
imetnik skladišča. 

14. člen 
V carinsko skladišče je dovoljeno spravljati uvoz- 

no neocarinjeno blago, domače za izvoz ocarinjeno 
blago in blago v tranzitu. 

Na odprtem prostoru carinskega skladišča je do- 
voljeno spravljati zajetno blago, kot tudi blago, ki 
zaradi svojih lastnosti ni primerno za spravljanje v 
zaprte prostore. 

Drugo blago je dovoljeno spravljati na odprt 
prostor carinskega skladišča samo s poprejšnjim do- 
voljenjem carinarnice. 

Imetnik skladišča mora blago iz prvega odstavka 
tega člena ločiti in vidno zaznamovati z ustreznim 
napisom. 

15. člen 
Podlaga za razkladanje, prenos in spravljanje 

blaga v carinsko skladišče so tele listine: 
1) za blago, ki je z ladjo prišlo iz tujine — mani- 

fest oziroma izpisek iz manifesta; 
2) za blago, poslano v skladišče — prijava za 

uvoz in tranzit blaga in prevozne listine; 
•3) za blago, ki po prevoznih listinah ni bilo ne- 

posredno poslano v skladišče — odločba carinarnice; 
4) za blago, ki se premešča iz carinskega skla- 

dišča (magacina), carinskega razkladališča, železniško- 
-carinskega skladišča, carinske shrambe ali drugega 
carinskega skladišča — odločba carinarnice; 

5) za domače za izvoz ocarinjeno blago — izvozna 
carinska deklaracija. 

16. člen 
V carinskem skladišču so s poprejšnjim dovolje- 

njem in pod nadzorstvom carinarnice dovoljeni: de- 
naturiranje, alkoholiziranje, previjanje, sortiranje in 
čiščenje blaga, kot tudi druga opravila v zvezi z 
vzdrževanjem blaga. 

Ko je opravljeno katero od opravil iz prvega od- 
stavka tega člena, mora imetnik skladišča sestaviti 
zapisnik v dveh izvodih in vanj vpisati podatke o 
opravilu. Zapisriik potrdi carinarnica in obdrži en 
njegov izvod, drugega pa priloži evidenci o blagu, 
ki se vodi v carinskem skladišču. 

17. člen 
Iz carinskega skladišča je dovoljeno poslati blago 

drugi carinarnici v carinjenje ali za tranzit; ga pre- 
nesti v drugo carinsko skladišče, carinsko shrambo, 
carinsko skladišče (magacin), carinsko razkladališče, 
konsignacijsko skladišče ali v prosto carinsko cono; 
vrniti v tujino oziroma v notranji promet ter raz- 
staviti na sejmih in razstavah. 

18. člen 

Imetnik skladišča mora voditi evidenco o priha- 
janju blaga v carinsko skladišče in odhajanju blaga iz 
njega. 

Evidenca mora imeti zlasti tele podatke: številko 
in datum listine, po kateri je blago prišlo v carin- 
sko skladišče, ime' lastnika blaga, vrsto in količino 
blaga ter številko in datum listine, po kateri je blago 
odšlo iz skladišča. 

IV. Carinske shrambe 

19. člen 
Na prošnjo organizacije združenega dela izda do- 

voljenje za otvoritev carinske shrambe carinarnica, 
v katere sedežu oziroma sedežu njene organizacijske 
enote se bo odprla carinska shramba. 

Preden dovoli odpreti carinsko shrambo, imenuje 
carinarnica komisijo, ki s pregledom prostorov in 
prostora, ki so namenjeni za spravljanje blaga, ugo- 
tovi ali so primerni za spravljanje blaga in ali so 
zagotovljeni pogoji za izvajanje ukrepov carinskega 
nadzorstva. 

Komisijo iz drugega odstavka tega člena sestav- 
ljajo predsednik in dva člana. Predsednik in en član 
se imenujeta izmed delavcev carinarnice, tretji član 
komisije pa je gradbeni inšpektor skupščine občine, 
v kateri se odpre carinska shramba. 

Komisija vpiše svoj izvid v zapisnik. Zapisnik se 
sestavi v treh izvodih, od katerih dva obdrži cari- 
narnica, enega pa izroči prosilcu (v nadaljenjm bese- 
dilu: imetnik carinske shrambe). 

20. člen 

Vsak vhod v prostore carinske hrambe, v katero 
je spravljeno carinsko blago, mora imeti dve raz- 
lični ključavnici. Ključ ene ključavnice ima carinar- 
nica druge pa imetnik shrambe. 

21. člen 

Uvozno blago se spravi v carinsko shrambo na 
podlagi dovoljenja, ki-ga carinarnica izda na prošnjo 
imetnika carinske shrambe. 

V prošnji je treba navesti vrsto in količino blaga, 
ki se spravlja v carinsko shrambo. 

22. člen 

Na uvoznem blagu, ki je spravljeno v carinski 
shrambi, so po poprejšnjem dovoljenju carinarnice in 
v navzočnosti carinskega delavca dovoljeni le tisti 
ukrepi in tista opravila, ki so potrebna za njegovo 
hrambo. 

23. člen 

Iz carinskega skladišča je dovoljeno dvigniti 
blago, ko je ocarinjeno, ga vrniti v tujino ali prenesti 
v carinsko skladišče, carinsko skladišče( magacin) ali 
na carinsko razkladališče. 

Carinsko blago je dovoljeno prenesti tudi v drugo 
carinsko shrambo istega imetnika s tem, da skupni 
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ležalni rok v obeh shrambah ne sme biti daljši od 
roka, ki ga določa drugi odstavek 226. člena carin- 
skega zakona. 

- 24. člen 
Carinarnica mora najmanj enkrat v dveh mesecih 

pregledati stanje blaga v carinski shrambi. 
Za blago, ki je spravljeno v carinski shrambi, 

vodi carinarnica posebno skladiščno knjigo. 

V. Konsignacijska skladišča 

25. člen 

Konsignacijska skladišča za spravljanje uvoznega 
blaga lastnik katerega je tuja firma, namenjenega za 
prodajo na drobno v Jugoslaviji, sme odpreti samo 
organizacija združenega dela, pooblaščena zastopati 
zadevno tujo firmo in imeti zanjo konsignacijsko skla- 
dišče (v nadaljnjem besedilu: imetnik konsignacijskega 
skladišča). 

S prodajo blaga na drobno je po 213. členu ca- 
rinskega zakona mišljena prodaja blaga za končno 
potrošnjo ali za porabo v proizvajalnem procesu, ne 
glede na količino prodanega blaga. S prodajo na 
drobno ni mišljena izključno preskrba temeljnih or- 
ganizacij združenega dela v sestavi imetnika konsigna- 
cijskega skladišča. 

Za organizacijo združenega dela, ki je pooblaščena 
imeti konsignacijsko skladišče, se šteje organizacija, 
registriana za zastopanje tujih firm, in ki je s tujo 
firmo, katere blago ima v konsignacijskem skladiscu, 
sklenila pogodbo o zastopanju in o konsignacijskem 
skladišču. 

26. člen 

Konsignacijsko skladišče je dovoljeno odpreti v 
kraju, v katerem je sedež carinarnice ali njene orga- 
nizacijske enote. 

V opravičenih primerih sme carinarnica dovoliti 
otvoritev konsignacijskega skladišča tudi izven kraja, 
v katerem je njen sedež oziroma sedež njene organi- 
zacijske enote. — 

Stroški za carinjenje blaga v konsignacijskem 
skladišču iz drugega odstavka tega člena se zaračuna- 
vajo po drugem odstavku 251. člena carinskega zakona. 

27. člen 

Prošnji za otvoritev konsignacijskega skladišča, 
ki se vloži carinarnici, je treba priložiti: 

1) izpisek iz registra pristojnega gospodarskega 
sodišča o vpisu pravic organizacije združenega dela za 
zastopanje tujih firm; 

2) prepis in prevod pogodbe o zastopanju tuje 
firme; 

3) prepis in prevod pogodbe o konsignacijskem 
skladišču, če to ni določeno s pogodbo o zastopanju; 

4) risbo in tehnični opis prostorov in prostora, 
namenjenih za konsignacijsko skladišče. 

Hkrati s prepisi pogodb iz 2. in 3. točke prvega od- 
stavka tega člena mora imetnik konsignacijskega 
skladišča predložiti v pogled tudi njune izvirnike. 

28. člen 

Preden carinarnica dovoli otvoritev konsignacij- 
skega skladišča, komisija, ki jo ta imenuje, s pregle- 
dom prostorov in prostora, namenjenih za konsigna- 
cijsko skladišče, ugotovi ali so primerni za spravljanje 

carinskega blaga in ali so v vsem zagotovljeni pogoji 
za izvajanje ukrepov carinskega nadzorstva. 

Komisijo iz prvega odstavka tega člena sestavljajo 
predsednik in dva člana, ki jih carinarnica imenuje 
izmed delavcev carinarnice. Ce je za zagotovitev ca- 
rinskega nadzorstva potrebno adaptirati prostore in 
prostor, se za enega člana komisije določi gradbeni in- 
špektor skupščine občine, v kateri se odpre konsigna- 
cijsko skladišče. 

Komisija vpiše svoj izvid v zapisnik. Zapisnik se 
sestavi v treh izvodih, od katerih dva obdrži carinar- 
nica, eden pa se izroči imetniku konsignacijskega skla- 
dišča. 

Komisija mora najpozneje v desetih dneh od dneva, 
ko je bila vložena prošnja za otvoritev konsignacijskega 
skladišča, pregledati prostore in prostor, namenjene 
za konsignacijsko skladišče. 

29. člen 
Na podlagi prošnje in listin iz 27. člena tega pra- 

vilnika ter zapisnika komisije o opravljenem pregledu 
prostorov in prostora, namenjenih za konsignacijsko 
skladišče, izda carinarnica odločbo o otvoritvi kon- 
signacijskega skladišča. 

Odločba mora navajati zlasti tele podatke; ime 
tuje firme, katere blago se spravlja v konsignacijsko 
skladišče, vrsto in ime blaga ter skupno vrednost, do 
katere je dovoljeno spravljanje blaga v konsignacij- 
sko skladišče. 

Vrednost blaga se izkaže v vrsti tuje valute, v 
kateri se opravi obračunavanje s tujo firmo. 

Za blago, katerega cena je zvezana z izpolnitvijo 
pogojev iz 266. člena carinskega zakona, je treba v 
odločbi navesti, da je skupna vrednost začasna. 

Postopek po prošnji za otvoritev konsignacijske- 
ga skladišča je hiter. 

30. člen 
Ce prosi imetnik konsignacijskega skladišča za 

razširitev konsignacijskega skladišča ali da ga preseli 
v druge prostore in na prostore, mora prošnji prilo- 
žiti: 

1) prepis odločbe, s katera je bila dovoljena otvo- 
ritev konsignacijskega skladišča; 

2) risbo in tehnični opis prostorov in prostora, 
namenjenih za konsignacijsko skladišče. 

Za postopek za razširitev konsignacijskega skla- 
dišča in za njegovo preselitev prihajajo smiselno v 
poštev določbe tega pravilnika o postopku za otvoritev 
konsignacijskega skladišča. 

31. člen 

Ce prosi imetnik konsignacijskega skladišča za 
spremembo skupne vrednosti in asortimenta^ blaga v 
konsignacijskem skladišču, mora prošnji priložiti: 

1) prepis odločbe, s katero je dovoljena otvoritev 
konsignacijskega skladišča; 

2) prepis in prevod nove pogodbe o konsignacij- 
skem skladišču oziroma aneks k pogodbi o povečanju 
skupne vrednosti in o spremembi asortimenta blaga v 
konsignacijskem skladišču. 

Hkrati s prepisi pogodb iz 2. točke prvega od- 
stavka tega člena mora imetnik konsignacijskega skla- 
dišča predložiti v pogled tudi njune izvirnike. 

Na podlagi prošnje in priloženih listin izda ca- 
rinarnica odločbo o dovolitvi spremembe skupne vred- 
nosti in asortimenta blaga v konsignacijskem skla- 
dišču. „ 

Skupna vrednost iz prvega odstavka tega člena 
se ne spremeni, če gre za začasno povečanje vrednosti 
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blaga v konsignacijskem skladišču, ne daljšem kot 30. 
dni, zaradi posamičnih dobav blaga večje vrednost. 

S spremembo asortimenta blaga je v smislu pr- 
vega odstavka tega člena mišljena sprememba vrste 
(izbire) blaga, ki se spravlja v Iste prostore in na 
prostor že odprtega konsignacijskega skladišča. 

Razlika med začasno vrednostjo iz četrtega od- 
stavka 29. člena tega pravilnika in dejansko ceno, po 
kateri se blago prodaja, se ne šteje za spremembo 
vrednosti v smislu tega člena. 

32. člen 
Če tuja firma s posebno pogodbo ali nalogom 

spremeni vrednost posameznih vrst blaga, vloži imet- 
nik konsignacijskega skladišča carinarnici prošnjo za 
spremembo vrednosti, ki ji priloži tudi posebno po- 
godbo ali nalog. 

Carinarnica izda na podlagi prošnje iz prvega od- 
stavka tega člena odločbo o spremembi vrednosti po- 
sameznih vrsta blaga v konsignacijskem skladišču, v 
kateri med drugim navede trenutek, od katerega 
velja nova vrednost. Nova vrednost se ne more na- 
našati na blago, ki je bilo prodano iz konsignacijske- 
ga skladišča, do trenutka, ko je bila vložena prošnja 
za spremembo vrednosti. 

Za blago iz četrtega odstavka 29. člena tega pra- 
vilnika se ugotavlja posamična vrednost prodanega 
blaga po petem odstavku 266. člena carinskega za- 
kona in po postopku iz 56. člena tega pravilnika. 

33. člen 

Za spremembo imena tuje firme v odločbi, s ka- 
tero je bila dovoljena otvoritev konsignacijskega 
skladišča, predloži imetnik konsignacijskega skladišča 
carinarnici prošnjo, ki ji priloži prepis in prevod do- 
pisa tuje firme, s katerim ta obvešča imetnika, da 
prevzema nova firma vse pravice in obveznosti prejšnje 
firme iz pogodbe o zastopanju in o konsignacijskem 
skladišču, in ustrezno listino, s katero to spremembo 
dokazuje. 

Hkrati s prepisom dopisa iz prvega odstavka tega 
člena predloži prosilec carinarnici na vpogled tudi-nje- 
gov izvirnik. 

34. člen 

Blago, ki je prispelo iz tujine, da bi se spravilo 
v konsignacijsko skladišče, je dovoljeno spraviti poprej 
v carinsko skladišče (magacin), carinsko razkladališče, 
carinsko shrambo,, carinsko skladišče ali v prosto ca- 
rinsko cono. 

Glede na vrsto blaga, pogoje za spravljanje 
in druge opravičene razloge, sme carinarnica izjemo- 
ma dovoliti spravljanje blaga tudi v posebne prostore 
imetnika konsignacijskega skladišča. 

Primernost posebnih prostorov iz drugega od- 
stavka tega člena za spravljanje blaga ugotovi cari- 
narnica z njihovim pregledom. 

35. člen 

Deklaracija za spravljanje blaga v konsignacijsko 
skladišče se vloži v štirih izvodih, od katerih sta iz- 
virnik in en izvod namenjena za carinarnico, dva pa 
za imetnika konsignacijskega skladišča. 

Imetnik konsignacijskega skladišča priloži dekla- 
raciji za shrambo blaga v konsignacijsko skladišče: 

1) prevozno listino; 
2) fakturo tuje firme; 
3) specifikacijo — če blago ni specificirano v 

fakturi. 

V glavi deklaracije za hrambo blaga v kon- 
signacijsko skladišče je treba vpisati označbo: »Sprav- 
ljanje blaga v konsignacijsko skladišče«. 

36. člen 
Za postopek pri prejemu deklaracije za hrambo 

blaga v konsignacijsko skladišče pridejo smiselno v 
postev določbe členov 253 do 257 carinskega zakona, 

37. člen 
Preden vloži deklaracijo za hrambo blaga v kon- 

signacijsko skladišče, sme imetnik konsignacijskega 
skladišča zahtevati, zaradi pravilne prijave blaga, nje- 
gov predhodni pregled po 258. členu carinskega za- 
kona. 

38. člen 
Da bi se blago spravilo v konsignacijsko skladi- 

šče, ga carinarnica pregleda v carinskem skladišču 
(magacinu), carinskem razkladališču, carinskem skla- 
dišču in v prosti carinski coni, na prošnjo imetnika 
konsignacijskega skladišča pa lahko dovoli, da se bla- 
go pregleda tudi v konsignacijskem skladišču. 

^ Na podlagi odločbe, s katero je dovoljen pregled 
blaga v konsignacijskem skladišču, se blago pod carin- 
skim nadzorstvom in na strošek imetnika konsigna- 
cijskega skladišča pošlje v konsignacijsko skladišče. 

39. člen 

Za postopek pregleda blaga, ki se spravlja v kon- 
signacijsko skladišče, prihajajo smiselno v poštev do- 
ločbe členov 259 do 266 carinskega zakona. 

40. člen 

.. Pregledu spravi imetnik konsignacijskega skla- dišča blago v konsignacijsko skladišče na podlagi de- 
klaracije za hrambo blaga v konsignacijsko skladišče. 

Imetnik konsignacijskega skladišča mora spraviti 
blago v konsignacijsko skladišče ločeno po vrstah. 

41. člena 

Podatke glede količine, vrste in kakovosti blaga, 
ugotovljene v deklaraciji za hrambo blaga v konsig- 
nacijsko skladišče v smislu členov 35 do 39 tega pra- 
vilnika, je dovoljeno spremeniti samo ob pogojih iz 
271. člena carinskega zakona. 

42. člen 

Ce ima imetnik konsignacijskega skladišča v istih 
prostorih oziroma na prostoru blago, ki je last različ- 
nih tujih firm, ki jih zastopa (214. člen carinskega za- 
kona), mora na ustrezen način in pregledno ločiti blago 
posameznih firm. 

43. člen 

Ko je spravil blago v konsignacijsko skladišče, ga 
mora imetnik konsignacijskega skladišča evidentirati. 

Evidentirati ga je treba najpozneje v petih delav- 
nikih od dneva, ko je bilo blago spravljeno v konsig- 
nacijsko skladišče, in sicer: 

1) v zbirni karton, ki ima tele rubrike: imetnik 
konsignacijskega skladišča, tuja firma, številka odloč- 
be carinarnice, skupna vrednost blaga, številka dekla- 
racije, količina blaga, vrednost blaga in stanje; 

2) v liste materialne kartoteke, ki imajo tele rub- 
rike: imetnik konsignacijskega skladišča, tuja firma, 
številka kartona, ime blaga, tarifna številka, cena, li- 
stina o knjiženju, količina blaga, vrednost blaga in 
stanje. 
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Obrazec zbirnega kartona oziroma obrazec lista 
materialne kartoteke sta objavljena skupaj s tem pra- 
vilnikom in sta njegov sestavni del (obrazec II oziro- 
ma obrazec, Ш). 

Ce to dovoli pristojna carinarnica, se sme evidenca 
iz drugega odstavka tega člena prilagoditi in voditi 
tudi po sistemu mehanografske obdelave podatkov 
(magnetni trakovi, diski, trakovi ipd.). 

Poleg teh podatkov lahko imetnik konsignacijske- 
ga skladišča vpiše v kartotečne liste za svoje potrebe 
tudi druge rubrike. 

Vrednost blaga se evidentira po ceni v devizah, 
po kateri se blago prodaja iz konsignacijskega skla- 
dišča. 

44. člen 
Imetnik konsignacijskega skladišča mora carinar- 

nici hkrati s pismeno prošnjo predložiti v overitev 
vse neizpolnjene zbirne kartone. 

Zbirne kartone za vsako konsignacijsko skladišče 
overi carinarnica tako, da pritisne uradni carinski 
pečat v zgornji desni kot kartona z zaznambo zapo- 
rednih številk, začenši s številko ena. 

Poškodovane zbirne kartone, ki jih je carinarnica 
overila, mora imetnik konsignacijskega skladišča vr- 
niti carinarnici. Carinarnica overi nove kartone z 
istimi zaporednimi številkami, poškodovane pa uniči. 

45. člen 
Imetnik konsignacijskega skladišča mora voditi 

evidenco v zbirnih kartonih in v listih materialne kar- 
toteke v kraju, kjer je konsignacijsko skladišče. 

46. člen 
Podatke o blagu, vpisane v zbirne kartone in liste 

materialne kartoteke, ni dovoljeno spreminjati s črta- 
njem, prečrtavanjem ali naknadnim dopisovanjem, 
razen če je carinarnica z odločbo dovolila spremembo 
podatkov. V tem primeru se številka in datum odloč- 
be ter spremenjeni podatki o blagu vpišejo v nasled- 
njo prosto rubriko. 

47. člen 
Blago, ki je spravljeno v konsignacijsko skladišče, 

se sme prenesti v carinsko skladišče (magacin), carin- 
sko razkladališče ali carinsko skladišče, poslati v dru- 
go konsignacijsko skladišče ali prodajni kraj istega 
imetnika, razstaviti na sejmu in razstavi, odnesti, da 
bi "se prikazalo, prodati za preskrbo domačih in tujih 
ladij in zrakoplovov v mednarodnem prometu ali za 
uporabo izven carinskega. območja Jugoslavije, kot 
tudi vrniti v tujino. 

48. člen 
Ce se blago iz konsignacijskega skladišča prenese 

v carinsko skladišče (magacin) ali na carinsko razkla- 
dališče, mora imetnik konsignacijskega skladišča 
predložiti carinarnici izpolnjen obrazec — Izhodni list, 
ki je natisnjen skupaj s tem pravilnikom in je njegov 
del (obrazec IV). Izhodni list se predloži v štirih izvo- 
dih, od katerih mora vsak izvod imeti isto serijsko 
številko. 

Carinarnica dovoljuje prenašanje blaga iz konsig- 
nacijskega skladišča v carinsko skladišče (magacin) 
ali na carinsko razkladališče z odtisnjenim uradnim 
carinskim pečatom in podpisom pooblaščenega carin- 
skega delavca na vseh izvodih izhodnega lista. 

En izvod izhodnega lista ostane v konsignacijskem 
skladišču za razdolžitev evidence, drugi pa pri cari- 
nr.rnicl, ki je dovolila prenašanje blaga v carinsko 
skladišče (magacin) ali na carinsko razkladališče. 
Druga dva izvoda spremljata blago in se izročita ca- 
rinarnici, v skladišče (magacin) ali razkladališče ka- 
tere se spravlja blago. Sprejemna carinarnica overi 

oba izvoda izhodnega lista, enega obdrži .drugega pa 
pošlje odpravni carinarnici kot potrdilo o prejemu 
blaga. 

Carinarnici, v skladišče (magacin) ali razklada- 
lišče katere je prineseno blago iz konsignacijskega 
skladišča, ravna z omenjenim blagom na način, ki je 
predpisan za blago, uvoženo iz tujine. 

