
U RAD N I LIST 

SOCIALISTICME FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

»URADNI LIST SFKJt izhaja v srbsko- 
hrvatski oziroma hrvatskosrbskl. slo- 
venski, makedonski albanski In ma- 
džarski Izdaji — Oglasi po ceniku 
— Zlro račun pri Bluibl drntbenega 

knjigovodstva 60802-603-1)25 

Četrtek, 16. avgusta 1973. 

BEOGRAD 

Številka 45. leto xxix. 

Cena te številke Je 10 dinarjev. — Na- 
roCnlna za leto 1973 znaša 270 dlnaijev — 
Urprtnišlv« H^ograd ul lovana BistlCa 
U. 1 Poštni predal 226 - Telefoni: 
centrala 650 155; nredništvr 851 RS5; na- 
rofnlnska služba 651-732; (comcrcia'nl 

sektor 651 671: telej, 1175« 

642. 

Na podlagi prvega odstavka 37. člena, 37b člena 
ter prvega odstavka 37e 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, 15/71, 
29/71 in 26/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O BLAGU, KATEREGA 

IZVOZ IN UVOZ STA REGULIRANA 

1. V odloku o blagu, katerega izvoz in uvoz sta 
regulirana (»Uradni list SFRJ« št. 58/70, 42/71, 33/72, 
53/72, 64/72, 11/-73 in 17/73), se v seznamu blaga, za 
katero se določajo izvozni in uvozni pogoji, ki je 
sestavni del omenjenega odloka, stolpec 3 spremeni 
v naslednjem: 
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10.01 Pšenica in soržica: 
1) Pšenica: 

b) druga: 
1) pira (sevka) 
2) drugo 

2) Soržiča 
10.02 Rž: 

2) Druga 
10.03 Ječmen: 

1) Pivarski 
10.06 Riž: 

1) Neoluščen ali oluščen, ven- 
dar naprej ne pripravljen: 
a) neoluščen: 

2) drug 
b) oluščen 

2) Drug: 
a) glaziran ali poliran 
b) drug 

11.01 Žitna moka: 
1) Pšenična in soržična: 

a) pšenična 
b) soržična 

2) Druga: 
a) ržena 
b) koruzna 
c) druga: 

1) ječmenova 
2) iz drugih žit 
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11.02 Žitni drobljenec in zdrob; žit- 
na zrna, obdelana na drug 
način (na primer valjana, v 
kosmičih, polirana, perlirana 
ali gnetena, vendar naprej ne 
pripravljena) razen riža, olu- 
ščenega, glaziranega, pobrane- 
ga ali zdrobljenega; žitni kal- 
čki, celi valjani, v kosmičih 
ali zmleti: 
1) Drobljenec in zdrob iz pše- 

nice ali soržice: 
a) drobljenec: 

1) pšenični 
2) drug 

b) zdrob: 
1) pšenični 
2) drug 

2) Drobljenec in zdrob (razen 
iz pšenice ali soržice): 
a) drobljenec 
b) zdrob: 

1) koruzni 

44.03 Neobdelan les, obeljen ali ne- 
obeljen ali samo okleščen: 
4) Jamski les: 

a) iglavcev 
5) Drugo: 

c) drugo: 
1) hrastovi piloti 
2) bukovi piloti 
3) piloti iglavcev 
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2. Stolpec 4 se spremeni v naslednjem: 
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12.06 Hmelj in hmeljeva moka (lu- 
pulin): 
1) Savinjski RK LB 
2) Bačvanski RK LB 
3) Star (iz prejšnjih let) RK LB 
4) Koncetrat savinjskega 

hmelja RK LB 
5) Koncentrat bačvanskega 

hmelja RK LB 
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6) Koncentrat drugega hmelja RK LB 
7) Drug hmelj RK LB 
8) Hmeljeva moka (lupulin) RK LB 

23.04 Oljne pogače in drugi ostanki 
pri pridobivanju rastlinskih 
olj, razen usedline: 
1) Pogače: 

a) sojine RK LB 
b) olivne RK LB 
c) sončnične RK LB 
d) druge: 

1) repične RK LB 
2) konopnega semena RK LB 
3) lanenega semena RK LB 
4) ricinusa RK LB 
5) drugih oljnih semen 

in plodov RK LB 
2) Drugo: 

a) tropine repice RK LB 
b) tropine sončnic RK LB 
c) tropine konopnega se- 

mena RK LB 
d) tropine lanenega semena RK LB 
e) tropine soje RK LB 
f) tropine bučnih pečk RK LB 
g) tropine drugih oljnih 

semen in plodov RK LB 
h) ricinusove tropine za 

gnojilo RK LB 

25.07 Glina (kaolin, bentonit itd.), 
razen ekspandirane gline iz 
tar. št. 68.07, andaluzit, ci- 
anid, silimanit, žgani ali ne- 
žgani, mulit; samotna in di- 
nas Zemljina: 
6) Bentonit GDK LB 

28.38 Sulfati (vštevši galune) in per- 
sulfati: 
1) Sulfati: 

d) svinca GDK LB 

28.42 Karbonati in perkarbonati, tr- 
govski amonijev karbonat, ki 
vsebuje amonijev karbamat: 
1) Natrijev karbonat, nevtra- 

len (kalcinirana soda) GDK LB 

28.46 Bora ti in perborati: 
1) Borati: 

a) natrija GDK LB 

29.06 Fenoli in višji fenoli: 
1) Fenoli: 

a) neprečiščeni GDK LB 
5) Drugi GDK LB 

29.11 Aldehidi, aldehidni alkoholi, 
aldehidni etri, aldehidni feno- 
li in drugi aldehidi z navad- 
nimi ali kompleksnimi kisi- 
kovimi funkcijami: 
1) Formaldehid GDK LB 

29.13 Ketoni, ketonski alkoholi, ke- 
tonski fenoli, ketonski alde- 
hidi, kinoni, kinonski alkoholi. 

kinonski fenoli, kinonski al- 
dehidi ter drugi ketoni in ki- 
noni z enostavnimi ali kom- 
pleksnimi kisikovimi funkci- 
jami ter njihovi halogenski, 
sulfo-, nitro- in nitrozo- deri- 
vati: 
1) Monoketoni: 

a) aceton: 
1) neprečiščen GDK LB 

3) Kafra: 
b) druga GDK LB 

29.31 Organske tio-spojine; 
4) Tiodiglikol GDK LB 
8) Drugo: 

a) tioetri GDK LB 

32.13 Tiskarske barve; črnila in tuši 
za pisanje in risanje ter dru- 
ga črnila in tuši: 
1) Tiskarske barve: 

a) črne GDK LB 

38.19 Kemični proizvodi in prepa- 
rati kemične industrije in so- 
rodnih industrij (vštevši tu- 
di mešanice naravnih proiz- 
vodov), ki niso omenjeni in 
ne zajeti drugje; odpadni pro- 
izvodi kemične industrije in 
sorodnih industrij, ki niso 
omenjeni in ne zajeti drugje: 
1) Proizvodi in preparati, ra- 

zen proizvodov in prepara- 
tov iz točke 2 te tarifne 
številke: 
r) drugi: 

17) kemični proizvodi, ki 
niso omenjeni drugje GDK LB 

39.01 Proizvodi kondenzacije, poli- 
kondenzacije in poliadicije, 
modificirani ali nemodificira- 
ni, polimerizirani ali nepoli- 
merizirani, linearni ali neline- 
arni (npr.: fenoplasti, amino- 
plasti, alkidi, polialkilni estri 
in drugi nenasičeni poliestri, 
silikoni): 
3) Poliestri: 

e) za stiskanje in brizganje GDK LB 
6) Epoksidne smole: 

f) lepila GDK LB 

39.02 Proizvodi polimerizacije in 
kopolimerizacije (npr.: polie- 
tilen, politetrahaloetilen, poli- 
izobutilen, polistiren, polivi- 
nllklorid, polivinilacetat, po- 
livinilkloracetat ter drugi po- 
livinilni, poliakrilni in poli- 
metakrilni derivati, kumaron- 
-indenske smole itd.): 

1) Polivinilklorid: 
a) tekoč (v emulziji in raz- 

topini) GDK LB 
4) Polipropilen GDK LB 
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6) Polistiren: 
f) v drugih oblikah (cevi, 

umetna čreva) GDK LB 
8) Drugo; 

b) v blokih, ploščah, profi- 
lih in monofilih GDK LB 

c) v folijah, filmih in tra- 
kovih GDK LB 

e) v drugih oblikah (cevi, 
umetna čreva in dr.) GDK LB 

49.06 Projekti in načrti za indus- 
trijske, arhitektonske, strojne, 
trgovske in podobne namene, 
v izvirniku ali reprodukciji 
na papirju, ki je občutljiv za 
svetlobo; rokopisi in tipkana 
besedila; 
1) Osnutki, industrijski načrti GDK LB 

66.01 Dežniki in sončniki (vštevši 
tudi palice — dežnike, dežnike 
— šotore, vrtne in podobne 
dežnike) ■ 
1) Dežniki in sončniki: 

a) iz svile; 
1) dežniki LB DL 
2) sončniki LB DL 

b) iz sintetičnih vlaken: 
1) dežniki LB DL 
2) sončniki LB DL 

c) iz umetnih vlaken: 
1) dežniki LB DL 
2) sončniki LB DL 

d) iz drugih tekstilnih su- 
rovin; 
1) dežniki LB DL 
2) sončniki LB DL 

2) Drugo LB DL 

70.15 Stekla za ročne in stenske ure 
in oodobna stekla (vštevši 
stekla, ki se uporabljajo za 
sončna očala, pri čemer pa je 
izkliučeno steklo, ki je pri- 
merno za korekcijo vida), upo- 
gnjena, skrivljena, votla in 
podobna: steklene krogle in 
njih segmenti, ki se uporab- 
ljajo za izdelavo ročnih in 
stenskih ur in podobno: 
3) Drugo: 

a) zaščitno upognjeno 
steklo GDK LB 

71.02 Drago in poldrago kamenje, 
neobdelano, rezano ali kako 
drugače obdelano, vendar ne 
vdelano, ne urejeno in ne na- 
nizano (razen po velikosti ne- 
razvrščenega kamenja, ki je 
začasno nanizano zaradi laž- 
jega prenašanja); 
2) Drugi diamanti GDK LB 

73.23. Sodi, posode v obliki bobna, 
ročke, škatle in podobne po- 
sode za prevoz in pakiranje 

GDK LB 

GDK LB 

GDK LB 

LB 

blaga iz železne ali jeklene 
pločevine ali plošč: 
2) Drugo: 

b) embalaža 

82.02 2age (nemehanične), listi za 
ročne ali strojne žage (vštevši 
tudi liste za žage brez zob); 
1) Zage za les: 

b) druge 
3) Drugo; 

b) drugo: 
2) noži in listi za žage v 

lesni industriji in 
gozdarstvu 

82.04 Ročno orodje, vštevši tudi 
vdelane diamante za rezanje 
stekla, ki ne spada v kakšno 
drugo tarifno številko tega 
poglavja; spajkalne lamne. 
nakovala, vpeujalne priprave 
(primeži), razen nribora in de- 
lov za orodne stroje, poljske 
kovačnice, na podstavke mon- 
tirani brusi (na ročni ali nož- 
ni pogoni; 
6) Drugo: 

f) ročno orodje -in drug 
oribor v lesni industriji 
in gozd ■ > r-H-u GDK 

82.05 Izmenjalno orodje za ročne 
obdelovalne priprave, za ob- 
delovalne strni o ali za ročne 
obdelovalno prinrave na me- 
haničen pogon (npr.: za, doib- 
Ijenje, štancanie, vrezovanje, 
vrtanje, zavijanje stiska^-'e, 
preb janje, rezanje, struganje, 
privijanje itd.), vštevši tudi 
matrice za izvlačenie žice, 
matrice za , stiskanje kovin in 
svedre za vrtanje sten: 
1) Iz navadne kovine: 

a) svedri in drugo vrtalno 
orodje: 
2) drugo za obdelovalne 

stroje razen za ob- 
delovanje lesa GDK 

b) navojni svedri, povrtala, 
navojno orodje za ma- 
tice, vštevši tudi dr- 
žala nareznic, glavnike 
za navoj in drugo na- 
vojno orodje za luknje, 
povrta vanje lukenj in 
za narezovanje navojev: 
4^ drugo: 

a) za obdelovalne 
stroje, razen za 
obdelovanje lesa GDK LB 

c) rezkala, igle za prevla- 
čenje profilov (mandri- 
ni), modulna odvodna 
rezkala in drugo orodje 

LB 
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za rezkanje, prevlačenje 
in izdelavo zobnikov: 
2) drugo: 

a) za obdelovalne 
stroje, razen za 
obdelovanje lesa 

e) orodje za izvlačenje 
(palic, cevi idr.), vštevši 
tudi orodje (matrice- 
-patrice) za hladno stis- 
kanje kovin: 
1) matrice za izvlačenje 

žice 
2) drugo 

f) vrtalno in sondažno oro- 
dje: 

rudarsko: 
a) za obdelovalne 

stroje, razen za 
obdelovanje lesa 

2) drugo: 
a) za obdelovalne 

stroje, razen za 
obdelovanje lesa 

g) drugo orodje za stroje 
in ročne obdelovalne 
priprave: 
1) drugo orodje za ob- 

delovalne stroje, ra- 
zen za obdelovanje 
lesa 

2) Iz kovinskih karbidov: 
a) za vrtanje in sondažo: 

1) rudarsko; 
a) za obdelovalne 

stroje 
2) drugo: 

a) za obdelovalne 
stroje, razen za 
obdelovanje lesa 

b) drugo orodje za stroje 
in ročne obdelovalne 
priprave: 
1) drugo orodje za ob- 

delovalne stroje, ra- 
zen za obdelovanje 
lesa 

84.03 Gazogeni in generatorji za 
vodni plin s čistilcem ali brez 
čistilca; acetilenski generator- 
ji (na moker postopek) in po- 
dobni plinski generatorji s 
čistilcem ali brez čistilca: 
1) Generatorji za pridobivanje 

generatorskega plina 
2) Generatorji za vodni plin 
3) Acetilenski generatorji 
4) Drugi generatorji 

84.04 Parni stroji — lokomobile 
(vštevši tudi premične stroje, 
razen parnih traktorjev iz tar. 
št. 87.01 ali mehanično pre- 
mikanih cestnih valjarjev) z 
lastnimi kotli: 
2) Turbinski 
3) Drugi 

84.05 Parni stroji na vodno ali dru- 
go paro brez vdelanih kotlov: 
1) Batni: 

a) ladijski 
b) industrijski 

GDK LB 

GDK DK 
GDK DK 

GDK LB 

GDK LB 

GDK LB 

GDK LB 

GDK LB 

GDK LB 

GDK LB 
GDK LB 
GDK LB 
GDK LB 

GDK 
GDK 

GDK 
GDK 

LB 
LB 

LB 
LB 

84.09 Mehanično premikam cestni 
valjarji: 
1) Parni cestni valjarji GDK LB 
4) Drugi valjarji GDK LB 

84.13 Kurišča za peči na tekoče go- 
rivo (atomizerji). na trdno 
gorivo v prahu ali na plin; 
mehanični kurjači—greblje, 
mehanične rešetke—ražnj i ter 
mehanični odstranjevalci pe- 
pela in podobne naprave: 
4) Drugo GDK LB 