49. člen 

Za postopek pošiljanja blaga iz enega konsigna- 
cijskega skladišča v drugo, v carinsko skladišče ali 
prodajni kraj istega imetnika konsignacijskega skla- 
dišča prihaja smiselno v poštev postopek, ki ga pred- 
pisuje 48. člen tega pravilnika. 

50. člen 

Ce se blago začasno odnese iz konsignacijskega 
skladišča, da bi se razstavilo na sejmu ali razstavi, 
predloži imetnik konsignacijskega skladišča izhodni 
list v treh izvodih. Carinarnica dovoli pošiljanje blaga 
z odtisnjenim uradnim carinskim pečatom in podpisom 
pooblaščenega carinskega delavca na vseh izvodih iz- 
hodnega lista. En izvod izhodnega lista obdrži carinar- 
nica, drugi se izroči imetniku konsignacijskega skla- 
dišča, tretji pa spremlja blago in se izroči carinskemu 
organu na sejmu oziroma razstavi. 

Ce se prenese blago iz konsignacijskega skladišča 
v izložbe ali razstavne prostore imetnika konsignacij- 
skega skladišča, da bi se prikazalo, se predloži izhodni 
list v dveh-izvodih, enega od njih obdrži carinarnica, 
drugi pa se izroči imetniku konsignacijskega skladišča. 
Carinarnica dovoli prenašanje blaga v izložbe ali 
razstavne prostore oziroma, da bi se prikazalo, z odti- 
snjenim uradnim carinskim pečatom in podpisom po- 
oblaščenega carinskega delavca na obeh izvodih izhod- 
nega lista. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se ne razdolži evidenca konsignacijskega skla- 
dišča. 

51. člen 

Za postopek pošiljanja blaga iz konsignacijskega 
skladišča za preskrbo domačih in tujih ladij ter zrako- 
plovov v mednarodnem prometu prihaja smiselno, v 
poštev postopek, ki ga predpisuje 48. člena tega pra- 
vilnika. 

Za blago iz prvega odstavka tega člena, s katerim 
se preskrbujejo domače in tuje ladje, potrdi poveljnik 
ladje na izhodnem listu, da je vkrcano na ladjo. 

52. člen 

Blago, ki je bilo po 49, 50. in 51. členu tega pra- 
vilnika poslano na sejme, razstave, da bi se prikazalo, 
v prodajne prostore ali za preskrbo domačih in tujih 
ladij ter zrakoplovov, se vrne v konsignacijsko skla- 
dišče s povratnim listom (obrazec V), ki je objavljen 
skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del. 

Za blago iz prvega odstavka tega člena mora imet- 
nik konsignacijskega skladišča predložiti carinarnici 
povratni list v štirih izvodih. Carinarnica overi vse iz- 
vode povratnega lista, en izvod obdrži, drugi izvodi 
pa spremljajo blago. Sprejemna carinarnica overi vse 
tri izvode povratnega lista, enega zadrži, drugega iz- 
roči imetniku konsignacijskega skladišča, tretjega pa 
pošlje odpravni carinarnici kot potrdilo o prejemu 
blaga. j 

f 
53. člen 

Ce se blago proda, da bi se uporabilo v tujini, ali 
se vrne v tujino, mora imetnik konsignacijskega skla- 
dišča predložiti carinarnici izhodni list v petih izvodih. 
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Za postopek vrnitve blaga v tujino oziroma njegove 
prodaje, da bi se uporabilo v tujini, prihaja smiselno 
v poštev postopek, ki ga predpisuje 48. člena tega 
pravilnika. 

54. člen 
Imetnik konsignacijskega skladišča sme brez pla- 

čila carine in drugih davščin in brez poprejšnje do* 
volitve carinarnice izdati iz konsignacijskega skla? 
dišča nadomestne dele za zamenjavo delov s hibami ali 
poškodovanih deloV uvoženih strojev, aparatov, instru- 
mentov in drugega tehničnega blaga, nabavljenih po 
konsignacijskem skladišču ali neposredno od tuje fir- 
me, ki jo konsignacijsko skladišče zastopa, ob tehle 
pogojih: 

1) če gre za zamenjavo delov s hibami ali poškodo- 
vanih delov v garancijskem roku; 

2) če se ugotovi, da je del, ki se zamenjuje, s hibami 
ali poškodovan, 

3) če se deli s hibami ali poškodovani deli vrnejo v 
tujino, izročijo carinarnici brez odškodnine ali uničijo 
pod carinskim nadzorstvom. 

55. člen 

Blago, ki se proda iz konsignacijskega skladišča, 
se carini na podlagi deklaracije, ki jo imetnik konsig- 
nacijskega skladišča vloži carinarnici najpozneje do 
15-tega dne v mesecu za blago, prodano v prejšnjem 
mesecu. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena, vloži imet- 
nik konsignacijskega skladišča, preden izda blago, de- 
klaracijo v imenu kupca oziroma uporabnika ugodno- 
sti za blago, katerega uvoz je urejen s posebnimi 
predpisi in za blago, za katero izda carinarnica odločbo 
o carinski oprostitvi po členih 25 do 30 carinskega za- 
kona. 

' 56. člen 

Deklaracija za carinjenje blaga, prodanega iz kon- 
signacijskega skladišča, se vloži v treh izvodih. 

Deklaraciji je treba priložiti prijavo o uvozu bla- 
ga, fakture in druge listine, Jba se predložijo pri uvozu 
takega blaga. 

Za uvoz blaga, ki je oproščeno carine, se priloži 
deklaraciji tudi odločba carinarnice o carinski opro- 
stitvi. 

Za blago, katerega uvoz je urejen s posebnimi 
predpisi, se deklaraciji predložijo tudi listine, ki jih 
določajo omenjeni predpisi. Ce se carini blago, za kate- 
rega je s posebnimi predpisi določeno, da je treba pred- 
ložiti potrdilo o izvoru blaga, mora imetnik konsignacij- 
skega skladišča priložiti deklaraciji izjavo o izvoru 
blaga, ki se carini. 

Za dele, ki so bili izdani iz konsignacijskega skla- 
dišča za zamenjavo pokvarjenih ali poškodovanih de- 
lov po 54. členu tega pravilnika, mora predložiti- imet- 
nik konsignacijskega skladišča listino, s katero doka- 
zuje, da je bila zamenjava opravljena v garancijskem 
roku in specifikacijo, v kateri so navedene količina 
in vrste izdanih delov, njihova vrednost ter ime tiste- 
ga, ki so mu bili deli izdani. 

57. člen 

Carinarnica mora vloženo deklaracijo sprejeti (vpi- 
sati v register) in obračunati carino in druge davščine 
v desetih dneh od dneva, ko je bila vložena. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena, mora cari- 
narnica v primerih iz tretjega odstavka 219. člena 
carinskega zakona sprejeti (vpisati v register) dekla- 
racijo in obračunati carino in drugo davščine najpo- 

zneje naslednji delavnik od dneva, ko je bila dekla- 
racija vložena. 

Po opravljenem carinjenju obdrži carinarnica iz- 
virnik in eno kopijo deklaracije, tretji oziroma druge 
njene izvode, če so bili vloženi več kot trije izvodi, 
pa vrne imetniku konsignacijskega skladišča. 

58. člen 
Imetnik konsignacijskega skladišča mora na pod- 

lagi deklaracije o opravljenem carinjenju blaga naj- 
pozneje v petih dneh od dneva, ko je od carinarnice 
prejel deklaracijo, razdolžiti evidenco. 

59. člen 
Ce po opravljenem carinjenju blaga, prodanega 

iz konsignacijskega skladišča, sproži carinarnica v 
smislu členov 270 do 272 carinskega zakona postopek 
za poznejše pjačilo oziroma povračilo carine in drugih 
uvoznih davščin, se izda odločba o poznejšem plačilu 
oziroma povračilu na ime carinskega zavezanca. 

60. člen 
Za izvajanje ukrepov carinskega nadzorstva nad 

blagom, ki je spravljeno v konsignacijskem skladišču, 
vodi carinarnica tole evidenco: 

1) kontrolnik deklaracij za spravljanje blaga v 
konsignacijsko skladišče; 

2) kontrolnik deklaracij za carinjenje blaga, pro- 
danega iz konsignacijskega skladišča; 

3) zbirne kartone; 
4) register overjenih zbirnih kartonov za vsako 

konsignacijsko skladišče. 
Carinarnica mora dokumentacijo o blagi, ki je 

spravljano v konsignacijskem skladišču, spraviti v 
red ločeno po tujih firmah, ki jih posamezni imetniki 
konsignacijskega skladišča zastopajo. 

61, člen 

Carinarnica mora opraviti reden pregled konsig- 
nacijskega skladišča najmanj enkrat na leto. 

Ob- pregledu konsignacijskega skladišča primerja 
carinarnica evidenco z dokumentacijo in omenjene 
podatke primerja s stanjem blaga v konsignacijskem 
skladišču. O ugotovljenem stanju sestavi carinarnica 
zapisnik. En izvod zapisnika se pošlje imetniku kon- 
signacijskega skladišča. 

Ce se ob pregledu ugotovijo pomanjkljivosti pri 
delu imetnika konsignacijskega skladišča, določi ca- 
rinarnica v zapisniku roke za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti. 

62, člen 

Ce se ob pregledu konsignacijskega skladišča 
ugotovi primanjkljaj pri blagu v konsignacijskem 
skladišču, sproži carinarnica postopek za plačilo ca- 
rine in drugih davščin. 

63, člen 

Imetnik konsignacijskega skladišča ni dolžan 
plačati carine in drugih davščin za blago, ki je bilo 
uničeno, medtem ko je bilo spravljeno v konsignacij- 
skem skladišču. Carinarnica ugotovi z odločbo okolišči- 
ne, v katerih je bilo blago uničeno. Na podlagi te 
odločbe razdolži imetnik konsignacijskega skladišča 
evidenco v konsignacijskem skladišču. 
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64. člen. 
Postopek, da se konsignacijsko skladišče zapre, se 

izvede ob pogojih iz 221. člena carinskega zakona. 

VI. Drugi prostori in prostor 

65. člen 
Za shrambo blaga in carinsko nadzorstvo v drugih 

prostorih in na prostoru prihajajo smiselno v poštev 
določbe tega pravilnika o carinskih shrambah. 

VII. Proste carinske cone 

66. člen 
Območje proste carinske cone mora biti določeno 

in zaznamovano takole; 
1) da je s kopnega ograjeno z ograjo, visoko 2,5 m 

računano od osnove, do njene najvišje točke. Pri tem 
meri njen navpični del ?,20 m, nadaljuje pa se s podalj- 
škom, ki je nagnjen proti prosti carinski coni v 
kotu 45°; 

2) da je navpični del ograje iz jeklene mreže, pri 
kateri je žica debela 0,2 cm, obseg okenc pa ne sme 
biti večji kot 12 cm, ali iz zidakov ali betona z debe- 
lino zida najmanj 30 cm; 

3) da sestavljajo poševni del ograje 3 vrste bode- 
če žice oddaljene med seboj 10 cm; 

4) da je ograja, če je iz jeklene mreže, pritrjena 
na betonske stebre, debele najmanj 20 cm X 20 cm, 
ki morajo biti vsaj 40 cm globoko vkopani v zemljo 

• in drug od drugega oddaljeni do 5 m; 
5) da so vrata visoka 2,20 m, izdelana iz jeklene 

mreže na kovinskem okviru. Izjemoma sme biti na 
dohodih, na katerih je organizirana nepretrgana ca- 
rinska služba, namesto vhodnih vrat samo zapornica; 

6) da so vrata in ograja ponoči osvetljene; 
7) da je na vhodu vidno postavljen napis; »PRO- 

STA CARINSKA CONA« z navedbo ustanovitelja 
cone; 

8) da je vodna površina proste carinske cone za- • 
znamcvana z zasidranimi plovci belo pobarvanimi, 
premera 50 cm, ki so drug od drugega oddaljeni 
200 m. Ce bi plovci motili redno plovbo ali manevri- 
ranje ladij v luki oziroma pristanišču, smćjo biti 
drug od drugega oddaljeni tudi več kot 200 m. 

Zvezna carinska uprava lahko dovoli, da sme biti 
carinska cona na posameznih mestih ograjena tudi 
drugače, če so za to opravičeni razlogi. 

67. člen 

Prosta carinska cona sme začeti z delom, ko dobi • 
ustanovitelj cone potrdilo Zvezne carinske uprave, da 
so izpolnjfeni vsi pogoji za uspešno izvajanje ukrepov 
carinskega nadzorstva na vsem območju cone. 

Preden izda potrdilo, pregleda Zvezna carinska 
uprava po komisiji ograje, stavbe, prostore, naprave, 
zemljišče in pomole, ki spadajo v sestavo območja 
proste carinske cone. Komisija zapiše v zapisnik svoj 
izvid in mnenje o tem aH so izTiolnjeni vsi pogoji 
za izvajanje ukrepov carinskega nadzorstva, ki jih 
določata carinski zakon in ta pravilnik. 

63. člen 
Za izvajanje ukrepov carinskega nadzorstva mora 

voditi ustanovitelj cone evidenco o poslovanju v pro- 
sti carinski coni na način, ki omogoča potreben vpo- 
gled carinarnice v omenjeno poslovanje in spremlja- 
nje gibanja blaga v prosti^ carinski coni. 

Z gibanjem blaga so mišljeni uvoz ali prinašanje 
blaga v proflo carinsko cono, premeščanje omenje- 
nega blaga iz enega skladišča v drugo, izvoz oziroma 
odnašanje omenjenega blaga iz proste carinske cone 
ter druga opravila v smislu 235. člena carinskega 
zakona. 

Evidenca ustanovitelja-o poslovanju v prosti ca- 
rinski coni obsega kartoteko in v red spravljene lis- 
tine o blagu, in se mora voditi tako, da se vodi za 
vsako posamezno pošiljko, poseben karton, v katerega 
se vpišejo podatki, ki jih predpisuje ta pravilnik. Po- 
datki se smejo vpisati v kartone samo na podlagi 
pravilnih listin, ki se odlagajo v posebne mape. Na 
kartonih se zaznamuje zveza z ustreznimi listinami. 

Carinarnica vodi register overjenih kartonov 
kartoteke. 

69. člen 
Kartoni, ki jih določa 68. člena tega pravilnika, 

morajo vsebovati zgoraj, nad stolpci čez celo svojo 
širino ime ustanovitelja, podatke o vrsti blaga in 
prevoznem sredstvu, v katerem je bilo blago prepe- 
ljano ter številko listine, na podlagi katere je blago 
prispelo v prosto carinsko cono (ladijski manifest, 
vozni list ipd,). 

Prostor pod podatki na kartonu iz prvega od- 
stavka tega člena je razdeljen na 2 dela, v katera se 
posebej evidentira prihod in posebej odhod blaga. 
V vsakega teb delov se vpišejo podatki o disponentih, 
registrske številke dispozicij in številke nakladnic. 
Na podlagi pravilnih listin se v vsak del posebej vpi- 
sujeta v ustrezne stolpce po časovnem redu vrsta in 
količina blaga. Na koncu se vpiše z desne strani 
stolpcev vsakega dela kartona v poseben stolpec šte- 
vilka mape, v katero je vložena zadevna listina. Koli- 
čina blaga se vpisuje na karton z mersko enoto. Natan- 
čnejše označtte kraja, kjer je blago uskladiščeno (števil- 
ka skladišča, številka zemljišča ipd.), se vpišejo v po- 
seben stolpec. 

Vsaka sprememba, v stanju blaga mora biti na 
podlagi pravilnih listin vpisana v karton po časov- 
nem redu pod podatki, Id so že vpisani v ustrezne 
stolpce (zapisnik o ugotovljenem primanjkljaju, cer- 
tifikat "o kvalitativnem in kvantitativnem prevzemu, 
prenosna dispozicija ipd.). 

Podatki, ki jih predpisuje ta pravilnik, se vpi- 
sujejo samo na prvo stran kartona, medtem ko je 
na njegovi drugi strani prostor za pripombe in natanč- 
nejše , podatke, potrebne v posameznem primeru. 

Pri prenosu blaga z enega kartona na drugega je 
treba navesti zvezo registrski!^ številk oziroma kar- 
tonov. 

Za blago iz prvega odstavka 244. člena carinskega 
zakona se smejo, ne glede na 68. člen tega pravilnika, 
vpisovati na posamezen karton podatki za več pošiljk 
blaga. 
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70. člen 
Poleg podatkov iz 69. člena tega pravilnika sme 

vpisovati ustanovitelj v karton tudi druge podatke, 
ki jih potrebuje v zvezi s svojim poslovanjem. 

Preden izdela karton, ki ga predpisuje ta pravil- 
nik, sd mora ustanovitelj priskrbeti odločbo Zvezne 
carinske uprave, s katero mu ta da soglasje za tiste 
stolpce kartonov, v katere se vpisujejo podatki, ki 
so potrebni za izvajanje ukrepov carinskega nad- 
zorstva. 

71. člen 
Vse blago, ki se,uvaža ali prinaša v prosto carin- 

sko cono po 1. in 2 točki prvega odstavka 235. člena 
carinskega zakona, se mora vpisati v ustrezne kartone. 

Kartoni za blago, ki se uvaža, so beli, za domače 
blago rdeči, za blago v tranzitu pa zeleni. Kartoni za uvo- 
ženo ali tranzitno blago, s katerim se direktno mani- 
pulira, se zaznamujejo v zgornjem desnem kotu s po- 
ševno črno črto. 

72. člen 
Za blago, ki se pripravlja za trg (3. točka prvega 

odstavka 235. člena carinskega zakona), se vpiše spre- 
memba na istem kartonu, na katerem je bilo ome- 
njeno blago evidentirano v smislu 71. člena tega pra- 
vilnika. 

Na podlagi poročila o končani industrijski pro- 
izvodnji se vpišejo na drugo stran kartona podatki o 
izdelkih, dobljenih v procesu industrijske proizvodnje, 
za vsak posamičen izdelek pa se odpre poseben 
karton za vpisovanje potrebnih podatkov, ki jih do- 
loča ta pravilnik. 

73. člen 
Industrijska proizvodnja blaga (4. točka prvega 

odstavka 235. člena carinskega zakona se evidentira po- 
sebej na rumenem kartonu. 

Evidentiranje blaga, ki je namenjeno industrijski 
proizvodnji v coni v smislu prvega odstavka tega člena, 
se opravi po izvedenem postopku, predpisanem za re- 
den uvoz blaga (238., člen carinskega zakona), oziroma 
po postopku za začasni uvoz (1. in 2. točka prvega od- 
stavka 305. člena carinskega zakona). 

Za blago iz drugega odstavka tega člena se opra- 
vi razdolžitev na kartonih iz 71. člena tega pravilnika 
na podlagi deklaracije, razdolženo blago pa se vpiše 
na kartone iz prvega odstavka tega člena. 

74. člen 
Evidenca, ki jo določa ta pravilnik, temelji na 

sistemu dispozicij, ki jih daje ustanovitelju vsak upo- 
rabnik cone. 

Pri odnašanju blaga iz proste carinske cone seraz- 
dolži evidenca ustanovitelja na podlagi deklaracije 
oziroma na podlagi dispozicije o uskladiščenju, ki jo 
overi carinarnica, in na kateri je navedena številka 
deklaracije. En izvod overjene dispozicije ostane v 
evidenci ustanovitelja, njen drug izvod obdrži carinski 
delavec na izhodu iz proste carinske cone in ga odlo- 
ži po številki deklaracije. Na podlagi tega kontrolira 
carinarnica količino in vrsto blaga, ki se odnaša iz 
cone. 

Razdolžitev v evidenci ustanovitelja za blago iz 
prvega odstavka 244. člena carinskega zakona (nepo- 
sredna manipulacija), se opravi na podlagi prijave za 
uvoz in tranzit blaga, ki jo carinarnica overi v dveh 
izvodih. En izvod prijave za uvoz in tranzit blaga poš- 
lje uporabnik cone ustanovitelju. 

Napačno izpolnjeni ali iz drugih vzrokov neuoo- 
rabni kartoni se uničijo pod nadzorstvom carinarnice 
in o tem se sestavi zapisnik. 

75. člen 

Domače, za izvoz ocarinjeno blago in spravljeno v 
prosto carinsko cono, se glede izvajanja ukrepov ca- 
rinskega nadzorstva izenačuje z blagom'tujega lastni- 
ka, spravljenega v prosti carinski coni. 

Domače neocarinjeno blago (drugi odstavek 235. 
člena carinskega zakona) je dovoljeno spraviti v 
prosto carinsko cono samo na podlagi prijave za izvoz 
in tranzit blaga in listin za carinjenje v coni. 

\ 
75. člen 

Carinarnica v prosti carinski coni lahko določi 
za blago, za katere veljajo posebni predpisi o preme- 
tu (mamila, orožje ipd.), ali za blago, za katero je za- 
radi njegove posebne vrednosti ali iz drugih vzrokov 
potrebno izvesti posebne ukrepe carinskega nadzorstva 
(plemenite kovine, nakit ipd.), da se uskladišči v loče- 
ne prostore v prosti carinski coni. Vrata takih prosto- 
rov morajo imeti dve različni ključavnici. Ključ za 
ono ključavnico ima carinarnica, ključ za drugo pa 
uporabnik prostorov. 

Par rezervnih ključev za takšne prostore zapečati 
carinarnica in ju hrani pri dežurni varnostni službi v 
coni na posebej označenem kraju, ki je zavarovan in 
lahko dostopen. Uporaba teh ključev je dovoljena sa- 
mo ob požaru, eksploziji, poplavi ali ob podobnih vzro- 
kih višje sile, ki terjajo nemudno intervencijo, da se 
prepreči večja škoda na blagu, spravljenem v teh pro- 
storih ali da se odvrnejo posledice škode, ki so nastale 
ali utegnejo nastati na kakšnem drugem blagu, sprav- 
ljenem v prosti carinski coni. Uporaba rezervnih klju- 
čev je dovoljena samo v navzočnosti varnostnega or- 
gana v coni, o tej uporabi pa je treba nemudoma ob- 
vestiti dežurnega delavca carinarnice. O vsaki uporabi 
teh ključev se sestavi poseben zapisnik. 

77. člen 
Z di^m, ko začne veljati ta pravilnik, nehajajo ve- 

ljati navodilo o carinskem nadzorstvu nad blagom, ki 
je v carinskem skladišču ali v carinski shrambi 
(»Uradni list SFRJ« št. 27/66), navodilo o carinskem 
nadzorstvu nad blagom v konsignacijskem skladišču 
in o carinjenju takega blaga (»Uradni list SFRJ« št. 
20/65 in 21/68) in odločba o pravici, carinarnic, da sme- 
jo dovoljevati odpiranje, preselitev in razširitev kon- 
signacijskih skladišč (»Uradni list SFRJ« št. 31/S6). 

78. člen 
Ta pravilnik začne veljati i. septembra 1973. 

St. 01-01 D-11630/1. 
Beograd, 25. julija 1973. 

Direktor 
Zvezne carinske uprave: 

Kemal Tarabar s. r. 
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Obrazec III 
LIST MATERIALNE KARTOTEKE 
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Obrazec IV 
Datum 

Obračunski list št. 

Stev. carinske plombe 
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(Skladišče tuje firme) 
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(Imetnik konsignacijskega skladišča) 

(Carinsko skladišče, priročno skladišče, letalo, 
ladja, sejem idr.) 

Datum ■ 
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Pripomba 

Skupaj: 
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(Overitev carinarnica, iz katere je' 
bilo blago poslano) (Izdal blago) 

Datum 

Carinarnica potrjuje, da je bilo, blago 
vrnjeno v konsignacijsko skladišče (Prejel blago) 
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607. 

Na podlagi drugega odstavka 11. člena, tretjega od- 
stavka 74, člena, prvega odstavka 113. člena, tretjega 
odstavka 123. člena, drugega odstavka 164. člena, prve- 
ga odstavka 192. člena, prvega odstavka 199. člena, pe- 
tega odstavka 254. člena, drugega odstavka 261. člena 
dn četrtega odstavka 287. člena carinskega zakona 
(»Uradni list SFRJ« št. 22/73) predpisuje direktor Zvez- 
ne carinske uprave 

PRAVILNIK 

O JEMANJU VZORCEV, O CARINSKIH ZNAKIH IN 
OBRAZCIH CARINSKIH LISTIN V CARINSKEM 

POSTOPKU 

1. plen 'v 

Ta pravilnik predpisuje: pogoje in način jemanja 
vzorcev; vrste carinskih znakov in način njihove upo- 
rabe; vsebino, obliko in način vložitve deklaracije ter 
listin, ki se ji priložijo; obrazec prijave za izvoz in 
tranzit blaga in obrazec prijave za uvoz in tranzit 
blaga; obrazec odhodnega ladijskega manifesta; carin- 
sko nadzorstvo nad domačim blagom, ki se prevaža iz 
enega domačega kraja v drug domači kraj po morju, 
obmejnih rekah ali obmejnih jezerih; listine, ki jih 
morajo imeti ladje, ki ne potrebujejo manifesta,_ in ca^ 
rinske listine, s katerimi se blago pošilja drugi cari- 
narnici. 

Pogoji in па,сш jemanja vzorcev - 

2. člen 
Vzorci blaga se vzamejo, če je za ugotovitev vrste 

in kakovosti blaga potrebna kemično-tehnološka ali' 
kakšna druga preiskava. 

3. člen 
V postopku carinjenja se vzamejo vzorci blaga 

uradno ali pa na zahtevo deklaranta. 
V smislu 261. člena, drugega odstavka 264, člena in 

drugega odstavka 265, člena carinskega zakona vzame 
vzorce carinarnica uradno v navzočnosti deklaranta, O 
vzetih vzorcih se sestavi zapisnik v treh izvodih na 
obrazcu — zapisnik o jemanju vzorcev (obrazec I), En 
izvod ostane pri carinarnici, eden deklarantu, tretji iz- 
vod pa se pošlje skupaj z vzorcem carinskemu labora- 
toriju oziroma zavodu, določenemu za preiskavo. 

V smislu 258. člena carinskega zakona se na za- 
htevo deklaranta vzorci vzamejo v navzočnosti poob- 
laščenega carinskega delavca. 

4, člen 
Od vsake vrste blaga se vzamejo po 3 vzorci, 

in sicer toliko blaga, kolikor ga je treba za preiskavo. 

5, člen 
Ce sestoji blago iste vrste, za katero ni mogoče 

ugotoviti istovetnosti z navadnim pregledom, iz več 
tovorkov, cistern, vagonov ali drugih prenosnih, oziro- 
ma prevoznih sredstev, se vzamejo potrebni Vzorci iz 
tistih tovorkov, cistern, vagonov ali drugih prenosnih 
oziroma prevoznih sredstev, ki jih določi carinarnica. 

6, člen 

Potrebno blago, ki se v smislu 4, in 5, člena tega 
pravilnika vzame kot vzorec, znaša praviloma: 

a) za blago v trdnem stanju: 
1) za masti in voske 100 g 

3) za drugo blago v trdnem stanju 100 g 
b) za blago v tekočem stanju: 

1) za nafto in naftne derivate 1 liter 
2) za rastlinska olja 250 ml 
3) za eterična olja, ekstrakte in koncen- 

trate dišav, vitaminov ipd, 25 ml 
4) za alkohol in alkoholne pijače 1 liter 
5) za strupene, korozijske in podobne 

snovi 
6) za drugo blago v tekočem stanju 

c) za blago v listih, ploščah, folijah, 
- trakovih, palicah in pod,: 

50 ml 
100 ml. 

2) za strupene, korozijske in podobne 
snovi 50 g 

1) za papir: 
— v zvitkih, širokih do 15 cm 50 cm po dolži- 

ni zvitka 
— v zvitkih, širokih nad 15 cm 20 cm po dolži- 

ni zvitka 
— v listih 2 poli 

2) za karton in lepenko 30 cm x 30 cm 
3) za usnje, plastične folije, plo- 

čevino in drugo blago v plo- 
ščah 20 cm x 30 cm 

4) za kovinske trakove, palice, 
profile in žico 10 cm do 100 cm 

d) za tekstilno blago: 
1) za prejo in vlakna 50 do 150 g 
2) za monofilamente 10 m 
3) za kovinsko blago, po vsej širini 10 cm 
4) za tkanino za zavese, po vsej širini 20 cm 

Ce za preiskavo zadostuje manjša količina blaga, 
kot je količina iz prvega odstavka tega člena, oziroma 
če je potrebno več blaga, se vzame potrebna količina. 

7, člen 

Blago, ki je bilo vzeto za vzorec, je treba stehtati 
in- ugotovljeno težo navesti na njegovem ovitku, hkra- 
ti pa jo vpisati v zapisnik. 

Vsak vzorec je treba označiti s posebno zapored- 
no številko. 

Kadar gre za blago v izvirnem pakiranju, se vpi- 
šejo v zapisnik tudi značilni podatki, ki so navedeni 
na njem. 

8, člen 

Vsak vzorec mora biti zapečaten s pečatmm vos- 
kom in vtisnjenim uradnim carinskim žigom ali pa 
plombiran s carinsko plombo. 

9, člen 

Carinarnica pošlje vzorce v preiskavo s spremnim 
aktom (obrazec II), 

V spremnem aktu navede carinarnica ime dekla- 
ranta; obliko, znak in številko tovorka; številko in 
datum prijave za uvoz in tranzit blaga; številko dekla- 
racije in druge potrebne podatke. Carinarnica potrdi 
spremni akt z uradnim pečatom in podpisom poobla- 
ščenega carinskega delavca. 
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10. člen 
Po preiskavi vrne carinarnica vzorce, ki imajo 

vrednost, v tovorke, iz katerih so bili vzeti, če niso 
bili pri preiskavi porabljeni ali če niso zaradi preis- 
kave postali neuporabni. 

Druge vzorce, ki jih deklarant ne želi sprejeti, 
obdrži carinarnica za carinsko zbirko, če ji niso po- 
trebni, pa jih uniči. 

Ce se v zvezi z vzorci, ki so bili vzeti, vodi uprav- 
ni postopek oziroma spor, morajo biti hranjeni, dokler 
postopek oziroma spor ni končan. 

11. člen 

Ce se vzamejo vzorci v smislu 253. člena carin- 
skega zakona, ugotovi carinarnica na prevozni oziro- 
ma prenosni listini, da so bili vzorci vzeti, in navede 
količino blaga, ki je bilo vzeto za vzorce. 

Glede potrebne količine vzorcev, ki se vzamejo v 
smislu 258. člena carinskega zakona, se smiselno upo- 
rablja 6. člen tega pravilnika. 

12. člen 

Za posodo in material, ki je potreben za jemanje 
vzorcev, poskrbi carinarnica uradno v breme sredstev 
za svojo redno dejavnost. 

Vrste carinskih znakov in način njihove uporabe 

13. člen 

Carinski znaki so sredstva, s katerimi se označuje 
carinsko blago, da se zavaruje njegova istovetnost od 
trenutka, ko pride pod carinsko nadzorstvo, pa do 
konca carinskega postopka. 

14. člen 

Blago se označi s carinskimi znaki, kadar to do- 
ločajo carinski zakon in drugi na njegovi podlagi iz- 
dani predpisi oziroma kadar je treba v carinskem po- 
stopku zagotoviti istovetnost blaga. 

15. člen 

Carinski znaki so carinska plomba, odtis uradne- 
ga carinskega žiga in odtis uradnega carinskega pe- 
čata. 

Za carinske znake se- štejejo tudi opis blaga, sez- 
nami, fotografije, skice ali risbe z opisom, ki jih 
potrdi carinarnica; ti se uporabljajo, kadar carinskega 
blaga ni mogoče označiti s carinskimi znaki iz prvega 
odstavka tega člena. 

16. člen 

Carinska plomba je poseben okrogel kos plošča- 
tega svinca, ki je votel po premeru in ima na eni 
strani eno, na drugi strani pa dve odprtini. Skozi plom- 
bo se potegne kaljena gola ali prevlečena železna 
žica. 

Pri označevanju blaga se plomba stisne s carinski- 
mi kleščami, na katerih je z ene strani državni grb 
Jugoslavije, na drugi pa številka klešč in ime cari- 
narnice. 

Vsake posamezne carinske klešče morajo imeti 
posebno številko. 

Carinska plomba je lahko tudi iz kakšne druge 
ustrezne kovine. 

17. člen 

Uradni carinski žig za vosek je iz medi, okrogel, s 
premerom 35 mm. 

Suhi žig je iz jekla, okrogel, s premerom 35 mm. 
Ime carinarnice je. napisano na žigu v koncentrič- 

nih krogih okoli grba SFRJ v jezikih narodov. Jugo- 
slavije. 

18. člen 

Uradni carinski pečat je iz gumija, okrogel, s 
premerom 50 mm oziroma 35 mm, ime carinarnice pa 
je napisano v koncentričnih krogih okoli grba SFRJ 
v jezikih narodov Jugoslavije. 

19. člen 

Carinska plomba, uradni carinski žig in uradni 
carinski pečat se denejo oziroma vtisnejo na najpri- 
mernejše mesto na blagu, na ovitku blaga, na prevoz- 
nem sredstvu, v prostoru ali na prostoru; ugotovitev 
o tem se vpiše v ustrezno listino (prijava za uvoz in 
tranzit blaga, prevozna listina, zapisnik idr.). 

S carinskimi znaki se blaga ne sme poškodovati 
oziroma blago ne sme postati neuporabno za namene, 
zaradi katerih se uvaža. 

20. člen 

Carinske znake, carinske klešče in drug material, 
ki je potreben za označevanje blaga, priskrbi Zvezna 
carinska uprava. 

Vsebina, oblika in način vložitve deklaracije ter listin, 
ki se ji priložijo 

21. člen 

Uvozna carinska deklaracija se vloži na obrazcu 
III in na obrazcu IV, izvozna carinska deklaracija pa 
na obrazcu V. 

Organizacije združenega dela, pooblaščene za posle 
uvoza blaga, vložijo uvozno carinsko deklaracijo, ki 
jo sestavljata deklaracija za carinjenje (obrazec 
III) in deklaracija o carinski vrednosti uvoženega 
blaga (obrazec IV). 

Druge osebe vložijo samo uvozno carinsko dekla- 
racijo (obrazec III). 

22. člen 

Uvozno carinsko deklaracijo vložijo: 
1) tisti, na katerega se glasi prevozna listina; 
2) tisti, na katerega je prenesena pravica iz pre- 

vozne listine; 
3) tisti, ki ima pismeno pooblastilo oziroma dis- 

pozicijo carinskega zavezanca za vložitev carinske de- 
klaracije; 

4) občani — za blago, ki ga prinesejo s seboj iz 
tujine in se "ne carini po skrajšanem postopku. 
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23. Clea 

Izvozno carinsko deklaracijo (obrazec V) vloži: 
1) tisti, ki pošilja blago; 

2) tisti, ki ima pismeno pooblastilo oziroma dispo- 
zicijo carinskega zavezanca za vložitev carinske dekla- 
racije. 

24. člen 

Poleg oseb iz 25G. člena carinskega zakona ne vlo- 
žijo deklaracije: 

1) osebe iz 25. člena, 2., 9., 12., in 13. točke 28. 
člena in iz 7. točke pod a) in b) 29. člena carinskega 
zakona; 

2) tisti, ki prejemajo iz tujine filme ali jih poši- 
ljajo tja v razvijanje. 

Deklaracija se tudi ne vloži, kadar se carinjenje 
opravi uradno. 

' V 
25. člen 

Deklaracijo je treba vložiti v treh izvodih. 
Carinarnica lahko dovoli deklarantu na njegovo 

zahtevo, da vloži deklaracijo tudi v več izvodih. 

26. člen 

Deklaracijo je treba izpolniti s pisalnim strojem. 
V deklaraciji ni dovoljeno skrajševati besedil in 

nazivov (imen) ali uporabljati znake, s katerimi se na- 
domestijo besedilo in drugi podatki. 

Deklarant ne sme v deklaraciji ničesar dodajati in 
ne brisati, prečrtavati ali popravljati vpisanih podat- 
kov. 

27. člen 

Imenovanje blaga v deklaraciji mora biti popol- 
no, tako, da se da blago zanesljivo, uvrstiti po carin- 
ski tarifi, po drugih tarifah oziroma drugih predpisih, 
ki se uporabljajo pri uvozu oziroma izvozu blaga. 

S tarifno številko je treba v smislu drugega od- 
stavka 255. člena carinskega zakona razumeti tarifno 
številko, imenovanje blaga in cafinsko stopnjo iz ca- 
rinsko tarife. 

Ce na posamezen obrazec deklaracije ni mogoče 
vpisati vsega biaga, ki se prijavlja za carinjenje, je 
treba dodati toliko obrazcev, kolikor jih je potrebnih. 

Uporabljeni obrazci deklaracije se označijo z za- 
porednimi številkami od 1 naprej. 

28. čien 

Deklarant mora deklaraciji priložiti fakturo, pre- 
vozno listino, obračun prevoznih stroškov in obračun 
zavarovalnih stroškov, če nista navedena v prevozni 
listini oziroma fakturi; odvisno od vrste blaga in 
uvoznih oziroma izvoznih pogojev je treba deklaraciji 
priložiti še: prijavo o sklenjenem poslu, prijavo o 
uvozu blaga oziroma prijavo o izvozu blaga, potrdilo 
o izvoru blaga, potrdilo o kakovosti, veterinarsko fi- 

topatološko spričevalo ter druge listine, ki jih je tre- 
ba priložiti po posebnih predpisih ali ki so potrebne 
za pravilno vodenje carinskega postopka. 

Carinarnica potrdi deklarantu čas vložitve dekla- 
racije in listin iz prvega odstavka tega člena. 

29. člen 

Deklaracija, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v 
27., 28. in 29. členu tega pravilnika, se šteje v smislu 
257. člena carinskega zakona za nepravilno. 

30. člen 

Po prejemu deklaracije vpiše carinarnica na vsa- 
kem njenem obrazcu številko, s katero je vpisana (re- 
gistrirana) v kontrolniku deklaracij. Na vsak obrazec 
deklaracije in na vse listine, ki so ji priložene, pritis- 
ne carinarnica uradni carinski pečat. 

31. člen 
Uvozna carinska deklaracija se lahko vloži v 3 

dneh od dneva, ko je bilo blago dvignjeno iz carinar- 
nice, če se uvozijo: 

1) TV filmi in posneta poročila, katerih oddajanje 
je povezano z rokom; 

2) časniki iri revije; 

3) radioaktivni izotopi, cepiva in zdravila, za 
hrambo katerih veljajo posebni pogoji ali če bodo 
hitro uporabjena; 

4) deli za nujna popravila osnovnih sredstev v 
izkoriščanju. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se vloži de- 
klaracija za uvoz knjig v 30 dneh od dneva, ko je bilo 
blago dvignjeno iz carinarnice. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se blago dvigne iz carinarnice na podlagi izjave, 
ki jo da carinski zavezanec o vrsti, količini, kakovosti 
in vrednosti blaga ter o namenu uvoza, potem, ko 
vplača začasno obračunan znesek carine in drugih 
davščin. 

32. člen 

Na deklaraciji je treba poleg podpisa vsakogar, ki 
je udeležen v postopku carinjenja blaga, vpisati tudi 
njegovo ime in priimek s tiskanimi črkami ali z žigom. 

33. člen 

Določbe tega pravilnika glede vsebine deklaracije 
in načina njene vložitve se ne bodo uporabljale za tis- 
te primere, za katere je vložitev deklaracije urejena 
z drugimi predpisi. 

Prijava za uvoz in tranzit blaga in prijava za izvoz iz 
tranzit blaga 

34. člen 

Prijave za uvoz in tranzit blaga (tretji odstavek 
74. člena carinskega zakona) oziroma prijave za iz- 
voz in tranzit blaga (četrti odstavek 287. člena carin- 
skega zakona) se vložijo na obrazcu VI oziroma na ob- 
razcu VII. 
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Odhodni ladijski manifest 

35. člen 

Odhodnj.ladijski manifest (prvi odstavek 113. čle- 
na carinskega zakona) se vloži na obrazcu VIII. 

Carinsko nadzorstvo nad domačin blagom, ki se pre- 
važa iz enega domačega kraja v drug domači kraj po 
morju, obmejnih rekah ali obmejnih jezerih ter ladij- 

ske listine za ladje, ki ne potrebujejo manifesta 

36. člen 

Carinsko nadzorstvo nad domačim blagom, ki se 
prevaža, iz enega domačega kraja v drug domači kraj 
po morju, obmejnih rekah ali obmejnih jezerih, in nad 
blagom, ki ga prevažajo ladje iz 5., 6. in 7. točke 114. 
člena carinskega zakona, izvršuje carinarnica s pre- 
gledom carinske ladijske knjige (v nadaljnjem besedi- 
lu: ladijska knjiga) in s pregledom ladje. 

37. člen 

Vse ladje in drugi plovni objekti (v nadaljnjem 
besedilu: ladja), ki prevažajo blago v smislu 36. člena 
tega pravilnika, morajo voditi ladijsko knjigo po 
obrazcu IX. 

Ladijsko knjigo overi carinarnica, ki je pristojna 
za matično luko ladje oziroma za njeno matično pri- 
stanišče. 

Ladijska knjiga, ki jo je overila carinarnica, je 
carinska listina iz 2. točke 114. člena carinskega za- 
kona. 

38. člen 

Prevoznik mora neposredno, ko naloži blago na 
ladjo, vpisati podatke o naloženem blagu v ladijsko 
knjigo (v rubrike 1 do 7). 

39. člen 

Prevoznik mora neposredno po razložitvi blaga z 
ladje vpisati podatke o razložitvi blaga v ladijsko knji- 
go (v rubrike 8, 9 in 10), prejemnik blaga pa potrdi 
njegov prejem v rubriki 11 ladijske knjige. 

40. člen 

Ce je bilo blago razloženo v več krajih vzdolž do- 
mače obale, mora vpisati prevoznik v rubriki 8 ladij- 
ske knjige vse kraje, v katerih je razložil blago, v 
rubrikah 9 in 10 pa za vsak kraj posebej, koliko blaga 
je tam razložil, in datum razložitve. Prejemniki potr- 
dijo to v rubriki 11 ladijske knjige. 

41. člen 

Carinarnica opravlja od časa do časa pregled la- 
dij, ki prevažajo blago v smislu 36. člena tega pra- 
vilnika, in preverja, ali se v redu in pravilno vodi 
ladijska knjiga, in sicer tako, da primerja podatke iz 
ladijske knjige s stanjem blaga, ki se prevaža. 

Ce ugotovi nepravilnosti, napravi carinarnica za- 
pisnik v dveh izvodih; en izvod vroči prevozniku. 

Carinska listina, s katero se blago pošlje dragi cari- 
narnici 

42. člen 
Ce v carinskem zakonu ali na njegovi podlagi iz- 

danih predpisih ni določeno drugače, se blago pošlje 
dragi carinarnici s carinsko spremnico (obrazec X). 

43. člen 
Ce se pošlje blago drugi carinarnici z železniškimi 

prevoznimi sredstvi, predloži obmejna- železniška po- 
staja vhodni carinarnici skupaj s prijavo za uvoz in 
tranzit blaga tudi železniške prevozne listine, na kate- 
rih je odtisk štampiljke za uvozno carinsko blago 
oziroma za tranzitno carinsko blago v zeleni barvi 
(obrazec XI). 

44. člen 

Ce se blago, ki je bilo prijavljeno carinarnici s 
poznejšo dispozicijo ali iz kakšnih drugih razlogov 
vrača v državo, iz katere je bilo poslano, ali če se poš- 
lje v neko drugo državo, je treba na prevoznih listinah 
označiti, da gre za tuje blago, in navesti državo, iz 
katere je prišlo v Jugoslavijo. 

Končne določbe 

45. člen 

Obrazci I do XI so objavljeni skupaj s tem pra- 
vilkom in so njegov sestavni del. 

46. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, nehajo 
veljati: navodilo o pogojih in načinu jemanja vzorcev 
blaga v carinskem postopku (»Uradni list FLRJ« št. 
20/61), navodilo o vrstah carinskih znakov in o načinu 
njihove uporabe (»Uradni list FLRJ« št. 20/61), odred- 
ba o ustanovitvi, organizaciji in delu carinskih labo- 
ratorijev (»Uradni list FLRJ« št. 44/61), odredba o vse- 
bini deklaracije za carinjenje blaga ter o načinu nje- 
ne izpolnitve in vložitve (»Uradni list SFRJ« št. 14/64, 
52/69 in 39/72), odredba o carinskem nadzorstvu nad 
domačim blagom, ki se prevaža iz enega domačega 
kraja v drugega po morju, obmejnih rekah ali obmej- 
nih jezerih (»Uradni list SFRJ« št. 32/64), odredba o 
vlaganju prijav o izvozu in uvozu blaga (»Uradni list 
FLRJ« št. 27/62), odredba o izpolnjevanju prijav o iz- 
vozu in uvozu blaga (»Uradni list FLRJ« št. 17/61), 
odredba o pogojih za spreminjanje ali popravljanje 
podatkov v prijavah o izvozu in uvozu blaga (»Uradni 
list SFRJ« št. 37/65) in lista blaga, za katero se vpi- 
sujejo v izvozno prijavo podatki o vrednosti na pod- 
lagi predhodne kalkulacije (»Uradni list FLRJ« št. 
28/62 in 1/63 in »Uradni list SFRJ« št. 43/70). 

47. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 1973. 