84.14 Industrijske in laboratorijske 
peči, neelektrične: 
4) Drugo: 

b) pekovske peči: 
1) brez traku GDK DK 
2) s trakom, za kruh GDK DK 
3) s trakom, za drugo 

pecivo GDK DK 
c) drugo: 

4) drugo GDK LB 

84.16 Kalandri in podobni stroji za 
valjanje (razen za obdelova- 
nje in valjanje kovin in za 
valjanje stekla) in valji zanje: 
1) Kalandri GDK LB 
2) Valji-cilindri za kalandre GDK LB 
3) Drugo: 

a) stroji za likanje perila 
(z valji) GDK DK 

b) drugo GDK LB 

84.17 Stroji, naprave in podobna la- 
boratorijska oprema na elek- 
trično ogrevanje ali ne, za ob- 
delovanje materiala, pri kate- 
rem se spreminja temperatu- 
ra, kot je ogrevanje, kuhanje, 
žganje, destilacija, prečiščeva- 
nje, sterilizacija, pasterizacija, 
parjenje, sušenje, evaporiza- 
cija, vaporizacija, kondenza- 
cija ali hlajenje, razen gospo- 
dinjskih strojev in naprav; 
grelniki za vodo in grelniki za 
kopalnice, neelektrični: 
1) Stroji in naprave (razen 

strojev in naprav iz točke 
2): 
a) za pranje in sušenje tek- 

stilnih vlaken GDK DK 
f) stroji za sušenje lesa; 

1) z infrardečimi žarki GDK LB 
2) drugo GDK LB 

g) avtomatični stroji za 
destilacijo in evaporiza- 
cijo: 
1) industrijski in labo- 

ratorijski destilatorji GDK LB 
h) sušilnice za predelavo 

sadja in zelenjave GDK DK 
j) drugo: 
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3) stroji za gostinstvo in 
ekspresne restavra- 
racije (za kuhanje, 
peko, praženje ipd.) GDK 

4) vulkanizatorji za gu- 
mi GDK 

5) kotli za kuhanje as- 
falta GDK 

84.18 Centrifuge, stroji in aparati 
za filtriranje in čiščenje teko- 
čin ali plinov (razen lijakov 
za filtriranje, cedil za mleko 
in podobno): 
1) Posnemalnikl GDK 
2) Drugo: 

a) centrifuge za tekočine: 
1) industrijske: 

b) centrifuge za slad- 
korne tovarne GDK 

c) druge GDK 
2) laboratorijske GDK 

84.19 Stroji^ in aparati za čiščenje 
in sušenje steklenic in drugih 
posod; stroji za polnjenje, za- 
piranje, pečatenje, kapsulira- 
nje in etiketiranje steklenic, 
ročk, škatel, vreč in drugih 
posod; drugi stroji za paki- 
ranje in embaliranje blaga; 
stroji za gaziranje pijač; stroji 
za pomivanje posode: 
3) Stroji za pomivanje, čišče- 

nje in sušenje steklenic GDK 
4) Stroji za zapiranje in eti- 

ketiranje GDK 
5) Aparati za gaziranje pijač GDK 
6) Stroji za pakiranje in zapi- 

ranje tekočin v plastične 
plašče GDK 

7) Stroji in aparati za zavija- 
nje biskvitov in peciva GDK 

8) Stroji za doziranje in paki- 
ranje GDK 

9) Drugo: 
a) stroji za polnjenje stek- 

lenic GDK 

84.21 Mehanični aparati (ročni ali 
ne), ki brizgajo, razpršujejo 
ali razsipajo tekočine ali prah; 
gasilski aparati (napolnjeni ali 
ne); aerografske pištole in po- 
dobni aparati; stroji in apa- 
rati, ki mečejo paro ali pesek, 
in podobni stroji, ki mečejo 
curek: 
3) Drugi aparati za razne na- 

mene, ki s črpalkami raz- 
pršujejo tekočino: 
b) naprave za umeten dež GDK 
c) drugo GDK 

4) Atomizerji in podobne 
škropilnice: 

DK 

LB 

LB 

LB 

LB 
LB 
LB 

LB 

LB 
LB 

LB 

LB 

LB 

LB 

a) ročne: 
1) hrbtne vinogradniške 

škropilnice GDK 
2) kmetijski razpršilniki 

(razen vinogradniških 
škropilnic) GDK 

b) do 400 1, samovozne GDK 
c) do 400 1, nošene in vle- 

čene GDK 
d) nad 400 1 do 800 1, sa- 

movozne GDK 
f) nad 800 1; 

1) samovozne GDK 
2) druge GDK 

g) drugo: 
1) reaktivni kmetijski 

meglilniki GDK 

DK 

LB 
LB 

DK 

LB 

LB 
LB 

LB 
84.22 Stroji in aparati za dviganje, 

manipulacijo, nakladanje in 
razkladanje ter električne žič- 
nice in konvejerji (npr.: lifti, 
dvigala, škripci, žerjavi, tran- 
sportni žerjavi, vitli, žičnice, 
konvejerji s trakovi in te!e- 
feriki), razen strojev in apa- 
ratov iz tar. št. 84.23: 
5) Drugo: 

c) dvigalne naprave in vitli 
z oporo: 
2) železniške dvigalne 

naprave 
4) ladijske dvigalne na- 

prave 
d) samostojne dvigalne na- 

prave, premične; 
2) železniške 
4) ladijske 

e) drugo: 
1) elevatorji za žito in 

slamo 
4) drugo 

84.23 Nepremični in premični stroji 
za izkopavanje, niveliranje, 
nabijanje, poglabljanje, vrta- 
nje in kopanje zemlje, mine- 
ralov ali rudnin (npr.: me- 
hanične lopate, stroji za re- 
zanje premoga, ekskavatorji, 
scraperji. nivelirni stroji in 
buldožerji); stroji za zabijanje 
pilotov, snežni plugi brez last- 
ne5a, P0S0ria (vštevši tudi pri- ključke za snežne pluge): 
5) Stroji za nabijanje tal, ra- 

zen cestnih valjarjev:' 
a) bati za nabijanje cest 
c) drugo 

84.25 Stroji, aparati in priprave za 
spravljanje in mlatev kmetij- 

n skih pridelkov; stiskalnice za 
^ slamo in krmo; kosilniki za 

LB travo, vejalniki, in podobni 
stroji za čiščenje semena, zr- 
nja in stročnic; stroji za sor- 
tiranje jajc in drugi stroji za 

GDK 

GDK 

GDK 
GDK 

GDK 
GDK 

LB 

LB 

LB 
LB 

LB 
LB 

GDK 
GDK 

LB 
LB 
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sortiranje kmetijskih pridel- 
kov (razen strojev za mlinsko 
industrijo iz tar. št. 84.29): 
I) Kombajni za žito: 

b) vlečeni GDK LB 
3) Drugi kombajni; 

a) samovozni: 
1) za kopanje krompirja GDK LB 
2) za kopanje repe in 

pese GDK LB 
3) za obiranje bombaža GDK LB 
5) drugo GDK LB 

b) vlečeni: 
3) za kopanje krompirja GDK LB 
4) za obiranje bombaža GDK LB 
5) drugi GDK LB 

4) Vezalniki snopov in žetveni 
stroji: 
a) vprežni: 

1) vezalniki snopov GDK LB 
2) žetveni stroji GDK LB 

b) traktorski: 
1) vezalniki snopov GDK LB 
2) žetveni stroji GDK LB 

c) samovozni: 
1) vezalniki snopov GDK LB 
2) žetveni stroji GDK LB 

5) Kosilniki: 
a) vprežni GDK LB 
b) traktorski GDK DK 
c) samovozni GDK LB 

6) Mlatilnice: 
a) z elevatorjem GDK LB 
b) brez elevatorja GDK LB 

7) Robkalniki: 
a) ročni GDK LB 
b) motorni GDK DK 

8) Grablje in obračalniki za 
seno: 
a) vprežni: 

1) grablje GDK LB 
2) obračalniki GDK LB 

9) Stiskalnice za seno in sla- 
mo GDK LB 

10) Stroji za kopanje krom- 
pirja, repe in pese: 
a) za kopanje krompirja GDK LB 

II) Stroji za sortiranje: 
a) jajc GDK LB 
b) sadja GDK LB 
c) vrtnin GDK LB 
d) drugega GDK LB 

12) Drugo: 
a) kopalniki za kopanje 

drugih plodov GDK LB 
b) stroji za obiranje in 

sušenje bombaža GDK LB 
c) vejalniki GDK LB 
e) drugo GDK LB 

84.28 Drugi kmetijski, vrtnarski, pe- 
rutninarski in čebelarski stro- 
ji; naprave za kalitev z meha- 
nično ali termično opremo; 
valilniki in nasadi za perut- 
nino: 
1) Valilniki: 

a) avtomatični GDK DK 
b) drugi GDK LB 

2) Stroji za krmljenje in na- 
pajanje perutnine in živine: 
a) avtomatični GDK DK 
b) drugi GDK LB 

3) Drugo: 
a) krmorezniki in mlini za 

krmo GDK DK 
b) drugo GDK DK 

84.29' Stroji za mlinsko industrijo 
in drugi stroji (razen strojev 
za kmetijska gospodarstva) za 
predelavo žita in suhih stroč- 
nic: 
1) Mlini na kladiva GDK DK 
2) Drugi mlini GDK DK 
3) Naprave za presevanje in 

čiščenje GDK LB 
4) Naprave za luščenje in po- 

dobno GDK LB 
5) Stroji in naprave za izloča- 

nje semena in kali GDK LB 
6) Drugi GDK LB 

84.30 .Stroji,, ki ne spadajo v druge 
tarifne številke tega poglavja, 
uporabljajo pa se v naslednjih 
živilskih industrijah in indu- 
strijah pijač: v pekarnah, sla- 
ščičarnah, za izdelovanje čoko- 
ladnih izdelkov, makaronov, 
raviolov in podobnih živilskih 
mlevskih izdelkov, za izdelo- 
vanje mesnih, ribjih, sadnih in 
zelenjavnih izdelkov (vštevši 
tudi stroje za razrezovanje in 
rezanje); za pridobivanje slad- 
korja in piva: 

1) Stroji za pripravljanje te- 
sta 

2) Stroji za rezanje in odmer- 
janje testa 

8) Stroji in naprave za izdelo- 
vanje piva in špirita 

9) Stroji in naprave za izde- 
lovanje rastlinskih olj in 
masti 

10) Stroji in naprave za razre- 
zovanje, drobljenje in po- 
dobno predelavo zrnja, trsa, 
gomolj astih delov itd. 

11) Drugo: 
a) stroji za industrijo kva- 

GDK 

GDK 

GDK 

GDK 

GDK 

GDK 

DK 

DK 

DK 

LB 

LB 

LB 

84.31 Stroji za izdelovanje in do- 
vrševanje celulozne mase, pa- 
pirja ali kartona: 
1) Stroji in aparati za izdelo- 

vanje celulozne mase (pa- 
pirne mase) in za izdelova- 
nje in dovrševanje papirja; 
a) stroji za izdelovanje ce- 

luloze GDK LB 
b) stroji za izdelovanje pa- 

pirja GDK LB 
2) Stroji in aparati za izdelo- 

vanje in dovrševanje kar- 
tona in lepenke GDK LB 

3) Drugo GDK LB 

84.32 Knjigoveški stroji, vštevši tu- 
di stroje za šivanje knjig: 



Četrtek, 16. avgusta 1973. URADNI LIST SFRJ Številka 45. — Stran 1399, 

1) Stroji za prepogibanje, stro- 
ji za šivanje z žico (heft), 
motorni, razen tul šivalnih 
strojev na sukanec in žico GDK LB 

2) ^rugo GDK LB 

84.33 Stroji za rezanje papirja ali 
kartona vseh vrst; drugi stro- 
ji za predelovanje papirne 
mase, papirja ali kartona: 
1) Stroji za izdelovanje papir- 

nih vrečic, ovojnic in dru- 
gih papirnih in kartonskih 
predmetov za zavijanje GDK LB 

2) Stroji za rezanje papirja in 
kartona j GDK LB 

3) Drugi GDK LB 

84.34 Stroji, aparati in .pribor za 
ulivanje in stavljanje črk; 
stroji za pripravljanje in iz- 
delovanje tiskarskih ploščic, 
plošč, klišejev ali valjev, iz- 
vzemši obdelovalne stroje iz 
tar. št. 84.45, 84.46 in 84.47; 
tiskarske črke vseh vrst, mat- 
rice, z odtiski in klišeji; tis- 
karske ploščice, plošče-klišeji, 
ploščice, plošče, valji in lito- 
grafsko kamenje, pripravljeni 
za tiskarske namene (uglajeni, 
uzmjeni ali polirani); 
1) Stroji, aparati in pribor za 

ulivanje in stavljanje črk: 
a) stroji, aparati in pribor 

za ulivanje in stavljanje 
(Hnotip, monotip, inter- 
tip itd.) GDK LB 

b) stroji, aparati in pribor 
za ulivanje, brez vdela- 
nih naprav za stavlja- 
nje GDK LB 

2) Drugi stroji GDK LB 

84.35 Drugi tiskarski stroji; pomo- 
žni tiskarski stroji: 
1) Veliki rotacijski stroji . GDK LB 
2) Grafični stroji za tisk in 

cinkografijo GDK LB 
3) Drugi grafični stroji GDK LB 
4) Drugo: 

a) pomožni tiskarski stroji GDK LB 

b) drugo GDK LB 

84.36 Stroji za predenje (iztiskova- 
nje) umetnih in sintetičnih 
tekstilnih vlaken iz mase; 
stroji za pripravljanje narav- 
nih ali umetnih in sintetičnih 
tekstilnih vlaken; stroji za 
predenje in vpredanje; stroji 

za dvojitev, -navijanje in pre- 
vijanje (vštevši tudi stroje za 
navijanje osnove): 
1) Stroji za predenje (iztisko- 

vanje) umetnih in .sinte- 
tičnih tekstilnih vlaken iz 
mase GDK 

2) Stroji za pripravljanje vla- 
ken: 
a) bombaža, konoplje in 

lanu _ GBK 
c) sintetičnih in umetnih 

vlaken GDK 
' d) drugih vlaken GDK 

3) Čistilnice za bombaž in u- 
metna in sintetična vlakna GDK 

4) Mikalniki (karde) in razte- 
zalke: 
b) za volno GDK 
d) za druga vlakna GDK 

5) Stroji za dvojitev in česa- 
nje trakov iz: 
a) bombaža, konoplje in 

lanu GDK 
b) volne GDK 
c) umetnih in sintetičnih 

vlaken GDK 
d) drugih vlaken GDK 

6) Predilni in predpredilni 
stroji: 
a) za bombaž, konopljo in 

lan GDK 
c) za umetna in sintetična 

vlakna GDK 
d) za druga vlakna GDK 

7) Stroji za dvojitev in vpre- 
danje preje: 
b) iz volne GDK 
d) iz drugih vlaken GDK 