St. 01-01 D-11629/1. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Direktor 
Zve'zne carinske uprave: 

Kemal Tarabar s. r. 
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Obrazec I 

Carinarnica — 

Številka  ——  

Datum  ———;— 

ZAPISNIK 

O JEMANJU VZORCEV 

1. Carinski zavezanec ———  

2. Deklarant   

3. Uporabnik blaga  —  

4. Številka in datum uvozne-izvozne carinske deklaracije   

5. Trgovsko ime blaga     

6. Prijavljena tarifna postavka po carinski tarifi  

(imenovanje, tarifna številka in stopnja) 

7. Imenovanje in režim iz seznama blaga —   

8 Količina blaga    

9, Vrednost blaga  '   

19. Vzorci, vzeti iz   ——— z označbo    

11. Označbe na vzorcu       

12 Carinski znaki  :   

13. Količina, vzeta za posamezen vzorec  

14. Pripomba ——   — 

15. Priloge  « 
Ta zapisnik je bil sestavljen dne v treh izvodih. 

Bil sem navzoč pri jemanju vzorcev 
in prejel sem izvod zapisnika: Carinski delavec: 

    (M.P.)    

Obrazec H. 

Carinarnica   —— ■ 

Številka in datum uvozne — izvozne carinske deklaracije      

Carinski zavezanec ——   

Trgovsko ime blaga    

Vzorec je vzet iz  z označbo  —  

Deklarant: Carinski delavec: 

(M.P.) 
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i Obrazec 1Y 

(carinarnica) 

DEKLARACIJA O CARINSKI VREDNOSTI ST,   UVOŽENEGA BLAGA 

Carinski zavezanec Tarifna številka 
carinske tarife . 

Faktura Pariteta dobave 

Dinarjev 

j KOSMATA VREDNOST BLAGA 

i 
I, ! Zneski, fci se ne vštevajo v carinsko osnovo ' 

1, Običajni denarni odbitek 

2. Blagajnjški popust 

3. Stroški z montažo 

4, Stroški za tehnično dokumentacijo 

5, Obresti od kredita 

6, Drugo 

7. Skupaj znesek, ki se ne všteva v osnovo 

CISTA VREDNOST BLAGA 

II, j Stroški, ki se vštevajo v carinsko osnovo 

1, Prevozni stroški 

2, Zavarovalni stroški 

3, Posredniška provizija 

4, Stroški v zvezi z zbiranjem dokumentacije o nakupu 
blaga, vštevši konzularne takse 

5, 

6. 

Davščine in prevozne takse, ki bremenijo blago izven 
carinskega območja Jugoslavije 

Stroški za običajno embalažo 

7, Nakladalni In prekladalni stroški 

8. 

9, 

III. 

Drugi stroški v zvezi z dostavo blaga 

Skupaj stroški, ki se vštevajo v osnovo 

Carinska osnova 

(kraj in datum) (M.P.) (đeklarant) 
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izvozna Carinska deklaracija br.; -- извозна царинска декларација бр. 
IZVOZNA CARINSKA DEKLARACIJA ST. — КЗВОЗНА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА EP. 

Primljeno dana Примено на   
Prejeta đne 

OBRAZAC V 

Prijavljujem Carinarnici .u 
H' tu пријавувам на царинарницата во   
Prijavljam carinarnici v 
ПриЈављујем Царикариици у 
niže naveđenu robu za izvozno carinjenje, 
долу наведените стоки за извозно царинење. 
spodaj navedeno blago za Izvozno carinjenje. 
Јшже наведену робу за извозно цариаење, 

'19- 

% 

Ч; 

Примљено, дана 
u 
во ■ 
ob 
У 

gođ. 
год. 

sati. 
- часот. 

uri. 
часова. 

\ 

Prilažem: — Прплагам; 
Prilagam: — Лрилажем: 

Izvozn'k: — Изеозпик • 
Izvr.~nik; — Извозник 
(pođnositelj deklaracije, potpis i pečat, — подносител ка декларацијата, потпис:'и печат) 
(deklarant, podpis in pečat — подносилац декларације, потгшс и печат) 
Datum 
Датум    ' 19  godine 
Ene година 
Датуи 

Pregled robe i proračun obavit če; 
Преглед на стоккте и лресметка 
Ке извршат; 
Blago bosta pregledala in davščine 
obračunala: 
Преглед робе и прорачун извршиће: 
l) 
ш 
(М. Р. М. П.) 

(potpis primaoca deklaracije) 
(потпис на лримателот на декларацијата) 

l(podpis prejemnika deklaracije) 
(потпис примаоца декларације) 

Broj 
Bpoj 

Število 
Bpoj 

ObUk — 
— Обли:г 

. Oblika — 
— Облик 

Numera H 
— |Нумера 
Številka 
— Нумера 

Težina Тежина 
Teža — Тежина 

/rijednost ro- 
be џ din 
Вредн. на сток. во дии. 

Vrednost bla- 
ga v din Вредност po- бе у дин. 

imenovanje -robe prema carinsko j tarifi i 
tarifni broj Наименуван>е ка стоките според 

царинската тарифа и тарифсн број 
Imenovanje blaga -po carinski tarifiin 

tarifna številka Наименовање робе no царинској тарифи 
и тарифни број 

bruto — 
— бруто 
bruto — 
— бруто 

neto I— 
— нето 
neto — 
— нето 

1 2 3 4 5 6 7 

Napomena: — Забелешка: 
iOpomba: — Напомена: 
Pregled i obračun obavili: 

i Pregledala lin obračunala: — 
iDana 
;да денот ———————— 
Ene Дана 
j.     
Prisutan pregledu: — Присутни ири прегледот:   
V .navzočnosti: — Присутап прегледу: 
KONTROLNI NALAZ — КОНТРОЛЕН НАОД 
KONTROLNE UGOTOVITVE t- КОНТРОЛНИ НАЛАЗ 

K 

- Прегледот it прес^штката ги извршипе: 
Преглед и .обрачун извршили: 

u sali 
- 19  god. во час. 

год. ob uri 
у час. 

  2,    

Taksa iz T. br. 21 ZTSUT 
Такса од T. 6p. 21 од 3TCAT 
Taksa iz tar. št. 21 ZTZUT Такса из T. 6p. 21 3TCAT 

UKUPNO DIN ВКУПНО ДИН 
SKUPAJ DIN УКУПНО ДИН 

(M. P. — M. П.) 
Slovima din: — Co буквп дин.:— 
Z besedami din: — .Словима дин.; 
Naplatia dana Наплатил на денот   
Plačana (dne Наплатио дана 
Blagajnik — Влагајкик 
Blagajnik — Благајник    
Prihodna knjiga br. Приходка книга бр.   
Knjiga dohodkov št. Приходна књига бр. 
Proknjižio — Проккижил 
Vknjižil — Прохњижко   

19- 

19- 

Carinarnici 
Carinarnici 

До Царинарницата Царкпарници 
S molbom da potvrdi izlazak navedene robe iz zemlje. 
Co молба да го потврди излегувашето на наведените стоки од земјата. 
S prošnjo, <3а potrdi odhod navedenega blaga iz države. 
C молбом да потврдк лзлазак наведенг робе из земље. 
Eoba obilježena sa — Стоката е обележена. ш 
Blago je zaznamovano s — Роба де обележенШеа 
Potvrdujem primitak navedene robe i obvezujem 
se da ču je prijaviti izlaznoj carinarnici u roku 
od ;15 dana. , Го потврдувам приемот на наведените стоки и се 
обврзувам дека пстите Ke'Ji ги пријавам на 
мзлезката царинарнкца во рок од 15 дена. 
Potrjujem prejem navedenega blaga. Zavezujem se, 
<Ja ga bom iv 15 dneh prijavil izhodni carinarnici. 
Потврђујем рријем наведене робе и 'рбавезујем се да hy je пријавити излазној царинарници у року од 15 дака. 
Dana — Ha денот   13 god. — год. 
Ene — Дана 
Zig vozara — Жиг на возачот 
2ig prevoznika — Жиг возара 

olova br. олова бр. ■ 
plombami 
олова бр. 

(М.Р; — М. П.) 

(carinski radnik) 
(царински работник) 

(carjinski delavecj 
(царинскп радни^с) 

(potpis vozara — потпис на возачот — 
— podpis prevoznika — потпие »озара) 

Carinarnica >— Царинарницата 
Carinarnica — Царинаркица - 
Broj — Врој 
Številka — Врој    

god. год. 
. Potvrduje se da Je roba navedena u 

ovoj deklaraciji izašla iz zemlje 
dana 
Ce потврдува дека стоките наведенрс 
bo оваа декларација излегле од земјата на денот 
Pc.trjujemo, da je v tej deklaraciji 
navedeno blago odšlo iz države dne Потврђује ce да je роба наведена 
у овој декларацијп изашла из 
земље дана 
      19  god. 

u ispravnom stanju, во исправна состојба, 
v brezhibnem stanju. 

(M.P,—М.П.) у исиравном стању^ 
(carinski radnik—царкнски работник) 
(carinski delavec—царински радник) 

1год. 
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Frijavljujem carinarnici u 
И" ги пријавувам на царннарннцата DO- 
Frijavljam. carinarnici v 
Пријављујем царинарници у 

niže navedenu robu za carinjenje 
-долу иаведените стоки за цар1шеи.0 

spodaj navedeno blago za carinjenje 
ниже наведену робу за цариаење 

Prilažem: — Прилагам:. — Prilagam: — Прилажем: 
Želim da se primijeni — Сакам да ce применч 
Zelira, da ве uporabi — Желим да ce примени  
Uvoznik — Увозник '' — 

(ime, naziv" i.adresa — uue, назив и адреса'— ime, naziv in 
naslov — име, вазив и адреса) 

Pođnositelj deklaracije — Подносител на декларацијата 
Deklarant — Подносилац декларације 
Datum ■— Датум — Dne — Датум  — '19  

(potpis — потпис) 
<podpis) 

UVOZNA CABINSKA 

УВОЗНА ЦАРИНСКА 
Primljeno dana — ГГ} 
Prejeto dne — Примл 

KO LETI — КОЛЕТИ — TOVORKI — КОЛЕТА 
Kom. pari Парч. na- 
рови 

Kosov, 
parov 
Kom. napi 

Vrijednost robe u 
.din Вредност на сто- 

ките во дин. 
Vrednost blaga v 

din Вредносг робе у дин. 

Zemlja poi 
Земја на пото 
Iz katere с 
Земља по Broj — Bpoj 

Število - Bpoj 
Oblik - Облик 

Oblika — 
— Облик 

Marka — 
— Марка 

— Znamka 
-— Марка 

Numera — 
— Нумера 
Številka — 
— Нумера 

Težina u kg >— 'Te- 
"•ича bo kg — Teža 

v kg — Тежина y kg 
bruto — 1 neto — 

— бруто 1 — нето 
1 2 3 i 4 5 6 7 8 9 

# 

• 

« 

Napomene: — Забелешки: 
Opombe: — Напомене; 

Прегледотг на стоките i 
Преглед робе извршили Rat 

Pregled robe obavili dana - шиле на денот    
Blago pregledala dne ■ 
1)    
2)   

Pregledu prisustvovao — Лри прегледо^ присуствувг 
V navzočnosti — Прегледу присуствозао 

(Uokvircn dio punom crtom popunjava pcdnositelj deklaracije) 
(Ерамекиот дел co полна линија го лополнува подносителот на декларацијата). 
(Del obrazca; ki Je uokvirjen z debelo črto, izpo'ni .deklarant) 

(Уокаирен део пуном ликиЈом попуљаза подносилац де- кларгдије) 
Izdao rofcu: — Стоките ги издал: 
Izdal blago; — Издао робу; 

i,đsna — на деног ■ 
đne —' даиа 

šat — часот 
ob — url' 

Proračun pristojbi obavio — Давачките ги пресметал • 
Davščine obračunal — Прорачун. дажбЈГна извршно 

Primio duplikat. deklaracije — Дупликатот на деклар го примил 
Prejel duplikat deklaracije — Примио дупликат декл 

Prihodne knjiga br. — Приходаа книга бр. ■ 
Knjige dohodkov št. — Приходне књиге 6] 

Proknjižio — Прохнижил 
VknjižU — Проклижио (M,P. 
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Образац lil 
Prijava br. — пријава 6p.   od — од —— 19   
Prijava št. — пријава бр. z đne — од 
Magaz. knjiga br. — Магаз. хнига бр.   od — од  19   
Skladiščna knjiga št. — Магац. кшига бр. z dne — од 
Roba leži м i— Стоките лежат во — —   
Blago leži v — Роба. лежн у 
Napomena i potpis carinskog radnika: Забелешка и потпис на царинскиот работник:    
Opomba in podpis carinskega delavca: Наттомена и потпис царинског радника: 
Pregled robe obavit će: — Прегледот на стоките Ке tb |извршат: 
Blago bosta pregledala; ■— Преглед робе извршиће: 
1)   

(potpis primaoca deklaracije — потпис на примателот на деклара- цијата r~ podpis prejemnika deklaracije потпис примаоца де- /' 
\ кларације) 

NOVANJE HOBE PREMA CARINSKO.! 
RIFT T TARIFI POREZA NA PROMET 
[ЕНУВАЊЕ HA СТОКИТЕ СПОРЕД ЦА- 
KATA ТАРИФА И СПОРЕД ТАРИФА- 
TA HA ДАНОКОТ HA ПРОМЕТ 

OVANJE BLAGA PO CARINSKI TARIFI 
PO TARIFI PROMETNEGA DAVKA 

[MEHOBAKbE POBE ПО ЦАРИНСКОЈ 
[ФИ И ТАРКОИ ПОРЕЗА HA ПРОМЕТ 

CARINA — ЦАРИНА Porez na promet — Данок на промет 
Prometni davek — Порез на промет 

Tbr. — 
— Тбр. 
Tar. št. — 
— Тбр. 

stopa — 
— стапка 
Stopnja — 
— стопа 

iznos износ 
Znesek — 
— износ 

Tbr. — 
— Тбр. 
Tar. It. — 
— Тбр. 

stopa — 
— стапка! 
Stopnja — 
— стопа 

iznos — износ 
Znesek — 
— износ 

10 11 12 

■ 
' 

• 

gotovu — Bo готозо din ■ • ZA KAPLATU — ЗА НАПЛАТА 
gotovini — У готову Дин. ZA PLAČILO — ЗА НАПЛАТУ 

virmanom — Вирманом Дин. л . 
bar. čeku — Bo šap. чек din ■ Carina — Царина 
bar. čekom — У бар. чеку дин. 1 , „ Porez na promet — Данок на промет ■Рттпр+л) dnvpk- — ТТопез на ггоомет 
:upno — Вкупно din ■ 
ega — Снега Дин. 

Ležarina — Лежаркна 
Ležnina — Лежарина 
Taksa iz Tbr. 21 ZTSUT — Такса 0Д Тбр. 21 ЗТСАТ 
Taksa iz tar. št. 21. ZTZUT — Такса Из Тбр. 21 Г?ТГ! AT1 mtroln! nalaz -- Хоатролен ваод 

(ntrotae ugotovitve — Жпнтролни налаз Naknada za otvaranje koleta — Надоместок за отвара-ње колети 
Pristojbina za odpiranje tovorkov — Накнада за отвараље колета 

UKUPNO DINARA — ВКУПНО ДИНАРИ 
SKUPAJ DINARJEV — УКУПНО ДИНАРА 

Slovima — Со букви 
Z besedami ■— Словима Blagajnik — БлагаЈНИК, 
Naplatio dana v— Го наплатил на денот . 19   
Plačano dne — Наплатио дана - ...ии ...   

SJA 
Br. — Вр. — St. — 

— 19 ,■  sat — час 
ob — uri 

(M.P. — М.П.) 
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Obrazec VI 

Prijavljam carinarnici v  
sano v tej prijavi. 

Prilagam ustrezne listine s prilogami: 
Predlagam, da se blago prevzame v — 

PRIJAVA ZA UVOZ IN TRANZIT BLAGA 

 prevozno sredstvo   — z blagom, ki je vpi- 

dne 197— ob 

(Zig) 
Prevoznik: 

Carinarnica v  
v redu — da stanje ni v redu 

je primerjala priložene listine s to prijavo in je ugotovila, da je stanje 

(navesti, kaj ni prav) 
Blago spraviti v ■ 

Kontrolnik prijav za uvoz 
in tranzit blaga 

St.  
dne    197—. (Žig) 

Po primerjanju, ki ga je opravila carinarnica, sem, prejel dne 
duplikat prijave št. z dne 

Carinski delavec: 

197— ob 

(2ig) 

197— z vsemi priloženimi listinami. 

Prevoznik: 

PODATKI O PRIJAVLJENEM BLAGU POSTOPEK S PRIJAVLJENIM BLAGOM 

O 

O C N O > 0) Ц 
h 

Tovorki 

cu ^ 

05 X ; 
> Д d) N o m > 

a '.2 
^ 1^ 
V s б I g> 

rt txo CQ 

CU o 

gs > 03 

|3pravljeno v ca- 
Spravljeno v jrinsko skladiš- 

ča skladišče ozi- , če, carinsko 
a i roma na raz- shrambo ali v 
3 kladališče ca- { konsignacijsko 
дј rinarnice (šte- skladišče (šte- 
c vilka skladiš- jvilka in datum 

čne knjige) odločbe oziro- 
| ma potrdila) ra 

J 

Poslano drugi 
carinarnici 

i 3 
"3 £ U (D 

N 0 > & O 
S * 3 

>w ТЗ r 

rt 

i 
.& u 
& 

je hila nnratTfe^ & preda:,'a blaga od zaporedne številke    do zaporedne številke    je 
dnhrpm 7 - l—•  ^— ob  иг1, :Pri te^ prttiki je bilo ugotovljeno, da je blago v dobrem stanju. Za oporečno stanje se prilaga zapisnik št.   '   m" 

Pi'edal: 
z dne 197- 

Prevzel: 
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Obrazec Vil 

s katero postaja 

vrste   

PRIJAVA ZA IZVOZ IN TRANZIT BLAGA 

  prijavlja carinarnici    

naslednje blago za izhod iz države 

Voz Tovorki 

S 
e S S 03 N r—i 

^ i 
.S' 

(t £ N 

Teža Vsebina Ime carinarnice 

^ _ rt aj 

•S £3 _ Ф 
> i > 

>S e « Л J-" 0 c тз 

gj rt 
S s § S o-s 
> W 3 N -Ti O 
rt _ ^ 

> Д .S a> _ t. rt al tuD U 

rt 

O 

V dne 19 . Prijavitelj: 

Prijava je vpisana v kontrolnik evidence izvoznega blaga pod št. 
iz države v navzočnosti podpisanega. 

blago pa je izvoženo 

dne 19-—. Carinik: 
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Četrtek, 9. avgusta 1973. 

Obrazec VIII 
CARINARNICA 
V    

ODHODNI LADIJSKI MANIFEST 

Ime ladje in lastnik  
Luka — pristanišče in država pripadnosti   
Nosilnost ton. 

Manifest je bil prejet in vpisan v kontrolnik manifestov pod št.  z dne  197—, 

Carinski delavec: 

(M.P.) 

Živila, kolikor so presegala potrebe ladje med muditvijo v luki — pristanišču, so bila plombirana 
S carinsko plombo. 

Carinski delavec: 

(M.P.) 

Podpisani poveljnik ladje prijavljam, da je na ladji spodaj navedeno blago, in prevze- 
(priimek in ime) 

mam odgovornost za pravilnost tega manifesta in za njegovo skladnost z ustreznimi listinami. 

Carinske 
listine 
ali na- 

kladnice 
TOVORKI 

Kos- 
mata 
teža 

Iz
vo

r 
bl

ag
a 

Nakla- 
dalna lu- 
ka — pri- 
stanišče 

i cd 
a) 
s? Pri- 

pomba 

Živila, pogonski material in druge 
pogonske potrebe, ki niso vpisane v 

inventar ladje 

m 
B št

ev
il

ka
 

da
tu

m
 

št
ev

ilo
 

ob
lik

a 

zn
am

ka
 

št
ev

ilk
a 

kg 

Vj cti > 
51 >N] O 

g g, ■ ' I 
vrsta — ime količina 

1 . 

za
z-

 
na

m
ek

 

— — _ A. 
Živila: 

moka 
kg 

kos. 

t 

— 

— — 
- fižol 

krompir 

— 

čebula 
riž   

  

suho meso   
slanina 

— 

— 
paprika 
poper 
sni 
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608. 

Na podlagi 250. in 283. člena carinskega zakona 
(»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja direktor Zvezne 
carinske uprave 

ODREDBO 

O OMEJITVI CARINJENJA BLAGA PRI CARINSKI 
IZPOSTAVI KOZINA CARINARNICE SEŽANA 

1. Carinska izpostava Kozina Carinarnice Sežana 
ne sme cariniti biaga. ki ga uvažajo oziroma izvažajo 
organizacije združenega dela in druge organizacije, 
razen hitro pokvarljivega blaga, živih živali, lesa in 
lesenih izdelkov (poglavje 44 carinske tarife). 

2. Z dnem, ko začne veljati ta odredba, neha ve- 
ljati odredba o omejitvi carinjenja blaga pri carinski 
izpostavi Kozina Carinarnice Koper (»Uradni list SFRJ« 
št. 38/69 in 44/69). 

3. Ta odredba začne veljati 1. septembra 1973. 

St. 01-01 D—11631/1. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Direktor 
Zvezne carinske uprave; 

Kemal Tarabar s, r. 

609. 

Na podlagi tretjega odstavka 43. člena carinskega 
zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja direktor 
Zvezne carinske uprave 

ODREDBO 

O NAČINU UGOTAVLJANJA ODSTOTKA IZRAB- 
LJENOSTI BLAGA, KI SE UVAŽA 

1. Za rabljeno blago, razen blaga iz odloka o do- 
ločitvi vrst blaga, za katera se carinska osnova ne 
ugotavlja po odstotku izrabljenosti (»Uradni list SFRJ« 
št. 42/73), ugotavlja carinarnica odstotek izrabljenosti 
po tej odredbi. 

2. Carinska osnova za izrabljeno blago se ugotavlja 
tako, da se ugotovi normalna cena za novo blago iste 
vrste (34, člen carinskega zakona) in od tako ugotov- 
ljene cene odvzame znesek, ki ustreza odstotku izrab- 
ljenosti. 

3. Odstotek izrabljenosti blaga, katerega posamična 
vrednost ne presega 5.000 dinarjev, šteto po normalni 
ceni za novo blago iste vrste, ugotavlja pooblaščeni 
carinski delavec. 

Ce posamična vrednost blaga presega 5.000 dinar- 
jev ali če carinski delavec ne more sarn ugotoviti 
odstotka izrabljenosti blaga iz prvega odstavka te 
točke, ga ugotovi komisija. 

4. Komisijo sestavljajo trije člani, ki jih imenuje 
carinarnica izmed carinskih delavcev. Enega člana ko- 
misije lahko carinarnica, po potrebi, določi izmed 
strokovnjakov, ki niso delavci carinarnice. 

5. Odstotek izrabljenosti blaga, ugotovljen po 3. 
točki te odredbe, normalna cena za novo 'blago iste 
vrste, odstotek izrabljenosti blaga in izračunana ca- 
rinska osnova se vpišejo v carinsko deklaracijo. 

Ce normalna cena za posamezne vrste blaga pre- 
sega 20,000 dinarjev, vpiše komisija svoj izvid o nje- 
govi izrabljenosti v poseben zapisnik. 

Zapisnik se sestavi v treh izvodih in vanj se vpi- 
šejo; vrsta, količina in kakovost blaga; normalna 
cena za novo blago iste vrste, z navedbo, na podlagi 
katerih dokazov ali podatkov je bila ta cena ugotov- 
ljena (katalogi, prospekti, ceniki, fakture, liste carin- 
skih osnov idr.); odstotek izrabljenosti s kratkim opisom 
vrste izrabljenosti in izračunana osnova, zmanjšana za 
odstotek izrabljenosti. 

Dokazi, na podlagi katerih je bila ugotovljena 
normalna čepa za novo blago iste vrste, se, če je mo- 
goče, priložijo deklaraciji. 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. En njegov 
izvod se priloži deklaraciji skupaj z listinami, na po- 
dlagi katerih je bila izračunana carinska osnova, drugi 
pa se vroči carinskemu zavezancu. 

.6. Z dnem, ko začne veljati ta odredba, neha ve- 
ljati navodilo o postopku za ugotavljanje odstotka 
izrabljenosti stvari, ki jih jugoslovanski, državljani in 
tuji državljani s stalnim prebivališčem v Jugoslaviji 
uvažajo, prinašajo ali prejemajo .iz tujine (»Uradni list 
SFRJ« št, 22/^1). 

7. Ta odredba začne veljati 1> septembra 1973. 

St. 01-01 D-11632/1. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Direktor 
Zvezne carinske uprave; 

Kemal Tarabar s, r. 

610. 

Na podlagi drugega odstavka 251. člena carin- 
skega zakona (»Uradni list SFRJ« št, 22/73) izdaja 
direktor Zvezne carinske uprave v soglasju z zveznim 
sekretarjem za finance 

ODREDBO 

O TARIFI STROŠKOV CARINJENJA BLAGA IZ- 
VEN KRAJA OZIROMA PROSTOROV ALI PROSTO- 
RA, V KATERIH IN NA KATEREM CARINARNICA 

PRAVILOMA CARINI BLAGO 

1. Ce carinarnica v smislu prvega odstavka 251. 
člena carinskega zakona odobri na podlagi prošnje 
vložnika deklaracije, da se blagOj ki se uvaža oziroma 
izvaža, ocarini izven kraja oziroma prostorov ali pro- 
stora, v katerih in na katerem carinarnica praviloma 
carini blago, mora vložnik deklaracije plačati na 
račun stroškov carinjenja blaga znesek, ki ga pred- 
pisuje ta odredba. 

2. Stroške carinjenja iz 1. točke te odredbe plača 
vložnik deklaracije samo, če se opravi carinjenje 
izven rednega delovnega časa ali v podaljšanem de- 
lovnem času. V tem primeru plača vložnik deklara- 
cije 71,80 dinarjev za vsako uro nadurnega dela ozi- 
roma dela v podaljšanem delovnem času. 

V smislu te odredbe se vsaka začeta ura dela ca- 
rinskega delavca šteje kot cela ura. 

3. Vložnik deklaracije mora plačati tudi stroške 
dnevnic in prevoza za carinskega delavca, če so za t6 
izpolnjeni pogoji iz posebnih predpisov o povračilih' 
za potne in selitvene stroške, ne glede, ali se cari- 
njenje opravi v rednem delovnem času ali izven red- 
nega delovnega časa oziroma v podaljšanem delovnem 
času. 

4. Preden začne carinski delavec cariniti blago, 
mora vložnik deklaracije vplačati na depozitni račun 
carinarnice ustrezni znesek na račun akontacije stroš- 
kov. 
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Dokončen obračun stroškov carinjenja blaga po tej 
odredbi pošlje carinarnica deklarantu: 

5. Stroški, ki so obračunani po tej odredbi, se 
vplačujejo na evidenčni račun carinarnice. 

6. Ta odredba začne veljati 1. septembra 1973. 

St. 01-01 D-11819/1. 
Beograd, 31. julija 1973. 

Direktor 
Zvezne carinske 

uprave: 

Kemal Tarabar s. r. 

like oziroma narodni banki avtonomne pokrajine, na 
območju katere je njen sedež. 

7. Narodna banka Jugoslavije bo izdala tehnična 
navodila za izvajanje te odločbe. 

8. Ta odločba začne veljati z dnem izdaje. 

O. št. 53. 
Beograd, 5. julija 1973. 

Nadomestuje 
predsednika sveta guvernerjev 

viceguverner 
Narodne banke Jugoslavije: 

Joško Štrukelj s. r. 

611. 

Na podlagi 54. in 55. člena ter 14. točke 62. člena 
zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem mo- 
netarnem poslovanju narodnih bank republik in na- 
rodnih bank avtonomnih pokrajin (»Uradni list SFRJ« 
št. 23/72) v zvezi s šestim odstavkom 26. člena zakona 
o službi družbenega knjigovodstva (»Uradni list SFRJ« 
št. 5/72, 23/72, 33/72, 39/72, 55/72 in 63/72) izdaja svet 
guvernerjev 

ODLOČBO 

O POSTOPKU ZA ZAGOTOVITEV SREBSTEV ZA 
PORAVNAVO ZAPADLIH OBVEZNOSTI POOBLA- 
ŠČENIH BANK IZ KREDITNIH POSLOV S TUJINO 

1. Pooblaščena banka, ki do roka ne poravna za- 
padle obveznosti iz kreditnega posla s tujino, mora 
Narodni banki Jugoslavije najpozneje naslednji dan 
od dneva, ko je iztekel rok za plačilo, poslati pismeno 
poročilo s podatki o vrsti obveznosti, imenu kredi- 
torja, znesku obveznosti, plačilnem roku, imenu in 
številki žiro računa in z drugimi nujnimi podatki. 

2. Pooblaščene banke morajo Narodni banki Jugo- 
slavije poslati tudi poročilo o vseh zapadlih obvez- 
nostih, za katere do uveljavitve te odločbe niso dale 
naloga za plačilo v tujini. 

3. Ko prejme poročilo iz 1. oziroma 2. točke te 
odločbe, izda Narodna banka Jugoslavije pristojni 
službi družbenega knjigovodstva pismeni nalog za 
blokiranje denarnih sredstev na žiro računu in na 
drugih računih pooblaščene banke v višini neizvršene 
obveznosti za poravnavo zapadle obveznosti iz kredit- 
nega posla s tujino, če pooblaščena banka ni dala 
službi družbenega knjigovodstva naloga iz 2. točke 
te odločbe ali ni poslala potrdila o prejemu takega 
naloga. ~ 

Narodna banka Jugoslavije izda .hkrati pooblaščeni 
banki pismeni nalog, da službi družbenega knjigovod- 
stva izda virmanski halog za uporabo denarnih sred- 
stev za kupovanje deviz ter da takoj, ko ima zago- 
tovljena sredstva, izda nalog za plačilo v tujini. 

4. Služba družbenega knjigovodstva izvrši vir- 
manski nalog za kupovanje deviz, ki ga je prejela od 
pooblaščene banke, iz razpoložljivih sredstev banke. 
S kupljenimi devizami izvrši pooblaščena banka ob- 
veznosti do tujine, 

5. Pooblaščena banka mora o izvršitvi obveznosti 
do tujine iz 1. in 2. točke te odločbe pismeno obvestiti 
Narodno banko Jugoslavije. 

6. Vsa poročila iz 1., 2. in 5. točke te odločbe mora 
pooblaščena banka poslati tudi narodni banki repub- 

612. 

Na podlagi 54. člena zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino (»Uradni list FLRJ« št. 27''62 * in 
»Uradni list SFRJ« št. 14/65, 28/66, 54/67, 29/71 in 26/72) 
v zvezi z drugim odstavkom 11. člena uredbe o postopku 
za sklepanje in objavljanje družbenih dogovorov o na- 
činu in pogojih opravljanja zunanjetrgovinskega pro- 
meta (»Uradni list SFRJ« št. 5/73) so sklenili predstav- 
niki udeleženk v zunanjetrgovinskem prometu 

DEUŽBENI DOGOVOR 

O NAČINU IN POGOJIH OPRAVLJANJA ZUNANJE- 
TRGOVINSKEGA PROMETA Z ELEKTRIČNIMI 
SVETLOBNIMI VIRI NA OBMOČJIH DOLOČENIH 

DRŽAV 

1. Udeleženke v zunanjetrgovinskem prometu, ki na 
območju Ljudske republike Bolgarije, Češkoslovaške 
socialistične republike, Demokratične republike Nem- 
čije, Ljudske republike Madžarske, Ljudske republike 
Poljske, Ljudske republike Romunije in Zveze sovjet- 
skih socialističnih republik opravljajo zunanjetrgovin- 
ski promet z električnimi svetlobnimi viri, reproduk- 
cijskim materialom in sestavnimi deli za proizvodnjo 
električnih svetlobnih virov iz tarifnih številk carin- 
ske tarife, in sicer: 

85.20/la-l Žarnice z nitko za motorna vozila 
85.20/la-2 Žarnice z nitko majnih velikosti 
85.20/1 a-3a Žarnice za napetost do 20 V 
85.20/la-3b Žarnice za napetost nad 20 V 
85.20/lb Žarnice s praznjenjem 
85,20/Гс Žarnice s plinsko polnitvijo 
85.20/2 Spirale za žarnice 
85.20/4 Vznožki za žarnice 
85.20/6a Elektrode za žarnice 
70.03/lb Druge steklene cevi 
70.03/2 Steklo v kroglah, palicah 
70.11/1 Hruške za žarnice 
70.11/2 Steklene cevi 
32.07/12 Neorganski luminofori 

so sklenile in dne 29. marca 1973 podpisale družbzni. 
dogovor: 

1) o organiziranju skupnega nastopa pri uvozu in 
izvozu na območja držav iz 1. točke tega družbenega 
dogovora ter uvozu in izvozu izdelkov iz omenjene 
točke; 

2) o sporazumevanju o načinu napredovanja zu- 
nanjetrgovinskega prometa in zavarovanja uresničitve 
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veljavnih blagovnih list in drugih meddržavnih spo- 
razumov; 

3) o spremljanju gibanj na zunanjem trgu, ki vpli- 
vajo na pogoje poslovanja. 

2. Predstavniki udeleženk v zunanjetrgovinskem 
prometu bodo na plenarnem sestanku določili koordi- 
natorje, ki bodo vodili s tujimi prodajalci oziroma 
kupci pogajanja o določanju uvoznih oziroma izvoznih 
pogojev za naslednje leto in na podlagi določenih 
uvoznih oziroma izvoznih pogojev sklenili aneks k 
temu družbenemu dogovoru, s katerim bodo določeni 
izvrševalci uvoza oziroma izvoza, območja, na katera 
se bo izvažalo oziroma uvažalo, kakor tudi cene in 
pogoji, po katerih se bodo izdelki uvažali oziroma iz- 
važali. 

3. Sklepi plenuma in koordinacijskega odbora, kot 
izvoljenih organov udeleženk v zunanjetrgovinskem 
prometu za izvajanje tega družbenega dogovora, so 
obvezni za vse podpisnike tega dogovora, kakor tudi 
za druge organizacije združenega dela, ki opravljajo 
zunanjetrgovinski promet iz 1. točke tega družbenega 
dogovora. 

4. Dokumentacija in evidenca o sklenjenih uvoznih 
oziroma izvoznih poslih, aneksi k družbenemu dogo- 
voru, sklepi plenuma in koordinacijskega odbora ter 
izvirnik družbenega dogovora so v Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije — tajništvo Sveta za kovinsko indu- 
strijo in elektroindustrijo. 

5. Ta družbeni dogovor sta sprejela Gospodarska 
zbornica Jugoslavije pod št. 1718/15 z dne 7, junija 
1973 in Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino z aktom 
št. 17-12405/1 z dne 6. julija 1973. 

6 Ta družbeni dogovor začne veljati z dnem ob- 
jave v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki udeleženk v zunanjetrgovinskem 
prometu: »Elektrotehna« — Beograd, »Radioelek- 
tro« — Beograd, »Elektrometal« — Beograd, »Te- 
hnogvožđar« — Novi Sad, »Agrooprema« — Beo- 
grad, »Meteor« — Subotica, »Autooprema« — 
Subotica, »Trgopromet« — Subotica, »Automake- 
donija« — Skopje, »Elektrotehna« — Zagreb, 
»Autohrvatska« — Zagreb, »Autocentar« — Zagreb, 
»Autoslavonija« — Osijek, »Elektrotehna« — Lju- 
bljana, »Emona« — Ljubljana, »Jugotehnika« — 
Ljubljana, »Slovenija-avto« — Ljubljana, »Tež« — 
Zagreb »Tesla« — Pančevo, »Iskra« — Ljubljana 
in »Agrotehnika« — Ljubljana. 

— jedilno čokolado in čokolado za 
kuho 

— drugo čokolado v ploščah z dodat- 
kom 

— polnjeno čokolado 
— čokoladni desert, v omaki 
— čokoladni desert, oblikovani 
— bonboniere 
— čokoladne dražeje 
— kakaov prah 

2) za konditorske močnate izdelke. 

— čokoladne kekse 
— čokoladne vafle 
— industrijsko pecivo 
— vafle s kakaovim nadevom 

3) za bonbone: 

do 48,20% 

do 29 
do 31 
do 26, 
do 22 
do 19 
do 30 
do 30 

6oo;o 
,40''/o 
10'Vo 
,100/o 
700/o 

,900/o 
100/o 

do 21,80% 
do 27,60% 
do 19,30% 
do 2,00°/» 

8,60% 

613. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potro- 
šnikov 

— svilene bonbone, čokoladne do 
— plastične karamele z dodatkom ka- 

kovih delov do 1,50% 

2. Neha veljati rabat, ki so ga odobravale proizva- 
jalne organizacije združenega dela trgovskim organi- 
zacijam združenega dela, drugi prodajni pogoji (super- 
rabat, blagajniški skonto. način dobave, transportna 
embalaža in druge bonifikacije) pa se zadržujejo na 
sedanji ravni oziroma po veljavnih predpisih. 

3. 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 zbornici 
Jugoslavije. 

4. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 599/1 z dne 31. julija 1973. 

5. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »Josip Kraš« — Za- 
greb, »Kandit« — Osijek, »Zvečevo« — Slavonska 
Požega, »Soko-Stark« — Beograd, »Pionir« — Su- 
botica, »Banat« — Vršac, »Žito« — Ljubljana, 
»Evropa« — Skopje, »Inka« — Prokuplje, »Slobo- 
(ja« _ Osijek, »Koestlin« — Bjelovar, »UPI« — 
Sarajevo, »Zitostig« — Požarevac, »Zitokombinat« 
— Zagreb, »3. januar« — Pulj in »Podravka« — 
Koprivnica. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Mercator« — 
Ljubljana, »Trgopromet« — Zagreb, »Unikonzum« 
— Zagreb, »Josip Kraš« — Zagreb, Opče trgovin- 
sko poduzeće — Osijek, »Dalma« — Split, »Bro- 
dokomerc« — Reka, »UPI« — Sarajevo, »Ineks« — 
Beograd, »PK-Beograd« — Beograd, »Partizan« — 
Cačak, »Trgopromet« — Kraljevo, »Gradina« 
Titovo Užice, »Angropromet« — Niš, »Hit« — Mos- 
tar, »Slavija« — Skopje in »13. Juli« — Titograd. 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA POSAMEZNE 
KAKAOVE IZDELKE IN KONDITORSKE MOCNA- 

TE IZDELKE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21. junija 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zdržanih cen za posamezne 
kakaove izdelke in konditorske močnate izdelke s tem, 
da smejo proizvajalne organizacije združenega dela 
povečati svoje sedanje prodajne cene največ: 
i) za kakaove izdelke: 

— mlečno čokolado do 41,20% 
— mlečno čokolado z lešniki do 26,70% 

614. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA KOTALNE 
LEŽAJE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 11. januarja 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za kotalne le- 
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zaje s tem, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela povečati svoje sedanje prodajne cene pov- 
prečno za 13,6% ob sedanjih prodajnih pogojih in po 
ceniku, ki. je sestavni del sporazuma. 

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 
2a cene s svojo odločbo 09 št. 8/4 z dne 30. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev; »Unis«, tvornica valj- 
čanih ležaja — Vogošče, »Industrija kotrljajučih 
ležaja« — Beograd in »Fabrika kotrljajučih le- 
žaja« — Temerin. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov; »Tehnopromet« 
— Beograd, »Kovinotehna« — Celje, »Metalka« — 
Ljubljana, »Metalservis« — Beograd, »Kugieks« 
— Beograd, »Željpoh« — Beograd, »Ferimport« — 
Zagreb, »Jugoagrar« — Novi Sad, »Agrovojvodina« 
— Novi Sad, »Agrooprema« — Beograd, »Poljo- 
-oprema« — Sarajevo, »Poljoopskrba« — Zagreb, 
»Mašinska industrija« — Niš, »Vaso Miskin-Crni« 
— Sarajevo, »Bratstvo« — Subotica, »Tovarna av- 
tomobilov in motorjev« — Maribor in »Ratar« — 

■ Zrenj anin. 

615. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavnika proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN к.Л GASILNE 
APARATE IN NADOMESTNE DELE 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 26. decembra 1972 sklenili in pod- 
pisali sporazum o spremembi zadržanih cen za ga- 
silne aparate in nadomestne dele^ s tem, da smejo 
proizvajalne organizacije združenega dela povečati 
svoje sedanje prodajne cene največ do 10,88% ob se- 
danjih prodajnih pogojih in po natančnejših imeno- 
vanjih izdelkov, določenih v dokumentaciji sporazuma. 

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 zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 370/2 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnika proizvajalcev; »Vatrosprem« — Beo- 
grad in »Pastor« — Zagreb. 

Predstavniki kupcev-pdtrošnikov; »Vatrosprem«, 
trgovinsko preduzeče — Beograd, »Vatrotehna« — 
Zagreb, »Gasilna oprema« — Ljubljana in »Zaštita 
rada« — Beograd. 

616, 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA LESENE IZ- 
DELKE POGREBNE OPREME 

^ 1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21. februarja 1973 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za lesene 
izdelke pogrebne opreme s tem, da smejo proizvajalne 
organizacije združenega dela povečati svoje sedanje 
prodajne cene največ za 10% ob 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. 248/1 z dne 30. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev; »Usluga« — Bačka 
Topola, »Menina« — Kamnik, »Bora Markovič« 
— Zabrežje in »Ukop« — Osijek. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov; Komunalno pre- 
duzeče za pogrebne usluge — Beograd, Uprava za 
groblja i sahrane — Zrenj anin, »Parkovi i nasadi« 
— Reka, Uprava za groblja i grobišta — Skopje, 
Pogrebno poduzeče — Zagreb, »Parkovi i na- 
sadi« — Split, Preduzeče za parkove i nasade — 
Mostar, Komunalo preduzeče »Pokop« — Sarajevo, 
Komunalno preduzeče »Lipa« — Niš, Gradsko po- 
grebno preduzeče — Novi Sad, Pogrebno predu- 
zeče — Subotica in Ustanova »Gradska groblja« 
— Kragujevac. 

617. 

Na podlagi 22, člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ«, št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA INDUSTRIJ- 
SKE ARMATURE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 25, decembra 1972 sklenili in pod- 
pisali sporazum o spremembi zadržanih cen za indu- 
strijske armature s tem, da smejo proizvajalne orga- 
nizacije združenega dela povečati svoie sedanje pro- 
dajne cene največ do 10,32% ob sedanjih prodajnih 
pogojih in po natančnejših imenovanjih izdelkov, do- 
ločenih v dokumentaciji sporazuma. . 

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 zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 467/1 z dne 31. julija 1973. 
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4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »Energoinvest« — Sa- 
rajevo, »TPK« — Zagreb, »Minel« — Beograd, 
»Prva iskra« — Barič, »27. Oktobar« — Ruma in 
kTAMP« — Senta. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov- »Metalservis« — 
Beograd, »Ferimport« — Zagreb, »Tehnopromet« 
— Beograd, »Instalotehna« — Zagreb, »Metalka« 
— Ljubljana, »Rudnap« — Beograd, »Feroelektro« 
— Sarajevo, »Kovinotehna« — Celje, »Brodomer- 
kur« — Split, »INA« — Zagreb, »Unioninvest« — 
Sarajevo, »Elektrometal« — Beograd. »Teleoptik« 
— Zemun, »Energoinvest« — Sarajevo in »Minel« 
— Beograd. 

618. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ«, št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA VALOVITO 
LEPENKO — FLOŠCE IN ZVITKE TEK ZA EMBA- 

LAŽO IZ VALOVITE LEPENKE 

. 1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 1. junija 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za valovito le- 
penko — plošče in zvitke ter za embalažo iz valovite 
lepenke s tem, da smejo proizvajalne organizacije 
združenega dela povečati svoje sedanje prodajne cene 
za valovito lepenko — plošče in zvitke ter za emba- 
lažo iz valovite lepenke do IS0/« ob 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 zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 640/1 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: Kartonka »Avala« — 
— Beograd, Kombinat »Belišče« — Belišče, Kom- 
binat Bilo-Kalnik-Koprivnica, »Dušan Petroni- 
jevič« — Kruševac, Fabrika omotnog papira i 
ambalaže — Vladičin Han, »Ivica Lovinčić« — 
— Zagreb. Kartonažna tovarna — Ljubljana, Kar- 
tonaža »Maglaj« — Maglaj in »Lipovica« — 
Lipljan. 
Predstavniki 354 kupcev-potrošnikov, navedenih v 
sporazumu. 

619. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ«, št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA NATRONSKE 

VREČE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 18. junija 1973 sklenili in podpisali 

sporazum o spremembi zadržanih cen za nalronske 
vreče s tem, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela povečati svoje sedanje prodajne cene naj- 
več do 180/o ob 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. 710/1 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: Tvornica »Natron« — 
Maglaj, »Ivica Lovinčič« — Zagreb, »Litopapir« — 
Cačak in »Komuna« — Skopje. 

Predstavniki 143 kupcev-potrošnikov, navedenih v 
sporazumu. 

620. 

Na podlagi 22. Člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA NIZKONAPE- 
TOSTNE APARATE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21. decembra 1972 sklenili in pod- 
pisali sporazum o spremembi zadržanih cen za nizko- 
napetostne aparate s tem, da smejo proizvaja' г orga- 
nizacije združenega dela povečati svoje sedanje prodaj- 
ne cene največ 'do 13,360/o ob sedanjih prodajnih po- 
gojih. 