9) Ostali stroji GDK 

84.37 Stroji za tkanje, pletenje, iz- 
delovanje vrvic, tila, čipk, 
vezenin, pozamenterije, ple- 
tenic ali mrež; stroji za pri- 
pravljanje preje, ki se upo- 
rablja na teh strojih, vštev- 
ši tudi snovalne in ravnalne 
stroje: 
4) Statve za tkanje konopne- 

nih in lanenih tkanin GDK 
5) Druge statve GDK 
6) Stroji za pletenje nogavic: 

a) ročni • GDK 
b) drugi GDK 

7) Trikotažni stroji: 
a) za ravno pletenje GDK 
b) za krožno pletenje GDK 

9) Ravnalni stroji GDK 
10) Stroji za pregledovanje go- 

tovih tkanin GDK 
11) Stroji za popravljanje no- 

gavic GDK 
12) Drugo GDK 

LB 

LB 

LB 
LB 

LB 

LB 
LB 

LB 
LB 

LB 
LB 

DK 

DK 
LB 

LB 
LB 
LB 

DK 
LB 

LB 
LB 

DK 
LB 
LB 

LB 

LB 
LB 
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84.38 Pomožni stroji za stroje iz tar. 
žt. 84.37 (šaft stroji, jacquar- 
dski stroji, avtomatični ustav- 
ljati gibanja in mehanizmi za 
spreminjanje smeri čolnička); 
deli in pribor, ki so namenjena 
izključno ali v glavnem za 
stroje iz te tarifne številke in 
za stroje iz tar. št. 84.36 ali 
84.37 (vretena in krila za vre- 
tena, garniture za mikalnike, 
izmetovalci tuljav, čolnički, niti 
in dvigalci za niti in igle itd.); 
1) Pomožni stroji in aparati 

za stroje iz tar. št. 84.37: 
a) šaft stroji GDK DK 
b) jacouardski stroji GDK DK 
c) drugo GDK LB 

84.39 Stroji za izdelovanje in do- 
vrševanje klobučevine v kose 
ali oblike, vštevši tudi stroje 
za izdelovanje klobukov in 
klobučnih tulcev: 
1) stroji za izdelovanje klo- 

bučevine GDK LB 
2) stroji za izdelovanje klobu- 

kov in tulcev GDK LB 

84.40 Stroji za pranje, čiščenje, su- 
šenje, beljenje, barvanje, ap- 
retiranje, dovrševanje in pre- 
vlačenje tekstilne preje, tka- 
nin ali izdelkov iz tekstilnih 
surovin (vštevši tudi stroje za 
pranje, likanje in suho čišče- 
nje); stroji za zvijanje, navi- 
janje in rezanje tkanin; stro- 
ji za prevlačenje tkanin ali 
drugih podlog pri izdelovanju 
linoleja in drugih pokrivačev 
za pod: stroji za tiskanje tka- 
nin, usnja, stenskih tapet, za- 
vojnega papirja, linoleja in 
drugih materialov ter gravi- 
rane ali jedkane plošče, plošči- 
ce ali valji za te stroje: 
1) Stroji in aparati, razen 

strojev in aparatov iz toč- 
ke 2; 
b) stroji za kemično či- 

ščenje s polnjenjem do 
10 kg GDK DK 

c) stroji za kemično čišče- 
nje s polnjenjem nad 
10 kg GDK DK 

d) stroji za likanje konfek- 
cije in trikotaže GDK DK 

j) drugi stroji in naprave: 
1) stroji za tiskanje 

preje ali klobuče- 
vine GDK LB 

2) drugo GDK LB 

84.41 Šivalni stroji; omarice za ši- 
valne stroje; igle - za šivalne 
etroje: 
5) Industrijski šivalni stroji 

za tkanine, kompletni GDK LB 
6) Glave za šivalne stroje iz 

točke 5 GDK LB 
7) Industrijski šivalni stroji za 

usnje, plastiko in podobno GDK LB 
8) Glave za šivalne stroje iz 

točke 7 GDK LB 
10) Glave za stroje iz točke 9 GDK LB 
13) Drugo: 

a) čevljarski stroji GDK LB 
b) drugo GDK LB 

84.42 Stroji (razen šivalnih strojev) 
za pripravljanje, strojenje ali 
obdelavo kož (vštevši tudi 
stroje za obutev); l 

3) Za izdelovanje in poprav- 
ljanje obutve in drugih 
usnjenih izdelkov; 
b) stroji za izdelovanje us- 

njenih izdelkov (roka- 
vic. kovčkov, jermenov 
in pod.) GDK LB 

c) drugo GDK LB 
4) Deli: 

d) drugi GDK LB 

84.43 Konvertorji, livarski lonci, li- 
varski kalupi in livarski stroji 
za metalurgijo in livarne: 
2) Stroji za centrifugalno uli- 

vanje GDK LB 
5) Stroji za ulivanje v kalupe GDK LB 

84.44 Valjarne in valjarniški okro- 
vi ter valjarji zanje; 
3) Stroji in naprave za konč- 

no dodelavo GDK LB 
4) Stroji za ddrezovanje pol- 

izdelkov in gotovih valjar- 
niških izdelkov GDK LB 

84.45 Stroji za obdelovanje kovin in 
kovinskih karbidov, razen 
strojev iz tar. št. 84.49 ali 
84.50; 
1) Stroji za obdelovanje z de- 

formacijo; 
a) zračna kladiva, kovaški 

stroji, stroji za zako- 
vanje in avtomati za 
kovanje; 
3) stroji za zakovajije GDK LB 
4) drugi stroji in na- 

prave za kovanje GDK DK 
c) drugi stroji; 

6) drugi stroji; 
a) klopi za izvlačenje GDK LB 

2) Stroji za obdelovanje s 
struženjem; 
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b) vrtalni stroji: 
4) koordinantni, speci- 

alni in drugi: 
c) drugi GDK DK 

c) brusilni stroji: 
5) drugi; 

d) brusilni stroji za 
cilindre GDK LB 

f) skobeljniki: 
2) vertikalni, specialni 

in prevlečeni: 
b) drugi skobeljniki 

in oblikovalni 
stroji GDK LB 

k) stroji za izdelova- 
nje ozobljenih ele- 
mentov GDK LB 

n) drugi stroji: 
3) za izdelovanje pogon- 

skih gredi GDK DK 
4) za izdelovanje in us- 

posabljanje orodja GDK DK 
5) za izdelovanje odmi- 

čnih gredi GDK DK 
6) za obdelovanje žice 

(odrezovanje, plete- 
nje itd) GDK LB 

84.46 Stroji za obdelovanje kamna, 
keramike, betona, azbestnega 
cementa in podobnih mineral- 
nih snovi ali za hladno ob- 
delovanje stekla, razen stro- 
jev iz tar. št. 84.49: 
3) Stroji za vibriranje betona GDK LB 
4) Stroji in naprave za obde- 

lovanje betona GDK LB 

84.47 Stroji za obdelovanje lesa, 
plute, kosti, ebonita (trdega 
kavčuka), trdih umetnih plas- 
tičnih snovi ali drugih trdih 
snovi za rezljanie, razen stro- 
jev iz tar. št. 84.49: 
1) Stroji za stiskanje plastič- 

nih snovi: 
a) navadni GDK LB 
b) z revolverskiml glavami GDK LB 

2) Stroji za vrtanje GDK LB 
3) Stroji za izdelovanje par- 

keta GDK LB 
4) Stroji za struganje lesa GDK LB 
5) Stroji za visokofrekvenčno 

lepljenje lesa GDK LB 
6) Stroji za rezkanje lesa GDK LB 

7) Stroji za brušenje lesa GDK LB 
, 8) Zage za les: 

a) motorne GDK LB 
b) električne GDK LB 
c) cirkularji za les GDK LB 
d) tračne za hlode GDK LB 
e) tračne, mizarske GDK LB 

9) Jarmeniki za les GDK LB 

10) Drugi stroji za mehanično 
predelavo lesa: 
a) stružnice in kopirni stro- 

ji za les GDK LB 
b) za izrezovanje čepov in 

lastovičjega repa, za les GDK * LB 
c) za les, kombinirani GDK LB 
d) za lesno industrijo, dru- 

gi GDK LB 
e) za izdelovanje sodov GDK LB 
f) za izdelovanje voz GDK LB 
g) za izdelovanje furnirja, 

vezanih in panelnih 
• plošč GDK LB 

11) Avtomatične linije za pre- 
delavo lesa (transferji ipd.) GDK LB 

12) Drugi stroji: 
a) za zakovanje in spojnice 

za les GDK LB 
b) za obdelovanje plute, 

kosti, ebonita in bakelita GDK LB 
c) drugo GDK LB 

84.52 Računski stioji; računovod- 
stveni pisalni stroji; registrske 
blagajne, stroji za frankiranje 
pošte, stroji za izdajanje kart 
in podobni stroji, ki imajo ra- 
čunske naprave: 
2) Knjigovodstveni stroji: 

a) mehanični GDK LB 
b) električni GDK LB 

3) Stroji za registriranje in 
izdajanje kart GDK LB 

4) Stroji za frankiranje pošte GDK LB 
5) Registrske blagajne GDK DK 
6) Drugi GDK LB 

84.53 Statistični stroji s sistemom 
preluknjanih kartic (npr.: soi*- 
tirni, računski in tabelirni); 
računovodstveni stroji s siste- 
mom, podobnim sistemu pre- 
luknjanih kartic; pomožni 
stroji za te stroje (npr.: luk- 
njalni in preizkuševalni stroji): 
1) Stroji za pripravo (luknja- 

nje, preverjanje, reproduk- 
cijo, urejanje itd.) ' GDK LB 

2) Stroji za obdelavo (tabelir- 
ni, računski ipd.) GDK LB 

3) Drugi: 
b) elektronski stroji za av- 

tomatizacijo GDK LB 
c) elektronski stroji z infra 

žarki , GDK LB 
d) drugo GDK LB 

84.54 Drugi pisarniški stroji (npr.: 
razmnoževalni, hektografski in 
šablonski stroji, stroji za ad- 
resiranje, stroji za sortiranje 
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kovancev, stroji za štetje in 
zavijanje kovancev, aparati za 
zarezovanje svinčnikov, za 
perforiranje in spajanje): 
3) Aparati in stroji za sprem- 

ljanje produkcijskega pro- 
cesa GDK LB 

4) Stroji in naprave za pri- 
pravljanje podatkov za nu- 
merično programiranje GDK LB 

84.56 Stroji za sortiranje, preseva- 
nje, separacijo, pranje, lomlje- 
nje, mletje in mešanje zemlje, 
kamna, rudnin in drugih trd- 
nih mineralnih tvarin (vštevši 
tudi prah in gmoto-pasto); 
stroji za aglomeriranje, uliva- 
nje in oblikovanje trdnih mi- 
neralnih goriv, keramične 
mase, neotrjenega cementa, 
sadre in drugih mineralnih 
proizvodov v prahu ali gmo- 
ti; stroji za izdelovanje pešče- 
nih livarskih kalupov: 

6) Stroji za izdelovanje livar- 
skih kalupov GDK LB 

84.57 Stroji za izdelovanje in obde- 
lovanje stekla (razen strojev 
za hladno obdelovanje stekla); 
stroji za sestavljanje električ- 
nih žarnic ter elektronskih in 
podobnih žarnic in cevi: 
3) Stroji za sestavljanje elek- 

tričnih žarnic, radijskih 
žarnic ali cevi, katodnih 
cevi itd. GDK LB 

84.59 Stroji in mehanične priprave 
(razen strojev in priprav, ki so 
izključno ali v glavnem le deli 
drugih strojev in aparatov), 
ki ne spadajo v nobeno dru- 
go tarifno številko tega pog- 
lavja: 

2) Drugo: 
a) stroj j in priprave za iz- 

delovanje in vzdrževa- 
nje betonskih in asfalt- 
nih cestišč GDK LB 

b) stroji in priprave za to- 
bačno industrijo GDK LB 

c) specialne priprave za 
transport in pakiranje 
gradbenega materiala 
(strešnikov, zidakov, ke- 
ramike, cementa, apna, 
sadre) GDK LB 

d) stroji in priprave za 
gradnjo in vzdrževanje 
železniških prog GDK LB 

e) stroji in priprave za iz- 
delovanje izoliranih 
vodnikov GDK LB 

f) stroji za kemično obde- 
lavo lesa GDK LB 

i) krmarske naprave GDK LB 

1) mehanične priprave za 
avtomatično odpiranje 
in zapiranje ladijskega 
žrela GDK 

m) drugo: 
3) stroji za obdelovanje 

gumija GDK 
5) stroji za izdelovanje 

tekstilnih vrvi GDK 
7) mešalci za živilsko 

industrijo, stroji za 
valjanje in pranje 
loja — za priprav- 
ljanje margarine GDK 

8) stiskalnice za indus- 
trijo olja, masti in 
mila GDK 

12) stroji za izdelovanje 
vrvi in pletarskih iz- 
delkov GDK 

84.60 Livarske škatle za livarne ko- 
vin; kalupi za ulivanje kovin 
(razen kalupov za ingote), za 
kovinske karbide, za steklo, 
za mineralne snovi (npr.: ke- 
ramične mase; beton ali ce- 
ment) ali za kavčuk in umet- 
ne plastične snovi: 
1) Kalupi za centrifugalno u- 

livanje: 
c) za odlitke cementa, be- 

tona in azbestnega ce- 
menta GDK 

2) Drugo; 
c) za odlitke cementa, be- 

tona in azbestnega ce- 
menta GDK 

85.03 Primarne celice in primarne 
baterije: 
2) Drugo: 

b) elementi in celice za e- 
lektrične primarne al- 
kalične baterije (živo 
srebro-cink, srebro- 
-cink) 

d) električne primarne al- 
kalične baterije (živo 
srebro-cink, srebro- 
-cink) 

e) drugo 

85.13 Električni aparati za žično 
telefonijo in telegrafijo (vštev- 
ši tudi aparate za telekomuni- 
kacije s prenosnim frekvenč- 
nim sistemom); 

2) Telefonski aparati: 
a) induktorski SV in po- 
dobni GDK 

3) Ročni telegrafski aparati 
in naprave GDK 

4) Visokofrekvenčne telefon- 
ske naprave GDK 

6) Teleprinterji in podobni 
električni aparati GDK 

7) Drugi telegrafski aparati: 
b) drugi GDK 

8) Visokofrekvenčne naprave GDK 
11) Drugo GDK 

LB 

LB 

LB 

LB 

LB 

LB 

LB 

LB 

GDK 

GDK 
GDK 

LB 

LB 
LB 

LB 

LB 

D 

LB 

LB 
D 

LB 
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85.15 Radiotelegrafski in radiotele- 
fonski prenosni in sprejemni 
aparati; radiooddajni in tele- 
vizijski prenosni in sprejemni 
aparati (vštevši aparate z vde- 
lanimi gramofoni) ter televi- 
zijske kamere; pomožni apa- 
rati za radionavigacijo, radarji 
in radijski kontrolni aparati 
za daljavo: 