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. 188/1 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »Energoinvest« — Sa- 
rajevo, »Rade Končar« — Zagreb, »Iskra« — 
Kranj, »Minel« — Beograd, »Strojkoplast« — Ma- 
ribor in Tovarna stikalnih naprav — Maribor. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Radioelektro« 
-— Beograd, »Elektrotehna« — Beograd, »Jugoelek- 
tro« — Beograd, »Elektroopskrba« — Zagreb, 
»Zeljpoh« — Zagreb, »Elektrotehna« — Zagreb, 
»Elektronabava« — Ljubljana, »Elektrotehna« — 
Ljubljana, »Jugotehnika« — Ljubljana, »Feroelek- 
tro« — Sarajevo, »Rade Končar« — Zagreb, »Ener- 
goinvest« — Sarajevo, »Tehnometal-Makedonija« 
— Skopje, »Minel« — Beograd, in »Elektrometal« 
— Beograd. 
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621. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72). sklepajo 
predstavnika proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPEEMEMBI ZADRŽANIH CE1V ZA KEAFT — 
LINER PAPIR 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 27. junija 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za kraft-liner 
papir s tem, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela povečati svoje sedanje prodajne cene ob 
sedanjih prodajnih pogojih, tako da najvišja prodajna 
cena za natronov kraft-liner papir 125—250 g/m- znaša 
do 4,53 din/kg. 

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 zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 711/1 z drfe 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnika proizvajalcev: Tvornica sulfatne ce- 
luloze i papira — Plaški in Tvornica celuloze, na- 
tron-papira i ambalaže »Natron« — Maglaj. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Ivica Lovinčić« 
— Zagreb, Fabrika talasastog kartona i papirne 
ambalaže »Avala« — Beograd, »Kartonažna to- 
varna« — Ljubljana, Kombinat »Bilo-Kalnik« — 
Koprivnica, Kombinat za hemijsku i mehaničku 
preradu drveta i proizvodnju strojeva — Belišče, 
»Dušan Petronijevič« — Kruševac in »Lipovica« 
— Lipljan. 

622. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ«, št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavnik proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPEEMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA NATRONOV 
PAPIR 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 27. decembra 1972 in 18. junija 1973 
sklenili in podpisali sporazum o spremembi zadržanih 
cen za natronov papir s tem, da smejo proizvajalne 
organizacije združenega dela _ povečati svoje sedanje 
prodajne cene ob sedanjih prodajnih pogojih največ: 

1) za natronov 
2) za notronov 

cijski 
za natronov 
za natronov 
ran je 

5) za natronov 
delke 

6) za natronov 
sko in stroj 

7) za natronov 
stransko in 

3) 
4) 

papir za vreče 
papir za kable, izola- 

papir za gumiranje 
papir za bitumenizi- 

papir za brusilne iz- 

papir, drug, enostran- 
no gladek 
papir, pobarvan, eno- 
strojno gladek 

do 170/o 

do 15% 
do ISVo 

do 15% 

do 15% 

do 15% 

do 15% 

ce- 

8) za ovojni polnatronov papir, eno- 
stransko in strojno gladek do 15% 

9) za natronov krep papir in natron 
za vžigalice do 15% 

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. 675/1 z dne 31. julija 1973. 

4, Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«, 

Predstavnik proizvajalcev; Tvornica sulfatne c 
luloze i natron-papira — Maglaj. 

Predstavniki potrošnikov-kupcev: »Ivica Lovin- 
čič« — Zagreb, »Komuna« — Skopje, »Jedinstvo« 
— Gračanica, »Litopapir« — Cačak, »Pa-Mo« — 
Modrič, »Grafopapir« — Nova Gradiška, »Chro- 
mos« — Beograd, Fabrika lepenke — Novi Kne- 
ževac, »Belišče« — Belišče, »Grmeč« — Beograd, 
»Moša Pijade« — Svetozarevo, »Papirografika« — 
Ljubljana, »Imgrad« — Ljutomer, »Bilokalnik« — 
Koprivnica, Kartonažna tovarna — Ljubljana, 
»Mercator« — Ljubljana, »Dimitrije Tucovič« — 
Titovo Užice, »Incel« — Banja Luka, »Naprijed« 
— Zagreb, »Papir« — Beograd« — »Union-impeks«'' 
— Sarajevo, »Karbon« — Zagreb, »Slobodan-Prin- 
cip-Seljo« — .Vitez, Tvornica žigica »Drava« — 
Osijek, »Kromos-Katran-Kutrilin« — Zagreb, Gu- 
mirnica — Velenje, Grafičko preduzeče Maglajske 
kartonaže — Maglaj in »Chemo« — Ljubljana. 

623. 

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 NATRONOV 
PAPIR ZA DEKORATIVNE, PLASTIČNE IN TEH- 

NIČNE LAMINATE 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 20. marca 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za natronov 
papir za dekorativne, plastične in tehnične laminate 
s tem, da smejo proizvajalne organizacije združenega 
dela povečati svoje sedanje prodajne cene ob sedanjih 
prodajnih pogojih tako, da znaša najvišja prodajna: 
cena do 4,32 din/kg. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali 
oziroma 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. 871/2 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik proizvajalcev; Fabrika sulfatne celu- 
loze i papira — Ivangrad. 

- Predstavniki kupcev-potrošnikov; »Melamin«, ke- 
mična tovarna — Kočevje, »Donit«, kemična indu- 
strija — Medvode, Sumsko industrijski' kombinat 
»Kopaonik« — Kuršumlija in »Energoinvest — 

» 11 Oktomvri« — Prilep. 
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C24. 625. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št, 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA EREZLESNI 
PAPIR, NADOMESTEK PRESPANA, PELUEE IN 

BREZLESNI RISALNI PAPIR 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 26. decembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za breziesni 
papir, nadomestek prespana, pelure in breziesni risal- 
ni papir s tem, da smejo proizvajalne organizacije 
združenega dela povečati svoje sedanje prodajne cene 
ob sedanjih prodajnih pogojih tako, da znašajo naj- 
višje prodajne cene: 

din/kg 
1) za breziesni pisalni papir, satiniran, 

klejen 1/1, intenzivno beljen, 50—59 
g/m2 do 6,00 

2) za breziesni pisalni papir, satiniran, 
klejen 1/1, intenzivno beljen, 60—69 
g/ms do 5,70 

3) za breziesni pisalni papir, satiniran, 
klejen 1/1, intenzivno beljen, 70—120 
g/m2 ■ do 5,60 

4) za breziesni pisalni papir, satiniran, 
klejen 1/1, intenzivno beljen, 66—68 

N g/m2 do 5,10 
5) za breziesni pisalni papir, satiniran, 

klejen 1/1, intenzivno beljen, 66—68 
g/m2 za zvezke — zvitke do 5,00 

6) za nadomestek prespana, satiniran, 
klejen 1/1, pobarvan, 180—240 g/m2 do 5,70 

7) za pelure, strojno gladek, klejen 1/1, 
intenzivno beljen, 40—45 g/m2 do 6,90 

8) za pelure (bond), 30 g/m2 do 7,90 
9) za breziesni risalni papir, markiran, 

klejen 1/1, intenzivno beljen, 110—140 
g/m2 do 5,50 

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 zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za csne s svojo odločbo št. 754/2 z dne 31, julija i973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po obja- 
vi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev. Fabrika celuloze i pa- 
pira — Prijedor, Fabrika sulfatne celuloze i pa- 
pira — Drvar, Fabrika sulfatne celuloze i papira 
— Ivangrad, Fabrika za celulozu i hartiju — Ko- 
čani. Združene papirnice Ljubljana — Ljubljana 
Polje, Fabrika celuloze i papira »Matroz« — Srem- 
ska Mitrovica, Papirnica —■ Količevo in Riječka 
tvornica papira — Reka. 
Predstavniki 38 kupcev-potrošnikov, navedenih v 
sporazumu. 

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 SPECIALNI 
PAPIR IN KARTON 

1 Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 31, januarja 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za specialni 
papir in karton s tem. da smejo proizvajalne orga- 
nizacije združenega de'a povečati svoje sedanje pro- 
dajne cene ob sedanjih prodajnih pogojih tako, da 
znašajo najvišje prodajne cene; , 

din/kg 
1) za specialni risalni papir in kar- 

ton, strojno, gladek satiniran, hra- 
pav, bel 120—300 g'm2 do 8,20 

2) za surov heliografski papir, sati- 
niran, bel 80—120 g/m2 do 7,50 

3) za papir za podlogo matric, sati- 
niran, 100—120 g;m2 do 6,60 

4) za kartografski papir, strojno gla- 
dek. satiniran, 100—160 g/m2 do 8,00 

5) za kartografski papir SFRJ po 
posebnih predpisih do 10,35 

6) za specialni papir za obveznice po 
posebnih predpisih do 7,15 

7) za specialni karton po posebnih 
predpisih / do 21,95 

8) za,specialni papir za dopisnice po 
posebnih predpis;h do 6,45 

9) za specialni papir za čeke po po- 
sebnih predpisih do 7,55 

10) za specialni papir za menice po 
posebnih predpisih do 7,55 

11) za specialni papir za srečke po 
posebnih predpisih do 6,90 

12) za specialni papir za vmesne liste 
po posebnih predpis h do 6,35 

13) 'za papir za bankovce po posebnih 
predpisih do 27,55 

Na cene iz prvega odstavka te točke se sme za- 
računati še: 

1) za obrezovanje po vsah štirih straneh do 0,50 
2) za trgovsko embalažo do 0,80 
3) za posebno trgovsko embalažo, kar- 

tonsko in neprcmočl j i v o do 1,80 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. tooke 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. 132/1 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik 
Radeče. 

proizvajalca: Tovarna papirja 

Predstavniki kupcev — potrošnikov: »Aero« — 
Celje, Zavod za izradu novčanica — Beograd, 
»Papirografika« — Ljubljana, »Vjesnik« — Za- 
greb in »Grafika« — Zagreb. 



Stran 1374. — Številka 43. URADNI LIST SFRJ Četrtek, 9, avgusta 1973. 

626. 

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 ROTACIJSKI 
PAPIR 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 29. junija 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za rotacijski 
papir v zvitkih s tem, da smejo proizvajalne orga- 
nizacije združenega dela povečati svoje sedanje pro- 
dajne cene ob sedanjih prodajnih pogojih tako, da 
znašajo najvišje prodajne cene: 

združenega dela povečati svoje sedanje prodajne cene 
ob sedanjih prodajnih pogojih tako, da znašajo najvišje 
prodajne cene: 

din/kos 

1) za rotacijski časopisni papir 
2) za revijski rotacijski ofsetni papir 

v zvitkih 
3) za srednje fin ofsetni papir 

v zvitkih 

627. 

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 TETRAPAK 
EMBALAŽO 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 8. decembra 1972 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za tetrapak 
embalažo s tem, da smejo proizvajalne organizacije 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

za pasterizirano mleko NT 1/1 do 0,2075 
za jogurt ' NT 1/4 do 0,1050 
za asceptično mleko AT 1/2 do 0,2375 
za sadne sokove AT 1/5 do 0,170 
za asceptno mleko AT 1/4 do 0,1550 

din/kg 
do 3.40 

do 3,60 

do 4,10 

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. 1079/1 z dne 31, julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik proizvajalcev: Grafičko preduzeče 
»Tipoplastika« — Gornji Milanovac. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov:" Poljoprivrednl 
kombinat »Beograd« — Beograd, Ljubljanske 
mlekarne — Ljubljana, Zagrebačka mlijekara — 
Zagreb in Poslovno udruženje mlekarske indu- 
strije »Mlekosim« — Novi Beograd. 

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 
zborniji Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 739/1 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. ■ 

Predstavnika proizvajalcev: Tovarna celuloze in 
papirja »Djuro Sala j« — Krško in Fabrika celu- 
loze i papira »Matroz« — Sremska Mitrovica. 
Predstavniki kupcev — potrošnikov: NIP »Borba« 
— Beograd, »Borba« — Zagreb, »Informator« — Za- 
greb, »Komunist« — Beograd, NIP »Vjesnik« — 
Zagreb, NIP »Forum« — Novi Sad, NIP »Dnev- 
nik« — Novi Sad, CZP »Delo« — Ljubljana, CZP 
»Ljudska pravica« — Ljubljana, ČZP »Večer« — 
Maribor, NIP »Slobodna Dalmacija« — Split, NIP 
»Osiobodenje« — Sarajevo, NIP »Nova Makedo- 
nija« — Skopje, NIP »Privredni pregled« — Beo- 
grad in Bcogradski grafički i izdavački zavod — 
Beograd. 

628. 

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 BREZLESNI 
OFSETNI PAPIR IN KARTON TER ZA MEHANO- 

GRAFSKI PAPIR IN KARTON 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 22. decembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za brezlesni 
ofsetni papir in karton ter za mehanografski papir in 
karton s tem, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela povečati svoje sedanje prodajne cene ob 
sedanjih prodajnih pogojih tako, da znašajo prodajne 
cene: 

din/kg 

5,88 
1) za brezlesni ofsetni kondicioniran 

papir in karton 
2) za brezlesni ofsetni papir in karton, 

površinsko beljen 6,20 
3) za brezlesni ofsetni papir in karton, 

pigmentiran 7,00 
4) za brezlesni mehanografski papir 

in karton 6,70 
Na cene iz prvega odstavka te točke se smejo za- 

računati še: 
din/kg 

1) dodatek za satiniranje do 0,20 
2) dodatek za zelo ostro satiniranje do 0,30 
3) dodatek za majhen format (obrezan 

po vseh štirih straneh) do 0,50 
4) trgovska embalaža do 0,80 
5) posebna trgovska in nepremoč- 

Ijiva embalaža do 1,30 — 1,80 
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 

do izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziro- 
ma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa spo- 



Četrtek, 9. avgusta 1973. URADNI LIST SFRJ Številka'43. — Stran 1375. 

razum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici Ju- 
goslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zaved 
za cene s svojo odločbo št. 1115/1-72 z dne 31. julija 
1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: Združene papirnice — 
Ljubljana, FCP »Matroz« — Sremska Mitrovica, 
Beogradska fabrika hartije — Beograd in »Tovarna 
papirja — Radeče. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov; Grafički zavod 
Hrvatske — Zagreb, »Papir« — Beograd, »Aero« — 
Celje, »Hromos« — Beograd, »GoCe Delcev« — 
Skopje, »Veselin Masleša« — Sarajevo, »Jugopapir« 
— Beograd, »Novi Dani« — Beograd, »Mercator« 
— Ljubljana, »Ljudska pravica« — Ljubljana, Tis- 
karna »Slovenija« — Ljubljana, Železniška tiskar- 
na — Ljubljana, »Avala« — Beograd, »Slobodan 
Jovič« — Beograd, »Union impeks« >— Sarajevo, 
»Papirografika« — Ljubljana, BIGZ — Beograd, 
»Birografika« — Beograd, »Geokarta« — Beograd, 
»Savremena administracija« — Beograd in »Grafi- 
ka« — Zagreb. 

629. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPOEAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA FILTRSKE 
PALIČICE ZA CIGARETE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 25. aprila 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za filtrske pali- 
čice, za cigarete s tem, da smejo proizvajalne organi- 
zacije združenega dela povečati svoje sedanje pro- 
dajne cene ob sedanjih prodajnih pogojih tako, da 
znašajo najvišje prodajne cene: 

din/kg 
— za filtrske paličice 66 mm 14,65 
— za filtrske paličice 68 mm 15,30 
— za filtrske paličice 72 mm 15,95 
— za filtrske paličice 80 mm 17,60 
— za filtrske paličice 90 mm 19,05 
— za filtrske paličice 102 mm 22,90 
— za filtrske paličice 120 mm 25,15 
— za filtrske paličice 102 mm(HB) 24,20 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali 
oziroma 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 zavod 
za cene s svojo odločbo št. 599/1 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi ^»Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: Fabrika duvana — Sa- 
rajevo, Tvornica duhana Zagreb — pogon Trogir 
— Trogir in »Tosama« — Tovarna sanitatnega ma- 
teriala — Domžale. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: Duvanska indu- 
strija — Niš, Duvanska industrija — Vranje, Fa- 
brika duvana — Sarajevo, Tvornica duhana — Za- 
greb, Tobačna tovarna — Ljubljana, Tutunov kom- 
binat — Prilep, Tutunov kombinant — Skopje, 
Tutunov kombinat — Kumanovo, Duvanski kombi- 
nat — Titograd, Duvanski kombinat — Novi .Sad, 
Duvanski kombinat — Gnjilane in Tvornica du- 
nana i ambalaže — Rovinj. 

630. 

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 VARILNE 
TRANSFORMATORJE 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 20. decembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za varilne 
transformatorje s tem, da smejo proizvajalne organi- 
zacije združenega dela povečati svoje sedanje prodaj- 
ne cene največ do 13% 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 določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št, 149/2^ dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik proizvajalcev: »Elektroda« .— Zagreb. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Agrovojvodina«. 
— Novi Sad, »Crvena zvijezda« — Varaždin, Ca- 
kovački Magazin« — Cakovec, »Elektrotehna« — 
Zagreb, »Ferimport« — Zagreb, »Kovinotehna« — 
Celje, »Merkur« — Kranj, »Metalka« — Ljubljana, 
»Metalservis« — Beograd, »Tehnogvoždjar« — Novi 
Sad,' »Zanatservis« — Skopje, »Zarja« — Maribor 
In »Zeljpoh« — Zagreb. 

631. 

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 TRGOVSKIH CEN ZA 
ELEKTRIČNO VARJENJE IN KOVANO VARJENE 

VERIGE 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 27. oktobra 1972 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih trgovskih cen za 
električno varjene in kovano varjene verige s tem, 
da smejo proizvajalne organizacije združenega dela 
povečati svoje sedanje prodajne cene ob sedanjih pro- 
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dajnih pogojih do ravni iz cenika, ki je sestavni del 
tega sporazuma. 

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 odfočbo št. 298/5 z dne 30 julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnika proizvajalcev: »Tovarne verig« — 
Lesce in »Sila« — Stara Moravica. 
Predstavniki kupcev — potrošnikov; »Brodoma- 
terijal« — Reka, »Brodomerkur« — Split, »Bro- 
dokomerc« — Reka, »Metalka« — Ljubljana, »Ko- 
vinotehna« — Celje, »Merkur« — Kranj, »Agro- 
tehnika« — Maribor, Celje in Ljubljana, »Fer- 
import« — Zagreb, »Željpoh« — Zagreb, »Tehno- 
metal« — Kraljevo, »Bosna-Auto« Sarajevo, »Teh- 
nogvoždjar« — Novi Sad, »Metal-Impeks« — 
Tuzla, »Metal« — Banja Luka, »Elektrometal« 
— Beograd; »Metalservis« — Beograd, »Tehnoče- 
lik« — Kraljevo, »Tehnopromet« — Beograd in 
»Angropromet« — Niš. 

632. 

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 VIJAČNE 
IZDELKE _ 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 8. maja 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za vijačne iz- 
delke s tem, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela povečati svoje sedanje prodajne cene iz 
cenikov, ki so sestavni del sporazuma, povprečno za 
11,2% ob 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 zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 394/2 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »Gradac« — Valjevo, 
»Tvik« — Knin, »Plamen« — Kropa, »Tovil« — 
Ljubljana, »Unis« — Konjic, »Tovarna verig« — 
Lesce, »RZ« — Skopje, »Tane Caleski« — Kičevo, 
»Utenzilija« — Zagreb, »Mehanotehnika« — Izola, 
»Min« — Svrljig, »RMK« Zenica in »Petar Drapšin« 
— Novi Sad. 

Predstavniki kupcev — potrošnikov: »Metalser- 
vis« — Beograd, »Kovinotehna« — Celje, »Elek- 
trometal« — Beograd, »Unima« — Sarajevo, »Me- 
talimpeks« — Tuzla, »Brodomerkur« — Split, 
»Rudnap« — Beograd, »Feroelektro« — Sarajevo, 
»Metalka« — Ljubljana, »Jugotehnika« — Ljub- 
ljana, »Merkur« — Kranj, »Željpoh« — Zagreb, 
»Brodomaterijal« — Reka, »Agroprodukt« — Su- 

botica, »Bratstvo-jedinstvo« — Priboj, »Elektro- 
opskrba« — Zagreb, »Metalurgija« — Smederevo, 
»Slovenija Merkur« — Celje, »Fermport-Zeljezar« 
— Osijek, »Uzor« — Smederevska Palanka, »Ag- 
rooprema« — Beograd, »Divčibare« — Valjevo, 
»Tehnometal-Makedonija« — Skopje, »Interpro- 
met« — Skopje, »Javor« — Bitola, »Kugleks« — 
— Beograd, »Metal« — Banja Luka, »Tehnogvož- 
djar« — Novi Sad, »Tehnopromet« — Beograd, 
»Gvoždjar« — Kraljevo, »Ferimport« — Zagreb, 
»Elektrotehna« — Ljubljana. »Metalna« — Mari- 
bor, »Elma« — Črnuče pri Ljubljani, »ŽTP« — 
Skopje, »Ze-Ce« — Karlovac in »Energoinvest« 
— Sarajevo. 

633. 

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 
ELEKTRONKE 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 12. januarja 1973 sklenili in pod- 
pisali sporazum o spremembi zadržanih cen za elek- 
tronke s tem, da smejo proizvajalne organizacije 
združenega dela povečati svoje sedanje prodajne cene 
povprečno do 24% 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 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. 21/4 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik proizvajalcev: »Elektronska industri- 
ja« — Fabrika elektronskih cevi — Niš. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov; »Jugoelektro« 
— Beograd, »Radioelektro« — Beograd, »Elektro- 
tehna« — Beograd, »PRK« — Beograd, »Agro- 
vojvodina« — Novi Sad, »Radioelektrocentar« — 
Zagreb in »Tehnocentar« — Zagreb. 

634. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potroš- 
nikov. 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA ENERGETlC- 
NE TRANSFORMATORJE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 17. januarja 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za energetične 
transformatorje s tem, da smejo proizvajalne orga- 
nizacije združenega dela povečati svoje sedanje pro- 
dajne cene največ do 12,97% ob sedanjih prodajnih 
pogojih. 
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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 zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu Je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 189/1 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev; »Energoinvest« — Sa- 
rajevo, »Rade Končar« — Zagreb in »Minel« — 
Beograd, 
Predstavniki kupcev — Potrošnikov: »Radioelek- 
tro« — Beograd, »Elektrotehna« — Beograd, 
»Elektronabava« — Ljubljana, »Elektrotehna« — 
Ljubljana. »Elektroopskrba« — Zagreb, in »Te- 
hnogvoždjar« — Novi Sad. 

635. 

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 IZDELKE 
LESNE INDUSTRIJE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 26. decembra 1972 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za izdelke les- 
ne industrije (žagan les iglavcev, ladijski pod, 
bukov žagan les, hrastov žagan les in žagan les drugih 
trdih listavcev, topolov žagan les in žagan les drugih me- 
hkih listavcev, vezane plošče, panelne plošče in druge 
plošče, razen iveric in slepi furnir) s tem, da smejo pro- 
izvajalne organizacije združenega dela povečati svoje 
sedanje prodajne cene ob sedanjih prodajnih pogojih 
tako, da znašajo najvišje prodajne cene: 

1) za žagan les iglavcev: 
— Jelke •- smreke, obžagan, 

normalen, čiste vrste, pol- 
čist. debel 18 mm, širok 
nad 8 cm, dolg 3 do 6 m 1.274,01 din/m3 

— Jelke-smreke, obžagan, nor- 
malen, III. vrste, debel 24 
mm, širok nad 8 cm, dolg 
3 do 6 m 839,09 „ 

— Jelke-smreke, gredice, nor- 
malne, dimenzije 48 x 76 
mm, dolge 2 do 2,75 m 745,61 „ 

— Jelke-smreke, letve, di- 
menzije 24 x 48 mm, dolge 
3 do 6 m 1.163,48 „ 

2) za ladijski pod; 
— Jelov ladijski pod, dolg 3 

do 6 m, II. vrste 32,71 din/m1 

3) za bukov žagan les: 
— bukov žagan les — samice, 

neobžagan, II. vrste, debel 
25 do 120 mm, širok 16 cm, 
dolg nad 1,80 m, parjen 1.215,09 din/m3 

— bukov žagan les — samice, 
neobžagan, druge ' vrste, 
debel 25 do 120 mm, širok 
16 cm, dolg nad 1,80 m, 
neparjen 1.217,81 „ 

— bukov žagan les, obžagan, 
II. vrste, debel 25 do 120 

mm,-širok 12 cm, dolg 1 do 
I,70 m, parjen 979,86 din/m' 

— bukov žagan les, obžagan, 
II. vrste, debel 25 do 120 
mm, širok 12 cm, dolg 1 do 
I,70 m, neparjen 979,26 „ 

— bukov četrtak, I. vrste, 
20 x 20 mm, dolg 0,50 do 
0,90 m, parjen 859,16 „ 

— bukov četrtak, I. vrste, 
20 x 20 mm, dolg 0,50 do 
0,90 m, neparjen 898,37 „ 

4) za žagan les hrasta in drugih 
trdih listavcev, topola ter 
drugih mehkih listavcev: 
— hrastov žagan les — hlo- 

darke, I/II. vrste, s preme- 
rom 40 do 49 cm, debel 20 
do 120 mm, dolg 2 do 4,9 m 2.304,68 „ 

— hrastov žagan les — sami- 
ce, I/II. vrste, debel 20 do 
120 mm, dolg 2 do 4,9 m 2.228,75 „ 

— hrastov žagan les obžagan, 
II. vrste, debel 19 do 45 
mm, dolg 1 do 1,70 m, ši- 
rok nad 12 cm 2.027,78 „ 

— brestov žagan les — sa- 
mice, I/II. vrste 1.316,20 „ 

5) za vezane plošče, panelne 
plošče in druge plošče (razen 
iveric): 
— bukove neparjene vezane 

plošče, merkantil, debele 4 
mm, dolge in široke po 
JUS-u 2.9ol,04 „ 

— bukove parjene vezane 
plošče, II. vrste, debele 5 
mm. dolge in široke po 
JUS-u 3.070,60 

— neoplemenitene bukove pa- 
nelne plošče, II. vrste, di- 

menzije 122 x 220 mm, debele 
22 mm, izdelane po JUS-u 1.957,22 „ 

— neoplemenitene vlaknate 
plošče — lesonit, I. vrste, 
debele 3,2 mm, dimenzije 
5,2 x 1,7 m, normalne, trde 
vlaknate plošče lesonit-izo- 
lacijske, I. vrste, debele 
10 mm 

— vlaknate plošče-lesonit, 
površina oplemenitena z 
melaminom, naravne, I. 
vrste, dimenzije 170 x 1300 
x 4 mm 

6) za slepi furnir: 
— bukov slepi furnir — re- 

zan, parjen, obžagan, II. 
vrste, debel 3 mm, dolg 
0,50 m, širok 10 cm 

5,53 din/ms 

4,77 din/m2 

32,28 din/m2 

1.962,53 din/m' 

2. Za druge sortimente in kakovosti proizvodov iz 
1. točke tega sporazuma bodo veljale cene iz cenika, 
ki Je sestavni del sporazuma, in ki ga bo Gospodarska 
zbornica Jugoslavije poslala vsem proizvajalcem. 

3. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. in 2. točke tega sporazuma proda- 
Jali oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, ki Jih 
določa sporazum, katerega izvirnik Je v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije. 

4. K temu sporazumu Je dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 775/1 z dne 30. julija 
1973. 

5. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 
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Predstavniki proizvajalcev: »Šipad« — Sarajevo, 
»Maglic« — Foča, »Ključ« — Ključ, »Pale« — Pale, 
»Krivaja« — Zavidpviči, »Sana« — Sanski Most, 
»Javor« — Pivka, »Savinja« — Celje, PZ »Les« 
— Ljubljana, »Lesonit« — Ilirska Bistrica, »Ma- 
kedonija-drvo« — Skopje, »Treska« — Skopje, 
Poslovno udi;uženje šumarstva i drvne industrije 
— Titograd, Drvno industrijsko poduzeče — Del- 
nice, »Spačva« — Vinkovci, Poslovno udruženje 
drvne industrije — Zagreb, Drvno industrijsko 
preduzeče — Ogulin, Drvno industrijski kombinat 
— Bjelovar, Drvna industrija — Sid, Drvni kom- 
binat — Leskovac, Drvni kombinat — Sremska 
Mitrovica, Drvni kombinat — Kuršumlija, Drvni 
kombinat — Pančevo, »Bora Markovič« — Za- 
brežje, »Umetnost« — Bačka Topola, »Jasen« —• 
Kraljevo, »Crvena zastava« — Kruševac in »Slobo- 
dan Jovič« — Kučevo. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Gradja« Ba- 
nja Luka, »Sipad« — Sarajevo, »Ogrev« — Sara- 
jevo, »Karaorman« — Skopje, »Meblo« — Nova 
Gorica, »Alples« — Železniki, PZ »Les« — Ljublja- 
na, »Makedonijadrvo« — Skopje, »Treska« — Skop- 
je, »Drvoimpeks« — Titograd, »Cesma« — Bje- 
lovar, »Furnir« — Zagreb, Drvna industrija — Vi- 
rovitica. Poslovno udruženje drvne industrije — 
Zagreb, »Florijan Bobič« — Varaždin, »Crvena 
zvezda« — Zemun, »Gaj« — Pančevo, »Budučnost« 
— Svetozarevo, »20, Oktobar« — Beograd in »Cr- 
vena zastava« — Kruševac. 

636. 

. 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 PARKET 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 4. januarja 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za parket s tem, 
da smejo proizvajalne organizacije združenega dela 
povečati svoje sedanje prodajne cene ob sedanjih pro- 
dajnih pogojih tako, da znašajo najvišje prodajne cene: 

din/m2 

1) poln hrastov parket II. vrste 81,69 
2) poln bukov parket II. vrste 50,71 
3) lameliran hrastov parket s podlogo II. 

vrste 42,94 
2. Za druge sortimente in kakovosti izdelkov iz 1. 

točke pod 1) do 3) tega sporazuma, kakor tudi cene za 
parket iz drugih vrst lesa, bodo veljale cene iz cenika, 
ki je sestavni del sporazuma, in ki ga bo Gospodarska 
zbornica Jugoslavije poslala vsem proizvajalcem. 

3. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 
'do izdelke iz 1. in 2, točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije. 

4. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 28/1 z dne 30. julija 1973. 

5. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »DIP« — Karlovac, 
»Sipad« — Sarajevo, »Sana« — Sanski Most, SOUR 
»INCEL« — Banja Luka — Mrkonjič Grad, KDI 
»Vukman Kruščič« — Mojkovac, DIP »Novi dom« 
— Debeljača, »Krivaja« — Zavidoviči, »Maglič« — 
Foča, »Liko« — Vrhnika, »Treska« — Skopje, 
»Južni Kučaj« — Zaječar, »Brestovac« — Garešni- 
ca, »Kopaonik« — Kuršumlija, »Drvni kombinat« 
— Sremska Mitrovica in SIK »Crvena zastava« — 
Kruševac. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Zavraj« — Be- 
ograd, »Furnir« — Zagreb, »Sipad« — Sarajevo, 
»Maglič« — Foča, »Krivaja« — Zavidoviči, »Gra- 
mat« — Zagreb, »Metal« — »Banja Luka, »Ineks« 
— Beograd, »Kopaonik« — Beograd, »Treska« — 
Skopje, »Gradles« — Maribor in »Parket—Plastika« 
— Reka. 

637. # 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPOEAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA STROJNO 
REZALNO, MERILNO IN DRUGO ORODJE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 17. maja 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za strojno rezal- 
no, merilno in drugo orodje s tem, da smejo proizva- 
jalne organizacije združenega dela povečati svoje se- 
danje prodajne cene ob sedanjih prodajnih pogojih 
do ravni cen iz cenikov, ki so sestavni del sporazuma, 
in po natančnejših imenovanjih, določenih v njegovi 
dokumentaciji. 

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. 317/2 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »Industrija alata« — 
Trebinje, »Jugoalat« — Novi Sad, »Fabrika reznog 
alata« — Cačak, »Kordun« — Karlovac, »Prva Pe- 
toletka« — fabrika alata — Trstenik, »Jugorapid« 
— Zagreb, »Prvomajska« — Zagreb, »Tovarna re- 
zalnega orodja — Prevalje, »Marko Oreškovič — 
Lički Osik, »Fabrika alata« — Bačka Topola in 
»Železarna Ravne« — Ravne na Koroškem., 
Predstavniki kupcev — potrošnikov: »Tehnogvož- 
djar« — Novi Sad, »Ferimport« — Zagreb, »Mer- 
kur« — Kranj, »Jekiotehna« — Maribor, »Željpoh« 
— Zagreb, »Tehnopromet« — Beograd, »Metal- 
servis« — Beograd, »Brodomerkur« — Split, 
»Rudnap« — Beograd, »Tehnometal« — Makedo- 
nija« — Skopje, »Kovinotehna« — Celje, »Elek- 
trometal« — Beograd, »Gvoždjar« — Kraljevo, »In- 
tereksport« — Beograd, »Jugotehna« — Beograd, 
»Unima« — Sarajevo, » Tehnomerkur« — Karlo- 
vac, »Invest-Import« — Beograd, »Agrooprema« 
— Beograd in »Metalka« — Ljubljana. 
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638. 

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 STROJE IN OP- 
REMO ZA OBDELAVO LESA 

L Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 24. novembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za stroje in 
opremo za obdelavo lesa tako. da smejo proizvajalne 
organizacije združenega dela povečati svoje sedanje 
prodajne cene ob sedanjih prodajnih pogojih do ravni 
oz cenikov, ki so sestavni del tega sporazuma. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 
do izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziro- 
ma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa spo- 
razum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici Ju- 
goslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 471/1 z dne 30. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po obja- 
vi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »Žičnica« — Ljubljana, 
»Bratstvo« — Zagreb, »Arsenije Spasič« — Zaje- 
čar, DIK »Djurdjenovac« — Djurdjenovac, DIK 
»Belišče« — Belišče in DIK »JANJ« — Donji Va- 
kuf. 

Predstavniki 59 kupcev-potrošnikov, navedenih v 
sporazumu. 

639. 

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 ZADRŽANE CENE ZA ELEKTROH- 
TlCNO DOBLJEN NATRIJEV HIDROKSID 

L Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 31. oktobra 1972 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za elektrolitič- 
no dobljen natrijev hidroksid s tem, da smejo proiz- 
vajalne organizacije združenega dela povečati svojo 
sedanjo prodajno ceno tako, da znaša najvišja pro- 
dajna cena 1.690 din/t ob 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. 588/2 z dne 30. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavniki proizvajalcev: »OHIS« — Skopje, 
»JugovinM« — Kaštel Sučurac in »Elektrobosna« — 
Jajce. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Viskoza« —Lo- 
znica, »Incel« — Banja Luka, »Pliva« — Zagreb, 
»Belinka« — Ljubljana, »Djuro Salaj« — Krško, 
»INA« — Reka, Tovarna kemičnih izdelkov-Hrast- 
nik, »Hartija« — Kočani, »Kosovo« — Obilic, 
»Tekstilni kombinat« — Zagreb, Termoelektrana- 
-Tuzla-Catiči, »Cvetan Dimov« — Skopje, »OKI« 
— Zagreb. »Dalmatinka« Sinj, »Vetprom« — Beo- 
gržd in »Boris Kidrič« — Zadar. 

640. 

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 ZADRŽANE CENE ZA NATRIJEV 
PERBORAT 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 12. februarja 1973 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za natrijev 
perborat s tem, da smejo proizvajalne organizacije 
združenega dela povečati svojo sedanjo prodajno ceno 
za omenjeni izdelek tako, da najvišja prodajna cena 
znaša 4,25, din/kg ob 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. 436/2 z dne 31. julija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik proizvajalcev: »Belinka« — Ljubljana.. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Saponia« —• 
Osijek,»Merima« — Kruševac, »Zlatorog« — Ma- 
ribor in »Labud« — Zagreb. 

USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE 

ODLOČBA 

O PRESOJI USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 2., 6. 
IN 7. ČLENA PRAVILNIKA DELOVNE ENOTE »FI- 
NANSIJSKI SEKTOR« PODJETJA »BEOGRADSKI 
VODOVOD I KANALIZACIJA« IZ BEOGRADA O 
DELITVI VARIABILNEGA DELA OSEBNIH DO- 

HODKOV DELAVCEV 

I. Na pobudo Bajatovič Milijane iz Beograda je 
Ustavno sodišče Jugoslavije s sklepom U št. 245/72 z 
dne 4. aprila 1973 začelo postopek za presojo ustav- 
nosti in zakonitosti 2., 6. in 7. člena pravilnika delov- 
ne enote »Finansijski sektor« podjetja »Beogradski 
vodovod i kanalizacija« iz Beograda o delitvi varia- 
bilnega dela osebnih dohodkov delavcev z dne 30. 
marca 19C8. 

V delih 2. in 7. člena omenjenega pravilnika je 
predpisano, da variabilni del osebnega dohodka delav- 
cev določa neposredni vodja v soglasju s pristojno ko- 
misijo sveta delovne enote ter da je za razlago pra- 
vilnikovih določb pristojen finančni direktor podjetja. 
Del 6. člena pravilnika predpisuje, da se sme zmanj- 
šati variabilni del osebnega dohodka, če ni v roku 
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opravljeno predvideno delo, če niso izpolnjene naloge, 
ki jih je postavil vodja, če delo ni bilo kvalitetno 
opravljeno in zaradi nekorektnega odnosa do strank. 

II. Ustavno sodišče je, ko je presodilo ustavnost 
in zakonitost omenjenih delov 2., 6. in 7. člena pravil- 
nika ugotovilo, da ti deli določb niso v skladu z usta- 
vo SFRJ in ne z zakonom. 

Tako z ustavo SFRJ kot tudi ne z zakonom ni 
predvidena možnost, da o osebnem dohodku ali o ka- 
teremkoli delu osebnega dohodka delavca odloča posa- 
meznik v soglasju s komisijo organa upravljanja ali 
pa celo, da je posameznik pooblaščen razlagati določ- 
be splošnih aktov. Nasprotno temu delavci po prvem 
odstavku 4. točke ustavnega amandmaja XXI določa- 
jo osnove in merila za razporeditev dohodka in deli- 
tev osebnih dohodkov v skladu z osnovami in merili, 
ki jih določajo samoupravni sporazumi in družbeni 
dogovori. Ni predvidena niti možnost zmanjšanja va- 
riabilnega dela osebnega dohodka zaradi kršitev obvez- 
nosti v združenem delu. Za take kršitve se sme iz- 
reči samo eden izmed ukrepov, ki jih določata 45. člen 
zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združe- 
nem delu in 91, člen temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih, kot so opomin, javen opomin ali drug 
predpisan ukrep. Osebni dohodek delavca se ne sme 
zmanjšati niti zaradi nekvalitetnega opravljanj^ del, 
če kvaliteta del ni določena s prej predvidenimi me- 
rili v smislu tretjega odstavka 42. člena zakona o med- 
sebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. 

Ustavno sodišče je na podlagi navedenega ugotovilo, 
da omenjeni deli 2., 6 in 7. člena pravilnika niso skladni z 
ustavo in ne z zakonom, ker je z njimi določena pra- 
vica individualnega organa, da odloča o osebnem do- 
hodku. da razlaga splošne akte temeljne organizacije 
združenega dela ter da zaradi kršitev obveznosti v 
združenem delu zmanjšuje osebni dohodek. 

III. Ustavno sodišče Jugoslavije je na podlagi 3. 
točke prvega odstavka 241. člena in 247. člena ustave 
SFRJ. 

odločilo 

1. Proaustavne_ in protizakonite so določbe sploš- 
nih aktov, s katerimi je individualni izvršilni organ 
pooblaščen, da sme določati osebni dohodek delavca in 
razlagati določbe splošnih aktov temeljne organizacije 
združenega dela, kot tudi določbe, s katerimi se za- 
radi kršitev obveznosti v združenem delu zmanjšuje 
osebni dohodek. 

2. Razveljavijo se določbe 2., 6. in 7. člena pra- 
vilnika delovne enote »Finansijski »sektor« podjetja 
»Beogra'dski vodovod i kanalizacija« iz Beograda o 
delitvi variabilnega dela osebnih dohodkov delavcev 
z dne 30. marca 1968 v delu, ki predpisuje, da določa 
variabilni del osebnega dohodka delavca neposredni 
vodja v soglasju s pristojno komisijo sveta delovne 
skupnosti, da je za razlago prSvilnikovih določb pri- 
stojen finančni direktor podjetja in da se sme zmanj- 
šati variabilni del osebnega dohodka, če ni v roku 
opravljeno predvideno delo, če niso izpolnjene naloge, 
ki jih je postavil vodja, če delo ni kvalitetno oprav- 
ljeno in zaradi nekorektnega odnosa do strank. 

IV. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to od- 
ločbo v sestavi: predsednik sodišča Blažo Jovanovič 
in sodniki: Ivan Božičevič, Radivoje Glavič, Radojka Ka- 

tic, dr. Aleksandar Fira, Jože Zemljak, dr. Ivo Suna- 
rič, Tip Taipi, Borivoje Romič, Djmo Kantardžiski, dr. 
Stane Pavlič, Nenad Petrovič in Djuro Medenica. 

U št 245/72. 
Beograd, 19. junija 1973. 

Predsednik 
Ustavnega sodišča 

Jugoslavije: 
Blaže Jovanovič s. r. 

POSTAVITVE IN RAZREŠITVE 

Na podlagi 70. člena zakona o zvezni upravi (»Urad- 
ni list SFRJ« št. 7/65) izdaja Zvezni izvršni svet 

O D L O C B O 

O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU PREDSEDNIKA 
KOMISIJE ZA PRIPRAVO IN IZVAJANJE DRUŽBE- 
NEGA DOGOVORA O USKLAJEVANJU DELITVE 
DOHODKA IN OSEBNIH DOHODKOV DELAVCEV V 
ORGANIH FEDERACIJE TER DELAVCEV V DRUŽ- 
BENO-POLITICNIH IN DRUGIH ORGANIZACIJAH 

IN ZDRUŽENJIH NA RAVNI FEDERACIJE 

Geza Tikvicki, dosedanji član Zveznega izvršnega 
sveta, se razreši dolžnosti predsednika Komisije za pri- 
pravo in izvajanje družbenega dogovora o usklajeva- 
nju delitve dohodka in osebnih dohodkov delavcev v 
organih federacije ter delavcev v družbeno-političnih 
in drugih organizacijah in združenjih na ravni fede- 
racije, za predsednika te komisije pa se imenuje Mugbil 
Bejzat, član Zveznega izvršnega sveta in zvezni ser 
kretar za pravosodne in splošne upravne zadeve. 

B. št. 62. 
Beograd, 18. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

Na podlagi tretjega odstavka 43. člena zakona o 
organizaciji in delovnem področju zveznih upravnih or- 
ganov in zveznih organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 
32/71, 54/71 in 67/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

O D L O C B O 

O POSTAVITVI POMOČNIKA DIREKTORJA ZVEZ- 
NE DIREKCIJE ZA REZERVE ŽIVIL 

Za pomočnika direktorja Zvezne direkcije za re- 
zerve živil se'postavi Milisav Vojičič, predsednik Skup- 
ščine občine Vrbas. 

B št. 64. 
Beograd, 18, julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijeđić s r. 
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Na podlagi tretjega odstavka 43. člena zakona o 
organizaciji in delovnem področju zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 
32/71, 54/71 in 67/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O KAZREŠITVI POMOČNIKA DIREKTORJA ZVEZ- 
NE DIREKCIJE ZA REZERVE ŽIVIL 

Milorad Korač se razreši dolžnosti pomočnika di- 
rektorja Zvezne direkcije za rezerve živil zaradi upo- 
kojitve. 

B. št. 65. 
Beograd, 18. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Eijedic s. r. 

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o 
Zveznem izvršnem svetu (»Uradni list SFRJ« št. 32/71 
in 54/71) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O RAZREŠITVI POMOČNIKA SEKRETARJA ZVEZ- 
NEGA IZVRŠNEGA SVETA 

Anton Klemen se razreši dolžnosti pomočnika se- 
kretarja Zveznega izvršnega sveta z 31. avgustom 1973, 
ker odhaja na drugo mesto, 

B. št. 66. 
Beograd, 18. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Bžesaal Bijedie s. r. 

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o 
Zveznem izvršnem svetu (»Uradni list SFRJ« št. 32/71 
in 54/71) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O POSTAVITVI POMOČNIKA SEKRETARJA ZVEZ- 
NEGA IZVRŠNEGA SVETA 

Za pomočnika sekretarja Zveznega izvršnega sveta 
se s 1. septembrom 1973 postavi dr, Rafael Cijan, dose- 
danji funkcionar v Zveznem izvršnem sve'.u na položaju 
pomočnika zveznega sekretarja. 

B, št. 68. 
Beograd, 18. julija 1973. 

Zvezni isvršni svet 

Predsednik: 
Džemai Bijedic s. r. 