3) Drugo: 
a) oddajniki in sprejemniki 

za zvezo (ladijski, spe- 
cialni) 

b) letalski radarji in radij- 
ske postaje za zvezo z 
letali: 
1) radarji 
2) radijske postaje 

c) ladijski radarji 
d) radiogoniometrične po- 

staje in kompletne na- 
prave za radijsko loka- 
cijo v prometu (radar 
na zemlji ipd., VOR, 
markerji) 

h) drugo: 
2) aparati za daljinsko 

navigacijo in daljin- 
sko krmiljenje 

85.16 Električna oprema za kon- 
trolo prometa na železnicah, 
cestah in notranjih vodnih po- 
teh in oprema, ki se uporablja 
v podobne namene na prista- 
niščih in letališčih: 
1) Signalne in varnostne na- 

prave: 
c) v plovbi 
d) v zračnem prometu 

2) Električni-elektronski apa- 
rati za kontrolo varnosti in 
komando v prometu: 
c) v plovbi 
d) v zračnem prometu 

3) Drugo 

85.17 Električni aparati za zvočno 
in optično signalizacijo (zvon- 
ci, sirene, signalne table, alar- 
mni aparati proti tatvini in 
požaru), izvzemši aparate iz 
tar. št. 85.09 in 85,16: 
1) Za zvočno signalizacijo: 

a) električne signalne na- 
prave za letala in ladje 

2) Za optično signalizacijo: 
a) električne signalne na- 

prave za letala in ladje 

GDK 

GDK 
GDK 
GDK 

LB 

LB 
LB 
LB 

GDK 

GDK 

LB 

LB 

GDK 
GDK 

GDK 
GDK 
GDK 

LB 
LB 

LB 
LB 
LB 

GDK 

GDK 

LB 

LB 

3) Za kombinirano zvočno-op- 
tično signalizacijo: 
a) električne signalne na- 

prave za letala in ladje GDK 

85.20 Električne žarnice z nitko in 
električne žarnice s praznje- 
njem (vštevši tudi infrardeče 
in^ ultravioletne žarnice); ob- 
ločnicej fotografske bliskovne 
električne žarnice: 
1) Žarnice: 

a) z nitko: 
1) žarnice za motorna 

vozila 
2) žarnice majhnih veli- 

kosti 
3) drugo: 

a) žarnice za nape- 
tost do 20 V 

b) žarnice za nape- 
tost nad 20 V 

d) fotografske blis- 
kovne cevi in žar- 
nice 

b) s praznjenjem 
c) s plinsko polnitvijo 
d) žarnice .za vse projekcij- 

ske aparate in reflektor- 
ske žarnice nad 1 kW 

e) ultravioletne 
rdeče žarnice 

in infra- 

f) drugo: 
1) obločnice 
2) druge 

3) Okovje za žarnice 
4) Vznožki za vsakovrstne žar- 

nice in fluorescenčne cevi 
6) Drugo: 

b) drugi deli žarnic (razen 
steklenih): 
2) drugi 

c) drugo 

85.22 Električno blago in aparati 
(razen aparatov, ki so izključ- 
no ali v glavnem deli drugih 
strojev ali aparatov), ki ne 
spadajo v katerokoli drugo 
tarifno številko tega poglavja: 
1) Akceleratorji delcev, nabi- 

tih z električno energijo 
2) Drugo: 

a) električni aparati za vži- 
ganje min v rudarstvu 

85.25 Izolatorji iz 
materiala; 

kakršnegakoli 

2) Iz trdega kavčuka 
3) Iz stekla 
4) Iz plastičnih tvarin 
5) Drugo 

86.01 Parne tirne' lokomotive in za- 
logovniki: 

GDK 

GDK 

GDK 

GDK 

GDK 
GDK 
GDK 

GDK 

GDK 

GDK 
GDK 
GDK 

GDK 

GDK 
GDK 

GDK 

GDK 

GDK 
GDK 
GDK 
GDK 

LB 

DK 

LB 

LB 

DK 

LB 
DK 
LB 

LB 

LB 

LB 
LB 
LB 

LB 

LB 
LB 

LB 

LB 

LB 
RK 
LB 
LB 
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1) Parne lokomotive: 
b) za ozki tir GDK LB 
c) za rudnike GDK LB 

2) Zalogovniki GDK LB 

86.02 Električne tirne lokomotive na 
akumulatorje ali z zunanjim 
virom električne energije: 
1) Akumulatorske električne 

lokomotive: 
b) za ozki tir GDK LB 
c) za rudnike GDK LB 

3) Električne lokomotive z na- 
pajanjem iz enega sistema: 
b) za ozki tir GDK LB 
c) za rudnike GDK LB 

4) Električne lokomotive z na- 
pajanjem iz več sistemov: 
b) za ozki tir GDK LB 
c) za rudnike GDK LB 

5) Druge lokomotive in ma- 
nevrke: 
b) za ozki tir GDK LB 
c) za rudnike GDK LB 

86.03 Druge tirne lokomotive: 
4) Lokomotive z drugimi viri 

energije, izvzemši paro in 
komprimirani zrak ter lo- 
komotive iz točk 1, 2 in 3: 
b) motorne za ozki tir GDK LB 
c) motorne za rudnike GDK LB 

5) Druge tirne lokomotive: 
b) motorne za ozki tir GDK LB 
c) motorne za rudnike GDK LB 

86.04 Motorni železniški in cestno- 
železniški osebni vagoni, va- 
goni za pohištvo in tovorni va- 
goni ter motorne drezine: 
2) Osebni tirni avtobusi: 

a) osebni železniški vozovi 
z dieselskim motorjem GDK LB 

b) drugo ' GDK LB 
5) Tovorni motorni vagoni GDK LB 
6) Motorne drezine: 

a) avtomobili GDK LB 
b) tovornjaki GDK LB 
c) drugo GDK LB 

7) Ostalo: 
a) železniška motoma vo- 

, žila za vzdrževanje in 
popravila GDK LB 

b) električni cestnoželeznl- 
ški vozovi za popravila 
(na lasten pogon) GDK LB 

c) drugo GDK LB 

86.05 Železniški in cestnoželezniški 
osebni in prtljažni vagoni, sa- 
nitetni vagoni, zaporni vagoni. 

preizkuševalni vagoni, poštni 
vagoni in drugi specialni ie-. 
lezniški vagoni: 
1) Železniški vagoni: 

a) osebni: 
2) za ozki tir GDK LB 

c) sanitetni GDK LB 
d) preizkuševalni GDK LB 
1) jedilni (restavracija): 

2) za ozki tir GDK LB 
h) spalni: 

2) za ozki tir GDK LB 
2) Cestnoželezniški priklop- 

niki: 
b) tovorni GDK LB 
c) drugi GDK LB 

3) Drugo GDK LB 

86.06 Železniški in cestnoželezniški 
vagoni — delavnice, dvigalne 
naprave in druga servisna vo- 
zila: 
1) Železniški vagoni — delav- 

nice GDK LB 
2) Železniški vagoni — dvi- 

galne naprave GDK LB 
3) Druga železniška servisna 

vozila GDK LB 
4) Drezine brez motorja GDK LB 
5) Cestnoželezniški vagoni — 

delavnice GDK LB 
6) Cestnoželezniški vagoni — 

dvigalne naprave GDK LB 
7) Drugo GDK LB 

86.07 Železniški in cestnoželezniški 
vagoni za prevoz blaga: 
1) Železniški vagoni: 

i) vagoneti in jamski vo- 
zički 

2) Cestnoželezniški vagoni 

87.11 Invalidski vozički z naprava- 
mi na mehaničen pogon (z 
motorjem ali brez motorja) 

87.14 Druga vozila (vštevši tudi 
priklopnike) brez mehaničnega 
pogona in njihovi deli: 
5) Druga vozila: 

c) neomenjena cestna vozi- 
la (brez lastnega pogo- 
na) GDK LB 

88.02 Letala, hidroavioni in zmaji; 
rotošuti: 
3) Helikopterji GDK D 

90.01 Leče, prizme, zrcala in drugi 
optični elementi iz kakršne- 
gakoli materiala, nemontirani, 
izvzemši take optično neobde- 
lane steklene elemente; listi 
ali plošče iz polarizirajočega 
materiala: 
1) Obdelano optično steklo za 

korekcijo vida: 
a) optično obdelana stekla 

za očala GDK** D 
b) kontaktna stekla — leče LB** LB 

GDK DK 
GDK LB 

GDK LB 
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90.02 Leče, prizme, zrcala in drugi 
optični elementi iz kakršne- 
gakoli materiala, montirani, 
ki so deli ali fitingi instru- 
mentov ali aparatov, razen 
takih optično neobdelanih 
steklenih elementov: 
1) Objektivi za fotografske 

aparate GDK 
2) Optično vdelani elementi za 

fotografske aparate, kine- 
matografske aparate 
projekcijske aparate 

90.03 Okviri za očala, ščipalnike, 
lornjone, za očala s ščitnikom 
proti prahu in podobno ter 
deli zanje: 
3) Deli: 

a) okviri za očala 

90.07 Fotografski aparati; fotograf- 
ski bliskovni aparati: 
3) Posebni fotografski aparati 

za industrijo in medicino 

90.12 Sestavljeni optični mikrosko- 
pi, tudi z napravo za fotogra- 
firanje ali projekcijo slik; 
1) Optični mikroskopi velikih 

povečav za industrijsko mi- 
kroskopijo 

3) Mikročitalci in naprave za 
mikrosnemanje 

4) Drugo: 
a) mikrofotografski, kine- 

matografski in projek- 
cijski aparati 

b) merilni mikroskopi 
c) drugo 

90.20 Aparati, ki delujejo na upora- 
bi žarkov X ali sevanja radio- 
aktivnih snovi (vštevši tudi 
aparate za radiografijo in ra- 
dioterapijo); rentgenski gene- 
ratorji; rentgenske cevi; rent- 
genski zasloni; visokonapetost- 
ni rentgenski generatorji; 
rentgenske kontrolne plošče 
in mize; rentgenske mize, 
stoli in podobne naprave za 
preiskovanje in zdravljenje: 
5) Drugo: 

a) v zdravstvene namene 

90.21 Instrumenti, aparati in modeli, 
namenjeni edinole za demon- 
striranje (npr.: pri pouku ali 
na razstavah), ki niso uporab- 
ni za kaj drugega: 
1) Medicinska in veterinarska 

učila 
2) Biološka učila in modeli 

3) Fizikalna, kemična in teh- 
nološka učila 

GDK 

LB 

LB 

GDK 

GDK 

LB 

LB 

GDK 

GDK 

GDK 
GDK 
GDK 

LB 

LB 

LB 
LB 
LB 

LB** LB 

GDK 
GDK 

GDK 

LB 
LB 

LB 

LB 
LB 

LB 

4) Reliefni zemljevidi in glo- 
busi, modeli zgradb GDK 

5) Drugo GDK 

90.23 Hidrometri in podobni instru- 
menti; termometri, pirometri, 
barometri, higrometri; psihro- 
metri, z napravami za regi- 
stracijo ali brez njih; kombi- 
nacija teh instrumentov: 
2) Drugo: 

a) hidrometri, higrometri 
in psihrometri GDK 

90.25 Instrumenti in aparati za fi- 
zikalne in kemične analize 
(kot so: polarimetri, refrakto- 
metri, spektrometri, aparati za 
analizo plinov); instrumenti in 
aparati za merjenje in preiz- 
kušanje viskoznosti, luknjiča- 
vosti, širjenja, površinske na- 
petosti ipd.) (kot so: viskozi- 
metri, porozimetri, dilatomet- 
ri); instrumenti in aparati za 
merjenje in preizkušanje ko- 
ličine toplote, svetlobe ali 
zvoka (kot so: fotometri, vštev- 
ši tudi ekspozimetre, kalori- 
metre); mikrotomi: 
3) Denzitometri GDK 

/'' 
90.27 Števci vrtljajev, števci proiz- 

vodnje, taksimetri, števci ki- 
lometrov, korakov in podobno, 
hitrostni kazalci (vštevši tudi 
magnetne hitrostne kazalce) in 
tahometri (razen predmetov iz 
tar. št. 90.14); stroboskopi: 
2) Vsi števci proizvodnje, vrt- 

ljajev in podobni števci z 
regulacijo GDK LB 

93.04 Drugo strelno orožje, vštevši 
tudi signalne pištole, pištole 
in revolverje samo za mane- 
vrsko strelivo, puške za iz- 
streljevanje harpun in podob- 
no: 

LB 

1) Puške: 
a) lovske 
3. V seznamu blaga, za 

katero se določajo iz- 
vozni in uvozni pogoji, 
ki je sestavni del od- 
loka o blagu, katerega 
izvoz in uvoz sta regu- 
lirana. se spremeni in 
dopolni naslednje: 

1) v tarifni številki 02.05 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Svinjska slanina in salo, 
brez mršavega mesa ter 
perutninsko salo (netop- 
Ijeno in nestiskano), sve- 
ži, ohlajeni, zmrznjeni, 
nasoljeni, razseljeni, posu- 
sušeni ali prekajeni:«; 

GDK 
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2) v tarifni številki 03.02 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Ribe, posušene, nasoljene 
ali razsoljene; ribe pre- 
kajene, pred prekajeva- 
njem ali med njim pečene 
ali ne:«; 

3) ime poglavja 4 se spre- 
meni in se glasi: 
»Mleko in mlečni izdelki; 
ptičja jajca; naravni med; 
užitni izdelki živalskega 
izvora, ki niso omenjeni 
in ne zajeti v kakšni dru- 
gi določbi te tarife«; 

4) v tarifni številki 04.06 se 
v točki 1) črta določba 
pod a). 
Dosedanji določbi pod b) 
in c) postaneta določbi 
pod a) in b); 

5) za tarifno številko 04.06 
se doda nova tarifna šte- 
vilka 04.07, ki se glasi: 
„04.07 Užitni izdelki ži- 
valskega izvora, ki niso 
omenjeni in ne zajeti v 
kakšni drugi določbi te 
tarife LB 

6) v tarifni številki 11.09 se 
imenovanje spremeni in 
se glasi: 
«Pšenični gluten, posušen 
ali neposušen«; 

7) v tarifni številki 15.01 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Mast, druga svinjska 
maščoba in perutninska 
mast, stiskana, topljena 
ali izločena s topilom:«; 

8) v tarifni številki 15.02 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Goveji, ovčji in kozji loj; 
surov, topljen ali izločen 
s topilom, vštevši tudi 
»prvi sok«:«; 

9) v tarifni številki 16.02 se 
v točki 1) črta določba 
pod c). Določbi pod d) in 

" e) postaneta določbi pod 
c) in d). V dosedanji do- 
ločbi pod f), ki postane- 
določba pod e), se za do- 
ločbo pod 3) doda nova 
določba pod 4), ki se glasi: 
»4) drugo LB 

10) tarifna številka 16.03 se 
spremeni in se glasi: 
»16.03 Mesni ekstrakti in 
sokovi; ribji ekstrakti: 

LB«; 