ODLIKOVANJA 

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 odlikujejo 

Iz Vojaške pošte 2280 — Beograd 

— za zgledno prizadevanje pri razvoju poleta za 
za uresničevanje postavljenih nalog ter za starešinske 
in vojaške lastnosti, ki so vzgled drugim 

Z MEDALJO ZA VOJAŠKE ZASLUGE 

vodnik-stažist: Medjedovič Maša Safet; 
desetarji' Barlov Vasilija Radomir, Boroja Milana 

Zdravko, Belajič Mije Tomislav, Cabraja Branka 
Milić, Čaušević Rustena Fadil, Dskič Dušana Božidar, 
Grubiša Miće Milorad, Harambaša Ivana Božidar, 
Krčič Koste Nedeljko, Leko Mate Marko, Milivojev 
Žive Miroslav, Miloševič Mirka Radovan, Molnar An- 
drije Andrija, Novina Jure Rudolf Savič Desimira 
Dušan, Sebec Josipa Stevo Srpak Vinka Franjo, Va- 
siljevič Ljubomira Vladimir, Velkavrh Rudolfa Ru- 
dolf, Vuičić Đure Momčilo Zupan Janeza David; 

razvodniki; Parić Mate Pero. Smailagič Safeta Ja- 
smin, Šehić Murata Nusret. Vasović Pantelije Ljubvša; 

vojaki: Batelič Antona Silvano, Božunović Simcu- 
una Gojko, Casar Viljema Viljem, _ Đanić Milinka Mi- 
lutin, Kaurin Nikole Ue, Kiridžič Vitomira Milutin, 
Marjanovič Miloša Jovo, Mihajlovič Jove Drago, Mi- 
tovski Slavka Vojno. Petrovič Dimitrija Dušan, Rarnač 
Joaklma Vladimir. Simič Vasa Momčilo, Vida Ladi- 
slava Mate, Vrhovac Mladina Mićo; 

za odlično poznavanje in opravljanje vojaških dol- 
žnosti in za zgledno vojaško obnašanje 

Z MEDALJO ZA VOJAŠKE VRLINE 

vodniki stažisti: Anrold Eduarda Stevan, Bogič 
Save Radovan, Smoljanovič Milana Zlatko; 

desetarji" Anetič Josipa Branko, Bajt Jože Aljoša, 
Bakovič Jože Petar, Banjac Miloša Boško, Batmič 
Nikole Marijan, Begn Josipa ^osip, Bekič Dragana 
Svetozar, Biškup Stjepana Edo. Blagojevič Sava Mla- 
den. Blagojevič Branka Veselin, Bodlovič Milana Pero, 
Bogdanovič Antuna Marjan, Bokan Mile Nikola, Bo- 
rovčak Julije Božidar, Božičkovic Đorđa Mile, Bricelj 
Andreja Tomaž. Brozovič Stjepana Ivan. Caranovič 
Velimira Dragoljub, Crvenkovski Petra Vasil, Cakor 
Smaje Atif, Ceranič Miše Milan, Corič Juse Alija, 
Cerba Franje Ivan, Cervar Simeta Vinko, Cinček Ste- 
ve Stjepan, Cortan Dmitra Nikola; 

Delač Vinka Franjo, Diklič Petra Marko, Dolić 
Miodraga Petar, Dimitrov Jangela Kiro, Drobnjak 
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Stanimira Milomir, Dujmovič Ivana Dragan, Dukic 
Dušana Branislav, Dunjič Aleksandra Ivan, Đorđević 
Radomira Branko, Đorđević Vukašina Miodrag, Dor- 
đevski Todora Bogosav, Durič Mihaila Nenad, Erdec 
Steve Đuro, Filipović Ljubinka Milorad, Fiolič Antu- 
na Juraj, Frančiškovic Tomislava Branimir, Gacano- 
vic Mula Sead, Gagaleski Jonče Petre, Gajičić Slo- 
bodana Miroslav, Gajser Janeza Janez, Galešič Nikole 
Petar, Gavrić Milenka Neđo, Gorički Fran je Josip, 
Grahovac Gojka Mićo, Gramatikov Gligora Stojan, 
Grujic Zivka Radovan, Gvozdenac Vaskrsije Milan, 
Gvozdič Miloša Milić, Haskovič Bajrama Sućro, Ha- 
sović Salke Rasim, Hižman Josipa Ivan, Huseinović 
Osmana Murselj; 

Igre Stjepana Ivan, Ilić Simuna Jožo, Indžić Du- 
kana Nikola, Iseski Dušana Ante, Ivanovič Stojanke 
Zivko, Ivanovskj Koste Nikola, Jancic Miće Jovo, Jan- 
kovič Caslava Marko, Jerkov Jerka Ivica, Jordan Franca 
Alojz, Jordanov Alekse Dorde, Jovanovič Borisava 
Bogdan, Jovanovič Milivoja Dragan, Jusupovič Bege 
Šemso, Kaplja Cirila Bojan, Karajčic Selimira Vlado, 
Komes Vilima Vilim, Korečič Franje Vladimir, Korov 
Toma Josip, Kostić Andelka Radomir, Kožul Jože 
Marjan, Kragulj Nikole Dušan, Krčmar Miče Rajko, 
Kresojevič Stojka Cedo, Krstić Borisava Rodoljub, 
Kujundžič Ilije Ljubisav, Kukec Stjepana Ivan, La- 
đević Ranka Stevo, Lalovic Budimira Marko, Licul 
Leopolda Vladimir, Lulić Mustafe Sevajlija, Lužanin 
Petka Svetozar; 

Ljoljo Pava Stanko, Majdančevič Sime Ljubo, 
Maras Ivana Branko, Marine Maksa Želimir, Marko- 
vić Dobrivoja Aleksandar, Marković Miodraga Mi- 
hailo, Marković Stamenka Milosav, Martinčević Fra- 
nje Stjepan, Mate Ivana Vladimir, Matijevič Ivice 
Ivan, Mehić Hasana Jakub, Mihailovič Pere Svetozar, 
Mihajljek Petra Pavao, Mikelič Sime Mirko, Miluti- 
novič Dragoljuba Petko, Miljanovič Steve Zeljko, Miš- 
kec Milana Mladen, Mitrovič Ljubomira Jefto, Mitro- 
vić Milana Nikola, Mladenovič Živojina Branislav, 
Muhamedagič Mujage Muhamed, Munižaba Jove Duro, 
Nikolič Nikole Simo, Ninkovič Vojislava Zoran, Obra- 
dovič Miloša Radivoje, Obrenovič Slobodana Marko; 

Panj kovic Dorda Milan, Pavelič Luke Ivan, Pav- 
lovič Rude Andelko, Pavlović Mihaila Slavoljub, Pav- 
lović Stefrena Vaso, Pavlovič Dušana Zoran, Perišič 
Nikole Veljko, Pernek Izidora Milan, Pešič Milorada 
Dragomir, Petkovič Desimira Ljubodrag, Petkovič 
Miće Ranko, Petric Marinka Franjo, Petrov Jona 
Petar, Petrovič Pave Ivo, Petrovič Krstimira Radovan, 
Petrovič Milorada Savo, Petrovič Radovana Slobodan, 
Petrovič Borivoja Zlatko, Pinezič Jose Silvestar, Pin- 
tar Dure Marjan, Polizovski Jordana Slave, Prcič 
Ferida Mensur, Prebeg Ivana Stjepan, Pučurica Ibre 
Ismail, Puhek Valenta Stjepan, Radovanovič Petra 
Radovan, Radovčič Mate Omer, Radovič Momčila Mi- 
tar, Rankovič Radosava Momčilo, Ravbar Ivana Išt- 
van, Rezo Ivice Josip, Ruga Stjepana Velimir, Runjo 
Mirka Ilija, Ružič Ivanke Dragoljub; 

Sakovič Dure Franjo, Sambol Dragutina Dragu- 
tin, Savanovič Stanka Stanimir, Sekulič Vidaka Mi- 
livoje, Simič Stojana Jovo, Skenderovič Miška Stipan, 
Skcndereovič Tome Vlado, Slatinšek Martina Martin, 

Slijepčevič Milana Savo, Sloser Franje Branko, Smo- 
lec Jakoba Ivan, Softič Omera Osman, Somodi Miro- 
slava Krešimir, Spasič Svetomira Slavitelj, Stamenko- 
vič Zagorke Milan, Stanojevič Milutina Tomislav, Sveto- 
panič Ranisava Petronije, Stevanovič Zivana Stevo- 
zar, Stevič Nikole Vlasta, Stojanovič Trifuna Bori- 
voje, Stojanovič Nikole Dragoslav, Stojanovič Dura 
Milan, Stojanovič Save Zvonimir, Stojanovski Lubev 
Lazar, Stojkovič Cedomira Stojan, Sudar Vladimira 
Slobodan, Šinik Dure Lazo, Skorja Jože Jože, Skrlec 
Branka Milan, Skufca Stane Tomaž, Skunca Antuna 
Franjo, Sofranac Milovana Sčepan, Surina Albina 
Vladimir, Svigir Vinka Ivan; 

Tanasič Miloša Predrag, Tancer Josipa Adoniš, 
Todorovič Save Milorad, Todorovič Petra Nebojša, 
Tofant Antona- Anton, Tomaši Branka Zvonko, To- 
maškovič Josipa Ivan, Tripič Krste Rajko, Tursunovič 
Fejze Ismet, Ugrešič Stevana Mladen, Vidak Stjepana 
Zvonko, Viljetič Andrije Stjepan, Višič Halida Mrsad, 
Vokič Slavka Radovan, Volk Antona Janez, Vorih 
Ivana Martin, Vučeta Slavka Vlado, Vulfadinovič 
Dragoljuba Milan, Vukazič Lazara Cedomir, Vukelič 
Dure Bogdan, Vukosavljevie Dušana Ranko, Zabjan 
Ladislava Arpad, Zakanji Dure Zeljko, Zelič Ante 
Marjan, Zimbakov Rista Dimitar, Zotevski Sande 
Vojko, Zivkovič Stanimira Velja, Zivulovič Milana Vu- 
kašin, Zupčič Marka Stevo; 

razvodniki: Adbič Muniba Munir, Andrič Miodraga 
Ratomir, Arsič Milan Ljubiša, Bekan Stevana Miii- 
voje, Bence- Karla Vladimir, Božič Stevana Radenko, 
Brletič Steve Stanko. Cukič Svetozara Zdravko, Daj- 
čman Avgusta Silvo, Delev Miloša Georgi, Džida Ve- 
limira Milivoje, Gavrič Milana Jure, Hečimovič Him- 
ze Sifet, Ivačič Albina Oton, Jovičič Radosava Zi- 
vorad, Jusufbegovič Zijabega Zijo, Kaurič Ivana Stje- 
pan, Kostič Pere Branislav, Kraišnik Jove Lazar, 
Krstič Jovana Novica, Kubanec Leonarda Ivan, Ku-! 
kurič Mitra Bogdan; 

Labaš Danijela Alojz, Lazič Zdravka Ljubomir, 
Maksimovič Steve Milan, Markovič Živojina Zoran, 
Mekič Ibrahima Sabahudin, Pantelič Branka Slobo- 
dan, Pašalič Save Risto, Petronijevič Borisava Mili- 
sav, Prljača Šalita Nusret, Regojevič Stojana Neven- 
ko, Rudež Stjepana Blago, Selimovič Mebrema Fadil, 
Stonojčič Radomira Radojica, Tukič Petra Ljubomir, 
Valčevič Franje Milutin, Vitovski Joža Jožo, Vrhovec 
Veljka Sreto, Vugdelija Milana Nikica, Vujinovič Mile 
Milorad, Zokič Vladimira Dragomir, Žagar Ivana 
Aleš; 

vojaki: Andrašec Ivana Vladimir, Andrejčič Eu- 
gena Davor, Arsenih Marka Pero, Arsič Zivana Milu- 
tin, Ašanin Miljana Mjlomir, Atanaskovič Radomira 
Trajan, Bahič Alije Meho, Banfič Ivana Božo, Bea- 
tovič Marka Boro, Begič Stjepana Ilija, Begič Hasana 
Novalija, Begovič Mustafe Semso, Beka Osmana Ra- 
madan, Beko Milana Ljuban, Belas Stjepana Ivica, 
Bešič Ibrahima Abdulah, Blagojevič Zvezdana Ne- 
deljko, Blagojevič Žarka Radivoje, Blaškovič Milana 
Nedeljko, Bogdanovič Milana Sava, Bosnič Bajana 
Jovo, Božič Ilije Matija, Bratanovič Ivana Stjepan, 
Breznik Jože Peter, Bučevič Ante Goran, Bulatovič 
Branka Nikola, Bukal Josipa Ivan, Busuladžič Kasima 
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Muhamed, Busatlic Hameda Ismet, Cetina Franje 
Drago, Cvjetinović Voje Ilija; 

Cerim Omera Esad, Cavala Jakova Mirko, Ceke 
Ištvana Ferenc, Civgin Rifata Branko, Cukić Andrije 
Slobodan, Dajlić Stevana Mateja, Danev Božina Mla- 
den, Davidovski Dimitrov Dorde, Demaria Andrije 
Miljenko, Dragic Cede Branko, Drča Franca Ivan, 
Drobnjaković Radomira Milorad, Duga Ivana Mijo, 
Durak Ibrahima Enver, Đorđević Stanojka Mile, Do- 
šev Svetanov Bojan, Durčanski Martina Mišo, Đurič 
Petra Nikola, Duraković Hasana Sulejman, Đurkin 
Ivana Josip, Đurović Radovana Ratko, džafić Mehme- 
da Hasan, Džambič Marka Mirko, Džomba Pile Jako, 
Fetič Sulje Muharem, Fifolt Alojza Alojz, Filipovič 
Miroslava Radoslav, Flis Ivana Ivan, Flisek Vilija 
Marko, Frketič Mije Dragutin; 

Galić Marijana Ivan, Galic Ivana Zlatko, Ganiu 
Selima Sami, Oeorgijev Marka Jovan. Gilič Duje To- 
mislav, Glamočanin Kaslma Mustafa, Glasovič Milana 
Zoran, Gligorovski Gligurov Slobodan, Golac Josipa 
Josip, Grivičić Jose Milan, Grižaničić Viktora Remiđo, 
Gvero Dušana Mlađen, Gruber Pavla Boris, Gutman 
Martina Vladimir, Habijan Viktora Ivan, Hadžič Ah- 
meta Fadil, Hafisovič Ibre Mirsad. Halar Dana Josip, 
Hižik Ivana Branko, Hodžič Murata Mujo, Horvat 
Albina Josip, Hrustanbegovič Abaza Nedim, Hržic 
Viktora Branko, Ibrahimović Đulage Abdulah, Ilič 
Bogoljuba Milivoje, Ilič Miroslava Miroslav, Imširo- 
vič Husnije Sekib, Ivanič Milana Teodor, Ivanovič 
Ivana Ljubivoje, Ivkovič Vladislava Milan; 

Jakimovski Rada Ivan, Jakšič Milana Dragorad, 
Jankovič Petra Miodrag, Jašari Jašara Jakub. Jelisa- 
vac Gavre Slobodan, Jeremič Vitomira Dragomir, Je- 
remič Milijana Jordan, Ješič Dobrosava Mijajlo, Jo- 
vandič Petka Milan, Jovanovič Jevte Dragomir, Jo- 
vanovič Vidoja Mitar, Jovanovič Radiše Radomir, Jo- 
vanovič Svetozara Svetislav, Jovanovič Zdravka Vla- 
stimir, Jovanovski Efremov Dragi, Juričan Zvonimira 
Zlatko, Jurišič Jefte Dušan, Kaimovski Veljka Vojko, 
Kalamanda Mile Miroslav, Kaličanin Ilije Dragan, 
Karačanji Đerđa Đerđ, Karajbič Sabita Dževad, Ka- 
sunič Ivana Zvonko, Kašić Mitra Petar, Katič Petra 
Jugoslav, Kavazovič Sadika Ferid, Kirhmajer Rudi 
Rudi, Kiverič Hasa«a Atif, Kocijančič Mihalja Franc, 
Kojič Spasoja Miladin, Koražija Franje Mrijan, Kos- 
tadinovski Stojana Vojko, Košar Antona Stjepan, 
Kovačevič Mujage Ibrahim, Kovaljevski Nikole Zlatko, 
Krčmar Drage Marko, Kremenovič Riste Đurađ, Kre- 
menovič Novaka Radenko, Krepevnik Stjepana Stje- 
pan, Križan Franje Josip, Krožila Albina Vladimir, 
Krpan Josipa Josip, Kržak Mirka Josip, Kukučka Ste- 
ve Josip, Kuzmanovič Petra Mllovan", 

Labaš Stjepana Rudolf, Lančuški Ivana Milan, 
Lasan Antona Ivan, Latin Josipa Franjo, Lazič Rajka 
Tomislav, Lejič Vida Slavko, Leljak Mate Janko, Le- 
skovar Julije Stjepan, Lijesnič Ivana Niko, Linič Sulje 
Husein, Lipša' Stanka Marijan, Litavski Jana Jano, 
Lovič Milorada Radomir, Lukič Steve Budimir, Mač- 
kovič Nikole Stevo, Madič Franje Josip, Maglajlija 
Adema Ejup, Manojlovič Stojadina Milan, Marič Ni- 
kole Slobodan, Markov Jovana Dragan, Maša Derđa 
Ferenc, Matušič Ive Arsen, Mehič Osmana Seid, Me- 
mič Huseina Remzo, Merkl Stepana Božidar, Meše- 
tovič Ahmeda Salko, Mešnjak Slavka Zelimir, Meštrič 
Josipa Drago, Meteš Stjepana Ivan, Mihailovič Miha- 

ila Dragan, Mihajlovič Stevana Dragan, Mihaljčič 
Vlade Jovica, Milekič Mirka Savo, Milenovič Ranka 
Branlslav, Mirčevski Ivana Kiril, Mitrašinovič Dra- 
gomira Zivorad, Mitrevski Jovana Ilija, Mitrovič Iva- 
na Mile, Mitrovič Milivpja Miodrag, Momirovič Bran- 
ka Andra, Mujič Osmana Ramiz, Muminovič Hasana 
Kemal; 

Nad Ištvana Laslo, Nastič Zdravka Slobo- 
dan, Negovanovič Živorada Negoslav, Nikolič 
Slavka Petar, Oblak Dušana Petar, Obradovič 
Milana Boris, Obrenovič Milana Aleksandar, Oc- 
virek Kreše Cedo, Oletič Mirka August, Opar- 
nica Ilije Milan, Osmanovič Mehmeda Hajrudin, 
Ovčina Salka Muslija, Pajkovski Branka Risto, Panj- 
kovič Dragana Mladen, Paprica Branka Miloš, Para- 
vac Radivoja Slobodan, Pavič Rudolfa Branko, Pav- 
kovič Ive Pero, Pavličič Jurija Tomo, Pavlovič Alek- 
sandra Nikola, Pavlovič Zivka Radoslav, Pavlovič 
Ivana Stjepan, Perišič Bogomira Radoslav, Perko 
Franca Franc, Perkovič. Danke Slavko^ Perkučin Mi- 
lorada Novica, Pertinač Ivana Stjepan, Pešut Dra- 
gana Josip, Petrič Franje Josip, Petrov Trajana Lazar, 
Petrovič Božidara Jugoslav, Petruševski Koste Todor, 
Pilipovič Petra Mile, Pliberšek Ignaca Anton, Popovič 
Božidara Milivoje, Prodanovič Marka Tomislav, Pro- 
padalo Blaže Velimir, Prvulovič Vladimira Dragoljub, 
Pudrlja Sime Nikola, Purišič Drage Radomir; 

Radočaj Steve Nikola, Radojkovič Svetislava Pr- 
voslav, Radovanovič Sime Mladen, Radulovič Jakova 
Milovan, Rajkovič Dragoslava Komnen, Rakič Luke 
Milorad, Rakič Milanka Radovan, Rakič Momčila Slo- 
bodan, Rastič Petra Ivan, Ratkovac , Branka Kaica, 
Razboršek Hermana Bruno-Petar, Reljič Miloša Mi- 
linko, Rihtarič Franca Marjan, Ristič Uroša Jovo, 
Ristov Rade Ljube, Rogič An te Marko, Rulič Obrada 
Novak, Runčevski Pande Slobodan, Rupčič Nikole 
Ivica; 

Sabo Ferenca Ferenc, Sabo Balaža Lajoš, Sadiki 
Amdija Avdurahman, Samardžič I^uke Branko, Saraj- 
čič Ajdara Hamdija. Senekovič Franca Ivan, Simič 
Ilije Milan, Simič Neđe Miroslav, Simič Petra Rodo- 
ljub, Sinkovič Stjepana Stjepan, Skanič Steve Ostoja, 
Slameršak Martina Anton, Slavuljica Milam Ljubo, 
Sluga Franca, Franc, Smajlovič Muje Muhamed, 
Smiljanic Mahojla Zoran, Sopa Amdi Metuš, Spahić 
Ibrahima Naim, Spasojevič Blagote Miodrag, Spa- 
sojevič Zdravka Vladimir, Stajlč Rade Slobodan, 
Stankovič Miliča Raduša, Stanojevič Vladimira Slo- 
bodan, Stefanovič Branka Dragan, Stepanovič Milo- 
rada Dragan, Stevanovič Radomira Miomir, Stojanovič 
Dragoljuba Zoran, Stošič Marijana Pavle, Subašič 
Sulejmana Enver, Suhoveršnik Franca Frančišek, Sa- 
banovič Sačira Hasan, Sakič Dane Slobodan, Sero 
Juse Ramiz, Sikanič Nikole Stojan, Simunovič Mate 
Marko, Sišovič Vidoja Ranko, Skrlec Luke Krešimir, 
Šljivar Danila Milorad, Sogorovič Simeuna Žarko, 
Somoši Josipa Zlatko, Šoštarič Josipa Ivan, Španič 
Mije Ivan, Spanovič Dure Stjepan, Strok Viktora. 
Josip, Suare Ašima Adem, Subara Miča Ljubomir; 

Tanevski Stevana Aleksandar, Tankosič Dragana 
Boris, Tatič Dure Branko, Tepeš Josipa Branko, Ter- 
zič Hase Ismet, Tomič Dušana Ratko, Tomkovič Sve- 
tislava Slobodan, Tovilovič Živorada Radomir, Tunjič 
Rade Stjepan, Turanovič Dimitrija Mihajlo, Ule Ja-: 
neza Janez, Uranjek Ivana Damir, Uršič Antona Lu- 
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cijan, Uvalčić Pere Radivoje, Vajdić Franje Ivan, 
Vajner Julija Antun, Validžić Marka Zeljko, Varović 
Valenta Ivan, Vasiljević Branka Bogomir, Vidic Ja- 
koba Jože, Vidović Stjepana Josip, Vignjevic Slobo- 
dana Radoslav, Voinovič Ivana Dragan, Vojvodič 
Stevana Zika, Vranković Adama Krunoslav, Vrata- 
rić Mike Mile, Vrban Mate Jakov, Vujić Radula Ži- 
vorad, Vuk Zivka Franjo, Vulić Pere Ždravko, Vunić 
Ibre Jusuf, Zavernik Ivana Edvard, Zekanj Ladislava 
Laslo, Zdravkov Stanka Momčilo, Zdravković Mili- 
voja Branislav, Zdravković Radosava Novica, Zelalija 
Ante Petar, Žogaj Velije Banuš, Živali Ade Šerif, Zi- 
vanovič Dušana Ljupko, Zivković Zivka Aleksa, Zu- 
Ijić Franca Rajko; 

mornarji: Djekić Lazara Mihajlo, Ferčak Štefana 
Avgust, Hamzagić Hamze Safet, Jovanović Drago- 
Ijuba Milan, Mašat Ivana Milan, Petrovič Mihajla 
Radovan, Ratič Nikole Nebojša. 

Št. 131. 
Beograd, 22. decembra 1972. 
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