GDK« 

1) Mesni ekstrakti LB 
2) Ribji ekstrakti LB 
3) Sokovi LB 

11) v tarifni številki 17.01 se 
doda nova točka 2), ki se 
glasi: 
»2) Kemično čista saha- 

roza LB 
Dosedanja točka 2) posta- 
ne točka 3); 

12) v tarifni številki 19.02 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedo: »mo- 
ke«, doda beseda: »zdro- 
ba,«; 

13) v tarifni številki 19.07 se 
imenovanje spremeni in 
se glasi: 
»Kruh, ladijski prepečen- 
ci in drugi navadni pe- 
kovski izdelki brez slad- 
korja, medu, jajc, maščob, 
sira ali sadja.«; 

14) v tarifni številki 21.05 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»12.05 Juhe in manj vredne 
juhe v tekočem in trdnem 
stanju ali v prahu; homo- 
genizirani sestavljeni živil- 
ski izdelki:«; 

15) v tarifni številki 21.07 se 
za točko 6) dodajo tri no- 
ve točke, ki se glasijo: 
»7) Mlečna hrana za otro- 

ke LB 
8) Matični mleček 

D 
GDK 

LB«; 

LB«; 

LB 
9) Encimski preparati za 

mehčanje mesa LB 
Dosedanja točka 7) posta- 
ne točka 10); 

16) v tarifni številki 23.06 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Izdelki rastlinskega izvo- 
ra, ki se uporabljajo za 
krmljenje živali, ne ome- 
njeni in ne zajeti v kakš- 
ni drugi določbi te ta- 
rife:«; 

17) v tarifni številki 25.12 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Silikatna fosilna moka in 
podobne silikatne Zemlji- 
ne (npr.: kremenasta siga, 
tripolit, diatomit), žgane 
ali nežgane, očitne speci- 
fične teže 1 ali manj:«; 

18) v tarifni številki 27.07 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Olja in drugi proizvodi, 
pridobljeni z destilacijo 

LB 
LB 

LB«; 
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katrana iz črnega premo- 
ga pri visoki temperaturi; 
podobni proizvodi, ki so 
navedeni v opombi 2 k 
poglavju 27 carinske ta- 
rife:«; 

19) v tarifni številki 28.03 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Ogljik (vštevši tudi oglji- 
kove saje):«; 

20) v tarifni številki 28.05 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Alkalne in zemeljsko-al- 
kalne kovine; kovine red- 
kih zemljin; natrij in 
skandij; njihove mešanice 
ali zlitine; živo srebro:«; 

21) v tarifni številki 28.06 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Solna kislina in kloro- 
žveplena kislina:«; 

22) v tarifni številki 29.11 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Aldehidi, aidehidni alko- 
holi, aldehidni etri, aide- 
hidni fenoli in drugi al- 
dehidi z navadnimi ali 
kompleksnimi kisikovimi 
funkcijami, ciklični poli- 
meri aldehidov; paraform- 
aldehid:«; 

23) v poglavju 29 se ime raz- 
delka VII spremeni in se 
glasi: 
»Karbonske kisline in nji- 
hovi anhidridi, halidi, per- 
oksidi ter perkisline in 
njihovi halogenski, sulfo-, 
nitro- in nitrozo- deriva- 
ti«; 

24) v tarifni številki 29.14 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Monokarbonske kisline 
in njihovi anhidridi, hali- 
di, peroksidi in perkisline 
ter njihovi halogenski, 
sulfo-, nitro- ali nitrozo- 
derivati:«; 

25) v tarifni številki 29.15 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Polikarbonske kisline in 
njihovi anhidridi. halidi, 
peroksidi in perkisline ter 
njihovi halogenski, sulfo-, 
nitro- ali nitrozo- deriva- 
ti:«; 

28) v tarifni številki 29.16 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Karbonske kisline s funk- 
cijo alkoholov, fenolov, 
aldehidov ali ketonov. in 
druge karbonske kisline z 
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enostavno ali kompleksno 
kisikovo funkcijo ter nji- 
hovi anhidridi, halidi, pe- 
roksidi in perkisline ter 
njihovi halogenski sulfo-, 
nitro- in nitrozo- deriva- 
ti:«; 

27) v tarifni številki 29.25 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Spojine s karboksiamid- 
no funkcijo; spojine oglji- 
kove kisline z amidno 
funkcijo:«; 

28) v tarifni številki 29.26 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Spojine s karboksiamid- 
no funkcijo (vštevši tudi 
sulfimid, ortobenzoejeve 
kisline in njihove soli) in 
spojine z imino funkcijo 
(vštevši tudi heksametilen- 
tetramin in trimetilen-tri- 
nitramin):«; 

29) v tarifni številki 29.39 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Hormoni, naravni ali 
sintetični, njihovi deriva- 
ti, ki se uporabljajo pred- 
vsem kot hormoni; drugi 
steroidi, ki se uporabljajo 
predvsem kot hormoni:«; 

30) v tarifni številki 29.43 se 
črta točka 2). Dosedanji 
točki 3) in 4) postaneta 
točki 2) in 3); 

31) v tarifni številki 32.03 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Sintetična organska stro- 
jila in neorganska stro- 
jila; preparati za stroje- 
nje, ki vsebujejo naravna 
strojila ali jih ne vsebu- 
jejo; encimski preparati 
za uvodno strojenje (npr.: 
encimskega, pankreatične- 
ga ali bakteričnega izvo- 
ra):«; 

32) v tarifni številki 32.09 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedami: »ti- 
skarske folije; barve« do- 
dajo besede: »in druga 
barvila«; 

33) v tarifni številki 32.12 se 
uvodni stavek v imenova- 
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nju spremeni in se glasi: 
»Kiti za steklorezc.e; kiti 
za cepljenje; slikarski ki- 
ti; preparati za zidarstvo, 
ki niso obstojni proti og- 
nju; kiti za polnjenje in 
pečatenje ter podobni, 
vštevši tudi smole, kite in 
cemente;«; 

34) (Sprememba v imenu po- 
glavja 34 ne prihaja v 
poštev za slovensko bese- 
dilo.); 

35) v tarifni številki 34.01 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
sMilo; organska površin- 
ska -aktivna sredstva, ki se 
uporabljajo kot milo, v 
obliki paličic, kolačkov in 
kosov, oblikovanih ali vli- 
tih, kombiniranih z milom 
ali ne:«; 

36) v tarifni številki 38,19 se 
v točki 1) pod r) določba 
pod 5) spremeni in se gla- 
si: 
»5) preparati za živilsko 

industrijo LB LB«; 
37) v tarifni številki 39.01 se 

v točki 3) določba pod a) 
spremeni in se glasi: »a) 
v prahu, granulatu in 
kosmičih LB LB« 
v točki 3) za določbo pod 
i) se doda nova določba 
pod j), ki se glasi: »j) tra- 
kovi LB LB« 
V točki 8) se za določbo 
pod g) doda nova določba 
pod h), ki se glasi: 
»h) polietri za poliuretane LB LB«; 

38) v tarifni številki 39.02 se 
■ v točki 1) pod c) črta do- 
ločba pod 6). 
Dosedanja določba pod 7) 
postane določba pod 6). 
V točki 3) se določba, pod 
b) spremeni in se glasi: 
»b) nizkotlačni v prahu 
in granulatu (gostote nad 
0,932) LB LB« 
V točki 6) se določba pod 
a) spremeni in se glasi: 
»a) polistiren in kopoli- 
merstiren z nad 50% sti- 
rola, v prahu, granulatu 
in zrncih LB RK« 
V točki 8) se določba pod 
g) spremeni in se glasi: 
»g) v prahu, zrncih, gra- 
nulatu in kosmičih LB LB« 
V točki 8) se za določbo 
pod g) doda nova določba 

pod h), ki se glasi: 
»h) polivinilni alkohol LB LB«; 

39) v tarifni številki 44.03 se 
v točki 5) določba pod b) 
spremeni in se glasi: 
»b) telefonski, telegrafski 

in električni drogovi 
iz vsakovrstnega lesa, 
neimpregnirani: 
1) iz listavcev D LB 
2) iz iglavcev D LB 

c) telefonski, telegrafski 
in električni drogovi 
iz vsakovrstnega lesa, 
impregnirani: 
1) iz listavcev LB LB 
2) iz iglavcev LB LB« 

Dosedanja določba pod c) 
postane določba pod d); 

40) v tarifni številki 44.09 se 
uvodni stavek v imeno- 
vanju spremeni in se gla- 
si: 
»Les za obroče; klani ko- 
liči, lesene palice in koli, 
zašiljeni, po dolžini ne- 
razžagani, odpadki lesa, 
celulozni les v kosih ali 
drobnih delcih, iveri iz 
lesnih vrst, ki se uporab- 
ljajo za pridobivanje ocet- 
ne kisline ali za bistre- 
nje tekočin:«; 

41) v tarifni številki 44.21 se 
uvodni stavek v imeno- 
vanju spremeni in se gla- 
si; 
»Kompletni leseni zaboji, 
škatle, gajbe, bobni in po- 
dobna embalaža:«; 

42) v tarifni številki 51.04 se 
v točki 1) pod b) za do- 
ločbo pod 1) doda nova 
določba pod 2), ki se glasi: 
»2) nepremočljive tkanine 
za šotore in dežnike LB LB«; 
Dosedanja določba pod 2) 
postane določba pod 3); 

43) v tarifni številki 57.03 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi; 
»Juta in druga vlakna iz 
ličja, ki niso omenjena 
in ne zajeta v kakšni dru- 
gi določbi te tarife, suro- 
va ali predelana, vendar 
nevpredena; predena in 
predivo iz teh surovin 
(vštevši tudi raztrgane 
cunje ali vrvi);«; 

44) v tarifni številki 57.06 se 
imenovanje spremeni in 
se glasi: 
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»Preja iz jute ali drugih 
tekstilnih vlaken iz ličja 
iz tar. št. 57.03«; 

45) v tarifni številki 57.10 se 
imenovanje spremeni in 
se glasil 
»Tkanine, tkane iz jute ali 
drugih tekstilnih vlaken 
iz ličja iz tar. št. 57.03«; 

46) v tarifni številki 58.07 se 
v uvodnem' stavku v ime- 
novanju za besedama:« 
»shenille preja« dodajo 
besede: »(vštevši tudi flo- 
kirano shenille prejo),«; 

47) v tarifni številki 59.03 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Tkanine iz spojenih prej 
in predmeti iz teh tkanin, 
impregnirani, prevlečeni 
ali ne:«; 

48) tarifna številka 59.08 se 
spremeni in se glasi: 
»Tekstilne tkanine, im- 
pregnirane, prevlečene ali 
prekrite ali laminirane s 
preparati celuloznih de- 
rivatov ali z drugimi sin- 
tetičnimi plastičnimi ma- 
teriali; 
1) Tkanine za pohištvo: 

a) na bazi polivinilklo- 
rida 

b) na bazi drugih u- 
metnih in sintetič- 
nih materialov 

2) Druge: 
a) tkanine za proizvod- 

njo obutve in ga- 
lanterije: 
1) na bazi poliviniK 

klorida 
2) na bazi drugih 

umetnih in sin- 
tetičnih materia- 
lov 

b) drugo: 
1) na bazi polivinil- 

klorida 

LB 

LB 

LB 

LB 

LB 
2) na bazi drugih 

umetnih in sin- 
tetičnih materia- 
lov LB 

49) v tarifni številki 60.05 v 
točkah 1) do 6) se za do- 
ločbami pod f) dodajo no- 
ve določbe pod g), ki se 
glasijo: 
»g) drugo LB 

50) v tarifni številki 61.06 se 
za točko 3) doda nova 
točka 4), ki se glasi; 
»4) Iz sintetičnih vlaken LB 
Dosedanji točki 4) in 5) 
postaneta točki 5) in 6); 

51) v tarifni številki 64.02 se 
v točki 2) za določbo pod 

GDK 

DK 

GDK 

DK 

GDK 

DK«; 

LB«; 

LB« 

s) doda nova določba pod 
š), ki se glasi: 
»š) druga obutev LB 

52) v tarifni številki 64.04 se 
v točki 3) črtajo besede: 
»(plastike, klobučevine, li- 
noleja idr.)« 

53) v tarifni številki 68.04 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju nadomestijo be- 
sede: »ne montirani na 
podstavke« z besedama; 
»brez postavkov«; 

54) v tarifni številki 69.01 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Zidaki za toplotno izola- 
cijo, bloki, strešniki in po- 
dobno blago za toplotno 
izolacijo iz fosilne silikat- 
ne moke ali podobnih si- 
likatnih zemljin (npr. kre- 
menčeva siga, tripolit, 
diatomit):«; 

55) v tarifni- številki 69.14 se 
v točki 3) za določbo pod 
b) doda nova določba pod 
c), ki se glasi: 
»c) drugo LB 

56) v tarifni številki 70.12 se 
imenovanje spremeni in 
se glasi; 
»Notranje steklo za ter- 
movke in druge izolirane 
posode«; 

57) v tarifni številki 73.13 se 
za točko 5) doda nova, 
točka 6), ki se glasi: 
»6) Drugo LB 

58) v tarifni številki 73.15 se 
za točko 26) doda nova 
točka 27), ki se glasi: 
»27) Drugo LB 

59) v tarifni številki 73.21 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju črtajo besede: 
»kompletne ali ne, spoje- 
ne ali ne«; 

60) v tarifni številki 73.22 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedo: »ma- 
tenala« črta vejica in do- 
dajo besede; »(razen pli- 
na pod tlakom ali tekoče- 
ga plina),«; 

61) v tarifni številki 73.24 se 
imenovanje spremeni in 
se glasi; 
»Železni ali jekleni kon- 
tejnerji za plin pod tla- 
kom ali tekoči plin 

62) v tarifni številki 73.33 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedo; »ve- 
zenje« namesto vejice po- 
stavi dvopičje ter črtajo 
besede: »vštevši tudi ne- 
dovršene«; 
»vštevši tudi nedovršene«; 

LB«; 

GDK«; 

RK«; 

RK«; 

LB GDK«; 
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63) v tarifni številki 73.37 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju črta beseda: 
»parne«; 

64) v tarifni številki 73.38 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju črta beseda: 
»stavbno«; 

65) v tarifni številki 74.09 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedo; »ma- 
teriala« črta vejica in do- 
dajo besede: »(razen plina 
pod tlakom ali tekočega 
plina),«; 

66) v tarifni številki 74.13 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju črta beseda: 
»stavbno«: 

67) v tarifni številki 76.08 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedo: »kon- 
strukcije« črtajo vejica in 
besede: »kompletne ali ne, 
spojene ali ne«; 

63) v tarifni številki 76.09 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedo: »ma- 
teriala« črta vejica in do- 
dajo besede: »(razen pli- 
na pod tlakom ali teko- 
čega plina)«; 

69) v tarifni številki 76.11 se 
imenovanje spremeni In 
se glasi: »Aluminijasti 
kontejnerji za plin pod 
tlakom ali tekoči plin 

70) v tarifni številki 76,15 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju črta beseda: 
»stavbno« 

71) v tarifni številki 82.04 se 
v uvodnem stavku v ime- 

črta beseda: 
besede: »na 

montirani bru- 
nadomestijo za 
»brusi s pod- 

novanju 
»vdelane« 
podstavke 
si« pa se 
besedami: 
stavkom«; 

72) v tarifni številki 83.01 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedo: »pred- 
mete« črtajo vejica in be- 
sede: »dovršeni ali ne,«; 

73) v tarifni številki 84.01 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Kotli za pridobivanje 
vodne in druge pare (iz- 
vzemši kotle za centralno 
kurjavo s toplo vodo, ki 
lahko -proizvajajo paro z 
nizkim tlakom); kotli za 
pregrevanje vode:«; 

74) v tarifni številki 84.02 se 
v uvodnem stavku v ime- 

LB GDK«; 

novanju besede: »za par- 
ne kotle — z vodno ali 
drugo paro« nadomestijo 
z besedami: »za kotle iz 
tar. št. 84,01«; 

75) v tarifni številki 84,09 se 
točki 2) in 3) spremenita 
in se glasita: 
»2) Cestni valjarji na die- 

sslski pogon 
a) do 4 t 
b) nad 4 t do 12 t 
c) nad 12 t 

3) Vibracijski valjarji: 
a) vlečeni vibracijski 

valjarji-gladki, brez 
polnjenja, do 4 t 

b) vlečeni vibracijski 
ježi, brez polnjenja, 
do 4 t 

c) samovozni tandem- 
ski vibracijski va- 
ljarji, brez polpje- 
nja, do 10 t 

d) drugi 
76) v tarifni številki, 84.17 se 

v točki 1) določba pod d) 
spremeni in se glasi: 
»d) za parjenje in sušenje: 

1) za parjenje lesa 
2) drugo 

V točki 1) pod g) se do- 
ločba pod 2) spremeni in 
se glasi: 
»2) evaporizatorji 
V točki 1) pod j) se črta 
določba pod 1). 
Dosedanje določbe pod 2) 
do. 7) postanejo določbe 
pod 1) do 6); 

77) v tarifni številki 84.1Š se 
v točki 2) določba pod b) 
spremeni in se glasi: 
»b) stroji: naprave za 

filtriranje in čiščenje 
tekočin in plinov: 

1) izmenljivi filtri za 
fluide za stroje, apa- 
rate in naprave: 
a) do 4 kg 
b) nad 4 kg 

2) stroji in naprave za 
čiščenje, mehčanje 
in regeneracijo: 
a) zraka in plinov, 

nezadostno čistih 
ali onesnaženih 
pri predelavi, 
zgorevanju in 
uporabi 

b) naravnih vod in 
odplak 

c) drugih tekočin s 
tlakom ali brez 
tlaka 

d) drugo 
78) v tarifni številki 84.21 v 

točki 4) se določba pod e) 
spremeni in se glasi: 
»e) nad 400 1 do 800 1, vle- 
čene 

LB 
LB 
LB 

LB 

LB 

LB 
LB 

LB 
LB 

LB 

LB 
LB 

LB 

LB 

LB 
LB 

LB 
DK 
LB 

DK 

DK 

DK 
LB«; 

LB 
GDK«; 

DK« 

GDK 
GDK 

DK 

DK 

DK 
LB«; 

LB GDK«; 
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79) v tarifni številki 84.22 se 
točka 4) spremeni in se 
glasi: 
»4) Stroji in naprave za 

jamski transport: 
a) grabilni transpor- 

terji 
b) drugo 

V točki 5) se določbi pod 
a) in b) ter določba pod 
e) pod 3) spremenijo in se 
glasijo: 
a) transporterji z gumija- 

stim ali jeklenim tra- 
kom, ki se premika, na 
lasten pogon: 
1) širokim do 400 mm 
2) širokim od 400 do 

2000 mm 
3) širokim nad 2000 mm 

b) transporterji z gumija- 
stim ali jeklenim tra- 
kom, ki vibrira, na la- 
sten pogon: 
1) širokim do 400 mm 
2) širokim od 400 do 

2000 mm 
3) širokim nad 2000 mm 

e) drugo: 
3) jamski nakladalniki 

80) v tarifni številki 84.23 v 
točki 5) se določba pod b) 
spremeni in se glasi; 
»b) stroji za nabijanje — 

vibratorji 
81) v tarifni številki 84.36 v 

točki 4) se določbi pod a) 
in c) spremenita in se gla- 
sita: 
»4) Mikalniki (karde) in 

raztezalke: 
a) za bombaž, konop- 

ljo in lan: 
1) mikalniki (kar- 

de) 
2) raztezalke ' 

c) za umetna in sinte- 
tična vlakna: 
1) mikalniki (karde) 
2) raztezalke 

V točki 7) se določbi pod 
a) in c) spremenita in se 
glasita: 
»7) Stroji za dvojitev in 

vpredanje preje: 
a) iz bombaža, konop- 

lje in lanu: 
1) stroji za dvoji- 

tev: 
a) avtomatični 
b) drugi1 

2) stroji za vpre- 
danje 

c) iz umetnih in sin- 
tetičnih vlaken: 
1) stroji, za dvoji- 

tev: 
a) avtomatični 
b) drugi 

2) stroji za vpre- 
danje 

LB 
LB 

LB 

LB 
LB 

LB 

LB 
LB 

LB 

LB 

LB 
LB 

LB 
LB 

LB 
LB 

LB 

LB 
LB 

LB 

DK 
LB« 

LB 

DK 
LB 

LB 

DK 
LB 

LB«; 

DK«; 

LB 
DK 

LB 
DK« 

LB 
DK 

LB 

LB 
DK 

LB«; 

82) v tarifni številki 84.37 se 
točke 1), 2) in 3) spreme- 
nijo in se glasijo: 
»1) Statve za tkanje na- 

vadnih c volnenih, 
bomažnih in svilenih 
tkanin: 
a) za tkanje svilene 

tkanine LB LB 
b) druge LB '" C 

2) Statve za tkanje volne- 
nih, bombažnih in svi- 
lenih tkanin na jacqu- 
ardskih strojih in po- 
dobnih avtomatičnih 
strojih; 
a) s čolničkom; 

1) za svilo LB LB 
2) druge LB DK 

b) brez čoiuička LB LB 
3) Statve za čipke in poza- 

menterijo: 
a) brez čolnička LB LB 
b) druge LB DK« 

V 7) točki se za določbo 
pod b) doda nova, določ- 
ba pod c), ki se glasi; 

»c) drugi LB LB« 
Točka 8) se spremeni in 
se glasi; 
«8) Snovalni stroji: 

a) za volno LB DK 
b) drugi LB LB«; 

83) v tarifni številki 84.40 se 
v točki 1) pod a) določba, 
pod 2) spremeni in se gla- 
si: 
»2) stroji za sušenje tka- 

nin; 
a) s sitastimi bobni LB DK 
b) drugi LB LB«; 

Določbe pod e), f), h) in i) 
se spremenijo in se gla- 
sijo: I 
e) stroji za beljenje in 

barvanje preje: 
1) elektronski LB LB 
2) drugi • LB DK 

f) stroji za beljenje in 
barvanje tkanin: 
1) jiggers (žigri) LB DK 
2) drugi LB LB 

h) stroji in naprave za 
apretiranje in podobni 

« stroji: 
1) streji za valjanje 

tkanine LB DK 
2) drugi LB LB 

i) stroji za z^Tjanje, reza- 
nje in navijanje tka- 
nin; 
1) stroji za navijanje 

in dolžinsko števil- 
čenje LB DK 

2) drugi LB LB«; 
84) v tarifni številki 84.41 se 

točka 9) spremeni in se 
glasi; 
»9) Drugi industrijski ši- 

valni stroji; 
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a) za sestavljanje tri- 
kotažnih delov z 
verižnim zankastim 
šivom, finim do 
16/2,57 cm . LB DK 

b) drugo LB LB«; 
85) v tarifni številki 84.42 se 

točke 1), 2) in 3) spreme- 
nijo in se glasijo: 
»1) Stroji za pripravljanje 

in strojenje: 
a) stroji za priprav- 

ljanje kož in krzna; 
1) stroji za odstra- 

njevanje mes- 
natice in maščo- 
be LB DK 

2) za ožemanje ko- 
že, prehodni LB DK 

3) za ožemanje ko- 
že kalandrskega 
tipa LB DK 

4) drugo LB LB 
b) stroji za strojenje 

■ kož LB LB 
2) Za obdelovanje: 

a) stroji za likanje in 
šagreniranje usnja LB DK 

b) stroji za brušenje 
in struženje usnja 
in krzna 1.800 mm LB DK 

c) drugo LB LB 
3) Za izdelovanje in po- 

pravljanje obutve in 
drugih usnjenih izdel- 
kov; 
a) stroji za izdelovanje 

obutve (razen šival- 
nih strojev); 
1) stroji za izdelo- 

vanje zgornjih 
delov obutve 

2) stroji za sestav- 
ljanje usnjene 
obutve (razen 
strojev za navla- 
čenje (c vikanje) 

3) drugo 
86) v tarifni številki 84.45 se 

v 1) točki pod a) določba 
pod 1) spremeni in se 
glasi: 
»1) vzmetna kladiva, par- 

na in zračna; 
a) vzmetna kladiva LB DK 
b) zračna kladiva LB DK 
c) parna kladiva LB LB« 

V točki 1) pod b) se črta 
določba pođ 1) c). 
V točki 2) pod f) se do- 
ločba pod 1) b) spremeni in 
se glasi; 
»1) kratkohodni in dolgo- 

hodni: 
b) skobelniki in obli- 

■ kovalni stroji, 
drugi; 
1)-kratkohodni ho- 

rizontalni LB DK 
2) drugi LB LB«; 

87) v tarifni številki 84.49 se 
v točki 3) določba pod a) 
spremeni in se glasi: ^ 

LB 

LB 
LB 

DK 

DK 
LB«; 

»a) ročno orodje, na mo- 
torni pogon: 
1) za les LB LB 
2) drugo LB GDK«; 

88) v tarifni številki 84,50 se 
v točki 4) določba pod b) 
spremeni in se glasi; 
»b) za rezanje; 

1) bram in ingotov LB LB 
2) drugi LB GDK«; 

89) v tarifni številki 84.52 se 
v točki 1) za določbo pod 
b) doda nova določba pod 
c), ki se glasi; 
»c) elektronski LB DK«; 

90) v tarifni številki 84.53 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi; v 
»Stroji za avtomatično 
obdelovo podatkov in nji- 
hove enote: magnetni in 
optični čitalniki, stroji, ki 
šibrirajo podatke na pod- 
logo in stroji za obdelavo 
takih podatkov, ki niso 
omenjeni in ne zajeti v ^ 
kakšni drugi ' določbi te 
tarife:«; 
v točki 3) se določba pod 
a) spremeni in se glasi: 
»a) elektronski računski 

stroji, razen iz tar. št. 
84.52 LB LB«; 

91) v tarifni številki 84.56 se 
točka 2) spremeni in se 
glasi: 
»2) Naprave in oprema za 

pripravljanje in vgra- 
jevanje betona: 
a) prevozne betonar- 

ne, z zmogljivostjo 
do 15 m3/h betona, 
s prostopadnimi ali 
prisilnimi mešalci LB DK 

b) stabilne betonarne 
z zmogljivostjo do 
50 mVh betona, s 
prisilnimi mešalci LB DK 

c) drugo LB LB« 
V točki 5) se določba pod 
a) spremeni in se glasi: 
»a) drobilniki in mešalci LB DK« 
Točka 7) se spremeni in 
se glasi; 
»7) Drugo; 

a) asfaltne baze, z 
zmogljivostjo do 
40 t/h LB DK 

b) drugo LB LB«; 
92) v tarifni številki 84,59 se 

uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi; 
»Stroji in mehanične pri- 
prave s posebno funkcijo, 
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ki ne spadajo v nobeno 
drugo tarifno številko te- 
ga poglavja:«; 

93) v tarifni številki 85.01 se 
v točki 1) pod b) za do- 
ločbo pod 1) doda nova 
določba pod 2), ki se glasi: 
»2) statični LB 

94) v tarifni številki 85.08 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju besede: »dinami 
in stikala, ki se uporablja- 
jo« nadomestijo z beseda- 
mi: »generatorji (dinami 
in alternatorji) in stikala, 
ki se uporabljajo skupaj«; 

95) v tarifni številki 85.15 se 
u uvodnem stavku v ime- 
no vanju besede: »(vštevši 
aparate z vdelanim gra- 
mofonom)« nadomestijo z 
besedami: »(vštevši tudi 
sprejemnike z vdelanimi 
magnetofoni ali aparati za 
reprodukcijo zvoka)«; 

96) v tarifni številki 85.19 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Električni aparati za 
vključevanje in izključe- 
vanje električnih tokokro- 
gov, za zavarovanje elek- 
tričnih tokokrogov, stikov 
v električnih tokokrogih 
(npr.: stikala, releji, varo- 
valke, strelovodi, predna- 
petostni dušilci, vtiči, 
znožki za žarnice, stične 
doze); upori, stalni ali 
spremenljivi (vštevši tudi 
potenciometre), razen 
grelnih uporov; tiskovna 
vezja, komandne plošče 
(razen telefonskih ko- 
mandnih plošč) in kon- 
trolne plošče:«; 

97) v tarifni številki 85.21 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Elektronske, hladnoka- 
todne in fotokatodne ter 
vakuumske žarnice in cevi 
(vštevši tudi žarnice in 
cevi, napolnjene z živo- 
srebrno paro ali plinom, 
katodne cevi, cevi za te- 
levizijske kamere, usmer- 
ne cevi z živosrebrnim 

■oblokom); fotocelice, mon- 
tirani piezoelektrični kri- 
stali, diode, transistorji in 

GDK«; 

podobni polprevodniški e- 
lementi; elektronski mi- 
krotokokrogi:«; 

98) v tarifni številki 86.08 se 
uvodni stavek v imenova- 
nju spremeni in se glasi: 
»Kontejnerji, posebej kon- 
struirani in opremljeni za 
prevoz z eno ali več vr- 
stami prevoznih sred- 
stev:«; 

99) v tarifni številki 87.03 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedama: 
»gasilski vozovi« dodajo 
besede: »vozila za čišče- 
nje cest,«; 

100) v tarifni številki 87.07 se 
uvodni stavek v imeno- 
vanju spremeni in se gla- 
si: 
»Vozila na mehaničen 
pogon, ki se uporabljajo 
v tovarnah, skladiščih, 
dokih ali javnih letali- 
ščih za prevoz na kratkih 
razdaljah ali za manipu- 
liranje z blagom (npr.: 
pioščnjaki, viličarji in 
vozila s prijemali za dvi- 
ganje tovora na kratkih 
razdaljah); traktorji, ki 
se uporabljajo na želez- 
niških postajah; deli zgo- 
raj omenjenih vozil:«; 

101) v tarifni številki 89.02 se 
uvodni stavek v imeno- 
vanju spremeni in se 
glasi: 
»Ladje, zgrajene posebej 
za vleko ali potiskovanje 
drugih plovil:«; 

102) v tarifni številki 90.07 se 
točka 7) spremeni in se 
glasi: 
»7) Deli: 

a) za zamenjavo v 
grafični industriji LB LB 

b) drugi LB GDK«; 
103) v tarifni številki 90.08 se 

točka 3) spremeni in se 
glasi: 
»3) Kinoprojektorji: 

a) kinoprojektorji 8 
mm, s kaseto v 
sestavi zanke, za 
pouk LB LB 

b) drugi LB GDK«; 
104) V tarifni številki 90.10 se 

uvodni stavek v imeno- 
vanju spremeni in se 

glasi; 
»Aparati in oprema, ki 
se uporabljajo v foto- 
grafskih ali kinemato- 
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grafskih laboratorijih, ki 
ne spadajo v nobeno 
drugo tarifno številko te- 
ga poglavja; aparati za 
fotokopiranje z optičnim 
ali kontaktnim sistemom 
ali brez njega in aparati 
za kopiranje s toplotnim 
postopkom; zasloni za 
projektorje:«; 

105) v tarifni številki 90.12 se 
točka 2) spremeni in se 
glasi: 
»2) Drugi optični mikro- 

skopi: 
a) fluorescenčni mi- 

kroskopi LB LB 
b) drugi LB GDK«; 

106) v tarifni številki 90.19 se 
uvodni stavek v imeno- 
vanju spremeni in se 
glasi: 
»Ortopedske priprave, ki- 
rurški pasovi, uteži in 
podobno, sponke in dru- 
gi pripomočki za prelo- 
me; umetni udi, očesa, 
zobje in drugi umetni 
deli telesa; pripomočki 
za naglušne in drugi 
aparati, ki se nosijo na 
telesu ali vdelajo v telo 
in nadomestujejo hibo 
ali invalidnost:«; 

107) v tarifni številki 91.09 se 
v uvodnem stavku v ime- 
novanju za besedo: »de- 
li« vejica nadomesti z 
dvopičjem, besedilo do 
konca pa se črta; 

108) v tarifni številki 92.11 se 
točki 2) in 3) spremenita 
in se glasita: 
»2) Magnetofonski trako- 

vi ipd.: 
a) magnetofonski 

trakovi LB LB 
b) drugo LB LB; 

3) Drugo: 
a) magnetne kartice, 

diski in valji ipd. LB LB 
b) drugo I,B LB«; 

109) v tarifni številki 92.13 se 
uvodni stavek v imeno- 
vanju spremeni in se 
glasi: 
»Drugi deli in pribor za 
aparate, ki spadajo v tar. 
št, 92.11:«; 

110) v tarifni številki 93.06 se 
uvodni stavek v imeno- 
vanju spremeni in se 
glasi: 

»Deli orožja, vštevši tudi 
neobdelane cevi za strel- 
no orožje, razen delov 
orožja iz tar, št. 93.01:«; 

LB GDK«; 

LB LB« 

111) v tarifni številki 97.06 se 
v točki 8) določba pod g) 
spremeni in se glasi: 
»g) smuči in pribor iz 

drugega materiala 
Za določbo pod g) se do- 
da nova določba pod h), 
ki se glasi: 
»h) drugo 

112) v tarifni številki 98.07 se 
uvodni stavek v imeno- 
vanju spremeni in se 
glasi: 
»Ročni žigi za datum, 
pečatenje, ali zaznamo- 
vanje številk in podobno 
(vštevši tudi priprave za 
tiskanje ali vtiskovanje 
nalepnic); ročni pečati z 
datumom ali ročni tis- 
karski kompleti:«. 

4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo za posle, 
ki se sklenejo in prijavijo banki od tega dne. 

R. p. št. 239. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s, r. 

643. 

Na podlagi prvega odstavka 37. člena in 37b 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, 15/71, 29/71 in 26/72) izdaja Zvezni izvršni 
svet 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O SOGLASJU, KI JE 
POTREBNO ZA UVOZ POSAMEZNIH VRST BLAGA 

1. V 1. točki odloka o soglasju, ki je potrebno za 
uvoz posameznih vrst blaga (»Uradni list SFRJ« št. 
25/68, 54/68, 15/69, 57/70, 24/71, 57/71, 28/72 in 18/73), 
se v prvem odstavku črta zaporedna številka 68. 

2. Ta odlok se nanaša na posle uvoza blaga, ki se 
sklenejo in prijavijo banki od dneva njegove uvelja- 
vitve. 

3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 240. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s, Г. 
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644. 

Na podlagi drugega odstavka 37e člena zakona 
o prometu blaga in storitev s tujino (»Uradni list 
FLRJ« št 27/62 in »Uradni list SFRJ« št. 14/65, гб-бб, 
54/67, 15/71, 29/71 in 26/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O SPREMEMBAH ODLOKA O DOLOČITVI IN DE- 
LITVI GLOBALNE DEVIZNE KVOTE ZA UVOZ 

BLAGA OSEBNE POTROŠNJE V LETU 1973 

1. V 1. točki odloka o določitvi in delitvi globalne 
devizne kvote za uvoz blaga osebne potrošnje v letu 
1973 (»Uradni list SFRJ« št. 33/73) se številka: 
»1.353,200.000« nadomesti s številko: »1.673,200.000«. 

2. V 2. točki v določbi pod 1) se številka: 
»326,400.000« nadomesti s številko: »646,400.000«. 

3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 241, 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

645. 

Na podlagi drugega odstavka 37e 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, 
15/71, 29/71 in 26/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O DOLOČANJU IN DELITVI DOPOLNILNEGA ZNE- 
SKA GLOBALNE DEVIZNE KVOTE DELOVNIM OR- 
GANIZACIJAM ZA VZDRŽEVANJE IN REMONT 
UVOZNIH KMETIJSKIH STROJEV, TRAKTORJEV 

IN KMETIJSKE OPREME V LETU 1973 

1. Delovnim organizacijam za vzdrževanje in re- 
mont kmetijskih strojev, traktorjev in opreme se do- 
loča v letu 1973 poleg zneska globalne devizne kvote, 
ki jim pripada po odloku o določanju in delitvi glo- 
balne devizne kvote za plačevanje uvoznih surovin in 
drugega reprodukcijskega materiala v letu 1973 (»Urad- 
ni list SFRJ« št. 58/72), še dopolnilni znesek globalne' 
devizne kvote 32,000.000 dinarjev v devizah, ki imajo 
pomen za ohranitev likvidnosti v medAarodnem pla- 
čevanju, za uvoz nadomestnih delov, ki jih rabijo za 
vzdrževanje in remont kmetijskih strojev, traktorjev 
in kmetijske opreme. 

2. Dopolnilni znesek globalne devizne kvote iz 1. 
točke tega odloka se razdeli po odloku o določanju in 
delitvi globalne devizne kvote za plačevanje uvoznih 
Surovin in drugega reprodukcijskega materiala v letu 
1973. 

3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 242. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijeđić s. r. 

646. 

Na podlagi drugega odstavka 75, člena zakona o 
Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin (»Uradni list SFRJ« št. 23/72) iz- 
daja Zvezni izvršni svet na predlog sveta guvernerjev 

ODLOK 
O DELU DOHODKOV NARODNE BANKE JUGOSLA- 
VIJE, KI SE IZLOČI ZA STROŠKE Z IZDELAVO 
BANKOVCEV IN KOVANEGA DENARJA V LETU 

1973 

1. Del dohodkov Narodne banke Jugoslavije, ki se 
po drugem odstavku 75. člena zakona, o Narodni banki 
Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju na- 
rodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin izloči za stroške z izdelavo bankovcev in ko- 
vanega denarja v letu 1973, znaša 98,337.000 dinarjev. 

2. Znesek iz 1. točke tega odloka se zagotavlja iz 
sredstev, ki jih Narodna banka Jugoslavije pridobiva 
za svojo dejavnost po 74. členu zakona o Narodni ban- 
ki Jugoslavije in enotnem monetarnem poslovanju na- 
rodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih 
pokrajin. 

3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo od 1. ja- 
nuarja 1973. 

R. p. št. 244. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršili svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

647. 

Na podlagi šestega odstavka 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, 
15/71, 29/71 in 26/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 
O BLAGU, KI GA JE DOVOLJENO UVAŽATI SAMO 
V SKLADU S SKLENJENIMI DRUŽBENIMI DO- 

GOVORI 

1. Proizvode iz prvega odstavka je dovoljeno 
uvažati samo v mejah, določenih z družbenimi dogo- 
vori, ki jih po 54, členu zakona o prometu blaga in 
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storitev s tujino sklenejo organizacije združenega 
dela v Gospodarski zbornici Jugoslavije, in sicer: 

1) oljne pogače sojine; 
2) oljne pogače olivne; 
3) oljne pogače sončnične; 
4) oljne pogače repične; 
5) oljne pogače konopnenega semena; 
6) oljne pogače laneiiega semena; 
7) oljne pogače drugih oljnih semen in plodov 

(razen ricinusa); 
8) oljne tropine repice; 
9) oljne tropine sončnic; 

10) oljne tropine konopnenega semena; 
11) oljne tropine lanenega semena; 
12) oljne tropine soje; 
13) oljne tropine bučnih pečk; 
14) oljne tropine drugih oljnih semen in plodov 

(razen ricinusa); 
15) kakao v zrnu; 
16) kakaova pasta; 
17) kakaovo maslo; 
18) kakao v prahu. 

Z družbenimi dogovori iz prvega odstavka te 
točke morata biti zagotovljena organiziran nastop na 
tujih trgih in regionalno usmerjanje uvoža oljnih 
tropin in pogač. 

2. Ce se družbeni dogovori iz 1. točke tega odloka 
ne sklenejo do 31. oktobra 1973, se bodo proizvodi iz 
omenjene točke uvažali ob pogojih, ki jih predpiše 
Zvezni izvršni svet. 

Do uveljavitve predpisov Zveznega izvršnega 
sveta se bodo proizvodi iz 1. točke tega odloka uva- 
žali po veljavnih predpisih. 

3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 245. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedlc s. r. 

648. 

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena in drugega 
odstavka 25. člena zakona o carinski tarifi (»Uradni 
list SFRJ« št. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 
17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 in 71/72) 
izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 
O POVEČANJU CARINSKIH STOPENJ ZA UVOZ 

POSAMEZNIH PROIZVODOV 

1. Carinske stopnje, predpisane s carinsko tarifo, 
ki je sestavni del zakona o carinski tarifi, se povečajo 
za 50<)/o za proizvode, navedene v naslednjih tarifnih 
številkah: 

25.07/6 Bentonit 
32.07/5 Pigmenti na bazi titanovega dioksida 
39.01/6 Epoksidne smole 
2. Pooblastilo Zveznega izvršnega sveta za dolo- 

čanje carinskih kontingentov in nižjih carinskih sto- 

penj oziroma za carinsko oprostitev iz drugega od- 
stavka 20. člena zakona o carinski tarifi velja tudi za 
stopnje iz 1. točke tega odloka. 

3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p št, 247. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

649. 

Na podlagi 28. člena zakona o kreditnih poslih s 
tujino (»Uradni list SFRJ št. 36/72) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

ODLOK 
O PRIORITETNIH PANOGAH IN DEJAVNOSTIH S 
PODROČJA GOSPODARSTVA, KI NISO DOLŽNE 
POLOŽITI DEPOZITA PRI UVOZU OPREME IZ 

TUJINE NA KREDIT 

1. Ni treba položiti depozitov za tuje kredite in 
depozitov za garancije in supergarancije za take kre- 
dite, če se najamejo v tujini za uvoz opreme za pri- 
oritetne panoge in dejavnosti s področja gospodarstva, 
pogoj pa je, da so krediti sklenjeni z vračilnim ro- 
kom, daljšim kot 5 let. 

Za prioritetne panoge in dejavnosti s področja go- 
spodarstva se po tem odloku štejejo panoge in dejav- 
nosti, navedene v trinajstem odstavku 6. razdelka po- 
glavja III družbenega načrta Jugoslavije za dobo od 
leta 1971 do 1975 (»Uradni list SFRJ« št. 35/72). 

2. Depoziti za tuje kredite iz 1. točke tega odlo- 
ka, ki so bili po odločbi o višini depozita pri uvozu 
opreme iz tujine na kredit (»Uradni list SFRJ št. 22/72) 
in odloku o višini depozita za garancije in supergaran- 
cije pooblaščenih bank (»Uradni list SFRJ« št. 22/72) 
položeni pred uveljavitvijo tega odloka, se vračajo 
deponentom. 

3. Narodna banka Jugoslavije oprosti organizacije 
združenega dela polaganja depozita po tem odloku na 
podlagi potrdila službe družbenega knjigovodstva, da 
je organizacija združenega dela, za katero se uvaža 
oprema iz tujine na kredit, uvrščena v kakšno izmed 
panog ali dejavnosti, navedenih v trinajstem odstav- 
ku 6. razdelka poglavja III družbenega načrta Jugo- 
slavije za dobo od leta 1971 do 1975. 

Potrdilo iz prvega odstavka te točke se predloži 
Narodni banki Jugoslavije skupaj z obvestilom o na- 
menu sklenitve posla uvoza opreme iz tujine na kre- 
dit. 

4. Tehnična navodila za uporabo tega odloka daje 
Narodna banka Jugoslavije. 

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

R. p. št. 248. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijeđić s. r. 
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650. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
Carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 49/66, 
5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/6đ, 51/69, 22/70, 
25/70, 58/71, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 
O NIŽJIH CARINSKIH STOPNJAH ZA SPECIFIČ- 
NO OPREMO, KI SE UPORABLJA V SLADKORNI 

INDUSTRIJI 

1. Za uvoz proizvodov iz spodaj navedenih ta- 
rifnih številk oziroma postavk carinske tarife — 
specifične opreme, ki se uporablja v sladkorni indu- 
striji, bodo veljale namesto carinskih stopenj, ki so 
predvidene v carinski tarifi oziroma v odločbi o 
nižjih carinskih stopnjah za uvoz posameznih pro- 
izvodov (»Uradni list SFRJ« št. 10/73), naslednje 
carinske stopnje: 

Tarifna 
številka Imenovanje 

Carin- 
ska 

stopnja 

84,10/2 Rotacijske črpalke 
Ex. 
Rotacijske črpalke za transport me- 
lase, gostega in redkega sladkornega 
soka 5 

84.10/3 Centrifugalne črpalke 
Ex. 
— Centrifugalne črpalke s spre- 

menljivim številom vrtljajev 5 
— Centrifugalne črpalke za tran- 

sport mešanice sladkorne pese 
in vode z zmogljivostjo nad 
400 ton na uro 5 

84.13/3 Avtomatični kurjači kotlov na teko- 
če gorivo . 
Ex. 
Gorilniki na mazut 5 

84.14/4c Druge peči 
Ex. 
Peči za kontinuirano žganje apna 
s konstantnim vzdrževanjem oglji- 
kovega dioksida najmanj na 32,)/o, 
s koristno prostornino nad 100 m3 5 

84.17/lb Stroji in naprave za čiščenje 
Ex. 
Naprave za čiščenje sladkornega 
soka z žganim apnom in ogljikovim 
dioksidom 5 

84.17/lc Stroji in naprave za sterilizacijo in 
pasterizacijo 
Ex. 
Naprave za sterilizacijo vode iz sti- 
skalnice za pulpo 5 

84.17/ld Stroji in naprave za parjenje in su- 
šenje 
Ex. 
Naprave za sušenje sladkorja v 
kockah 5 

84,17/lj Drugi stroji in naprave 
Ex, 
— Katalizatorji difuzerjev (izluže- 

valnikov) za ekstrakcijo soka iz 
rezancev sladkorne pese — po- 
gonski del 5 

— Spiralni izmenjalniki toplote za 
segrevanje sladkornega soka 5 

84,18/2a Centrifuge za tekočine 
Ex, 
Centrifuge za izločanje kristalizira- 
nega sladkorja iz matičnega sirupa 5 

84,18/2b Stroji in naprave za filtriranje in 
čiščenje tekočin in plinov 
Ex. 
— Naprave za zgoščevanje gošče s 

filtriranjem 5 
— Naprave za mehčanje sladkornih 

sokov 5 

84.19/8 Stroji za doziranje in pakiranje 
Ex. 
Stroji za doziranje in pakiranje 
sladkorja 5 

84.20/1 Tehtnice in aparati za merjenje in 
kontrolo v proizvodnji 
Ex. 
— Naprave za doziranje žganega 

apna in naprave za čiščenje slad- 
kornega soka 5 

— Tehtnice za tehtanje rezancev 
sladkorne pese na transporterjih 5 

— Elektronske tehtnice za tehtanje 
kosmate in čiste teže vzorcev 
sladkorne pese 5 

— Elektronske tehtnice za dozira- 
nje vzorcev sladkorne pese 5 

84.21/4g Drugi atomizerji in podobne škro- 
pilnice 
Ex. 
Naprave za razkladanje sladkorne 
pese z vodnim curkom 5 

84.22/5e Drugi stroji in aparati za dviganje, 
manipulacijo, nakladanje ali raz- 
kladanje ipd. 
Ex. 
— Naprave za pnevmatičen tran- 

sport suhih rezancev sladkorne 
pese 5 

— Avtomatične naprave za jemanje 
vzorcev sladkorne pese iz tovor- 
njakov 5 

84.25/10 Stroji za kopanje krompirja in 
pese 
Ex. 
Stroji za kopanje sladkorne pese 5 

84.25/12 Drugi stroji, aparati in priprave 
Ex, 
Stiskalnice za paletiziranje suhih 
rezancev sladkorne pese 5 

84,30/7 Stroji in naprave za izdelovanje 
sladkorja 
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Ex, 
— Vibracijska sita za pranje slad- 

korne pese 
— Naprave za odstranjanje kame- 

nja iz mešanice pese in vode — 
lovilci kamenja 

— Stroji za rezanje sladkorne pese 
— Pogonski del in sita za difuzerje 

za ekstrakcijo soka iz zrezane 
sladkorne pese 

— Stiskalnice za pulpo, ki vsebuje 
več kot 180/o suhe snovi 

— Naprave za izdelovanje sladkorja 
v kockah 

— Pralni stroji za vzorce sladkorne 
pese 

— Mize za sortiranje sladkorne 
pese 

— Zagaste pesoreznice za vzorce 
sladkorne pese 

— Stroji za ekstrahiranje in filtri- 
ranje kaše iz vzorcev sladkorne 
pese 

84.33/1 Stroji za izdelovanje papirnih vre- 
čic, ovojnic in drugih papirnih in 
kartonskih predmetov za zavijanje 
Ex. 
Stroji za izdelovanje škatel za paki- 
ranje sladkorja v kockah 

84.45/lb-l Stiskalnice na mehaničen pogon 
Ex. 
Stiskalnice za izravnavanje nožev 
za stroje za rezanje sladkorne pese 

84.45/2c-2 Brusilni stroji za ravno brušenje 
Ex. 
Naprave za ravnanje nožev za stro- 
je za rezanje sladkorne pese 

84.45/2e-3 Rezkalni stroji, kopirni, specialni in 
drugi 
Ex. 
Specialni rezkalni stroji za ostrenje 
nožev za stroje za rezanje sladkorne 
pese 

84.59/2m Drugi stroji in mehanične priprave 
Ex. 
Naprave za klasiranje kristalnega 
sladkorja z vibracijskim postopkom 

90.24 Instrumenti in aparati za merjenje, 
kontrolo in avtomatično kontrolo 
pretoka, globine, tlaka ipd. 
Ex. 
— Naprave za kontrolo pretoka 

sladkornega soka 
— Naprave za reguliranje gostote 

sladkornega soka 

90.25 Instrumenti in aparati za fizikalne 
in kemične analize 
Ex. 
Aparati za določanje jakosti slad- 
korne raztopine — saharimetri 

90.28 Električni in elektronski instrumen- 
ti in aparati za merjenje, preverja- 
nje, analizo in avtomatično kontrolo 

Ex. 
Aparati za ugotavljanje količine 
sladkorja v vzorcih sladkorne pese 
— polarimetri 5 

2. Ta odločba velja tudi za proizvode, uvožene 
od 1, januarja do 1 februarja 1973, če v tem obdobju 
ni bila plačana zanje carina po odločbi o nižjih carin- 
skih stopnjah za specifično opremo, ki se uporablja 
v sladkorni industriji (»Uradni list SFRJ« št. 67/72). 

3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljala pa se bo 
od 2. februarja 1973 do 31. decembra 1975. 

R. p, št. 243. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijediđ s, r. 

651. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 49/66, 
5'67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 
25/70, 58/71, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O SPREMEMBI ODLOČBE O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA UVOZ POSAMEZNIH PROIZVODOV 

1. V 1. točki odločbe o nižjih carinskih stopnjah 
za uvoz posameznih proizvodov (»Uradni list SFRJ« 
št. 10/73) se črta tarifna številka 28.25. 

2. Ta odločba začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p št. 246. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

652. 

Na podlagi 72. člena zakona o tisku in drugihi 
oblikah informacij (»Uradni list FLRJ« št. 45/60 in 
»Uradni list SFRJ« št. 15/65) izdaja zvezni sekretar 
za notranje zadeve 

ODLOČBO 

O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA RE- 
VIJE »QUICK« 

Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 
razširjati 30. številko revije »Quick« z dne 19. julija 
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1973, ki izhaja v nemščini v Hamburgu, ZR Nemčija. 

St, 650-1-22/102. 
Beograd, 9. avgusta 1973. 

Po pooblastilu zveznega 
sekretarja za notranje 

zadeve 
podsekretar: 

Slivo Gorcnc s. r. 

653. 

Na podlagi 349, člena carinskega zakona (»Uradni 
list SFRJ« št. 22/73) predpisuje direktor Zvezne carin- 
ske uprave ko dobi mnenje Skupnosti jugoslovanskih 
pošt, telegrafov in telefonov 

NAVODILO 
O CARINSKEM POSTOPKU S POŠTNIMI POŠILJ- 

KAMI V MEDNARODNEM POŠTNEM PROMETU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. To navodilo predpisuje carinski postopek s pošt- 
nimi pošiljkami, v katerih je blago, podvrženo carin- 
skemu nadzorstvu, ki se izvažajo s carinskega območja 
Jugoslavije, uvažajo na carinsko območje Jugoslavije 
ali tranzitno prevažajo čez carinsko območje Jugosla- 
vije. 

Obveznosti pošt v carinskem postopku 

2. V carinskem postopku s poštnimi pošiljkami op- 
ravlja pošta prenos poštnih pošiljk med carinarnicami 
in uporabniki poštnih storitev ter druge posle v zvezi 
s carinskim postopkom s poštnimi pošiljkami po ca- 
rinskem zakonu in na njegovi podlagi izdanih pred- 
pisov. 

S poštnimi pošiljkami so mišljene: 
1) pisemske pošiljke, ki se Izvažajo (odpravljajo), 

uvažajo (prihajajo) ali tranzitno prevažajo v zaprtih pi- 
semskih vrečah ali v pisemskih ovojih (paketih); 

2) paketi, ki se izvažajo (odpravljajo), uvažajo (pri- 
hajajo) ali tranzitno prevažajo v zaprtih vrečah, koša- 
rah ali kot samostojni paketi; 

3) vrednostna pisma in škatle, ki se izvažajo (od- 
pravljajo), uvažajo (prihajajo) ali tranzitno prevažajo 
v vrečah ali kot samostojne pošiljke. 

Pošta je dolžna, da vse pakete ter vrednostna pis- 
ma in škatle, ki se izvažajo (odpravljajo) ali uvažajo 
(prihajajo), prijavi in predloži pristojni carinarnici v 
carinski pregled. Ta dolžnost velja za vse uvozne ali 
izvozne pisemske pošiljke, v katerih je blago, ki je 
pod carinskim nadzorstvom, ali-se da po obsegu ozi- 
roma teži pošiljke domnevati, da je v njih tako blago. 

Od carinskega pregleda so izvzeti poštni paketi, ki 
se tranzitno prevažajo v zaprtih vrečah, košarah in 
vagonih ali kot samostojni paketi. 

Prijavljanje poštnih pošiljk 

3. Paketne Izmenične pošte in pomožne izmenične 
pošte morajo prijaviti pristojni carinarnici oziroma pri- 
stojni carinski izpostavi vse pakete ter vsa vrednostna 

pisma in škatle, ki se izvažajo s carinskega območja 
Jugoslavije, uvažajo na carinsko območje Jugoslavije 
ali tranzitno prevažajo čez carinsko območje Jugosla- 
vije. To storijo na podlagi kopije ali prepisa zapisnika 
izmenjave tuje pošte, ki ga potrdi carinarnica oziroma 
carinska izpostava. 

Paketna izmenična pošta oziroma pomožna izme- 
nična pošta mora izročiti vhodni carinarnici eno ko- 
pijo ali prepis zapisnika tuje pošte o izmenjavi pa- 
ketov. 

Vreč s pisemskimi pošiljkami ni treba prijavljati 
carinarnici. 

Pisemske izmenične pošte, ki so v odpravni zvezi 
s poštami v tujini, morajo vse iz tujine prispele pi- 
semske pošiljke, za katere domnevajo, da so v njih 
predmeti oziroma blago, ki morajo biti carinsko pregle- 
dani, odpraviti pristojnim carinskim poštam v posebnih 
pisemskih sklepih. Carinska pošta prijavi take pošiljke 
carinarnici oziroma carinski izpostavi š poštno carinsko 
prijavo. 

Carinski organi smejo biti navzoči pri ločitvi po- 
šiljk v izmeničnih poštah. 

Carinske pošte morajo prijaviti carinskim izposta- 
vam vse pakete iz tujine, ki jim prispejo. Prijavijo jih 
tako, da jim izročijo overjen dvojnik paketnega za- 
pisnika paketne izmenične pošte, ki spremlja take po- 
šiljke, in da jim predložijo poštno carinsko prijavo. 

Uvozne in izvozne omejitve 

4. Pošta je dolžna dati pošiljatelju pošiljke potreb- 
na obvestila v zvezi s poštnim carinskim postopkom. 

Obvestila o omejitvah oziroma o prepovedi izvoza 
posameznih vrst blaga iz Jugoslavije ter o pogojih za 
uvoz v državo, v katero je pošiljka naslovljena, daje 
pošta pošiljatelju, če ima o tem kaj podatkov. 

Ce je potrebno za izvoz oziroma uvoz kakšnega 
blaga posebno dovoljenje, napoti pošta pošiljatelja o- 
ziroma naslovnika pošiljke, naj si preskrbi potrebne 
listine ali dobi potrebna obvestila pri pristojni car- 
narnici. 

Pisemske pošiljke, oproščene davščin in taks 

5, Razen pošiljk iz 338. člena carinskega zakona se 
ne pošljejo v carinski pregled niti pošiljke: 

1) v katerih so filmi, ki se pošiljajo za razvijanje; 
2) za katere Zvezna carinska uprava v skladu z ve- 

ljavnimi predpisi sklene, da se ne pošiljajo v ca- 
rinski pregled. 

Pošiljke iz prvega odstavka te točke se neposredno 
odpravljajo naslovnim poštam. 

II. IZVOZ 

Postopek pri carinski pošti 

6. Poštne pošiljke, ki jih odpravljajo v tujino fi- 
zične osebe in je v njih blago, ki je zavezano carinske- 
mu pregledu, prevzema carinska pošta po predpisih za 
opravljanje notranje poštne službe; pri tem se pre- 
priča, ali spremlja vsako pošiljko carinska deklaracija 
(carinska napoved) C2/CP 3 v ustreznem številu izvodov 
z drugimi potrebnimi prilogami. Carinska pošta mora 
vse pošiljke predložiti v carinski pregled še istega dne, 
najkasneje pa naslednji dan, in pri tem upoštevati 
prednost, ki jo imajo posamezne pošiljke glede pred- 
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ložitve v pregled in carinjenje po 340. členu carinskega 
zakona. 

Carinska izpostava vpiše carinsko deklaracijo v 
svojo evidenčno knjigo, zapiše evidenčno številko, op- 
ravi pregled, izračuna in zaračuna predpisane takse in 
zapiše podatke o tem na prvo polovico sprednje strani 
deklaracije. 

Za pošiljke, ki jih oddajo na carinsko pošto v 
carinski pregled pravne osebe, mora tisti, ki prinese 
pošiljko, izpolniti izvozno carinsko deklaracijo. 

Pisemsko pošiljko, ki jo oddaja fizična oseba, poštni 
delavec pazljivo odpre in da njeno vsebino, razen pis- 
menega sporočila, na vpogled carinskemu delavcu, ki 
opravlja pregled. Ko opravi carinski pregled in zapiše 
to na obrazec carinske deklaracije C2/CP 3 obdrži ca- 
rinski delavec prvi izvod deklaracije za carinarnico, 
ostale izvode s potrebnimi prilogami pa vrne delavcu 
carinske pošte. 

Po carinskem pregledu poštni delavec zavije in 
zapre pošiljko tako, da se do njene vsebine ne more 
priti brez vidne poškodbe ovoja. S pošiljke odtrga na- 
lepnico »Zavezano carini« (obrazec PC 4), na njeno me- 
sto pa prilepi nalepnico: »Ocarinjeno« (obrazec PC-1). 
Pisemske pošiljke, v kateri je blago, ki je pod carin- 
skim nadzorstvom, ni dovoljeno odpraviti v tujino brez 
nalepnice Cl. 

Pakete za tujino je treba predložiti v carinski preg- 
led enako, kot pisemske pošiljke. Ko je opravljen ca- 
rinski pregled, zavije poštni delavec paket v isti ovoj, 
v katerem je prišel. Z ovoja paketa in s spremnice 
odtrga nalepnico »Zavezano carini« (obrazec PC 4) in 
prilepi na njeno mesto nalepnico »Ocarinjeno« (obrazec 
PC 2) ali »Oproščeno carine« (obrazec PC 3). 

Paketi, ki jih pošiljajo v tujino jugoslovanske tr- 
govske organizacije združenega dela so lahko izvzeti, da 
se ne odpirajo, če se da njihova vsebina ugotoviti iz 
fakture, ki spremlja paket. 

Ce se pri carinskem pregledu ugotovi, da mora 
pošiljatelj doplačati še kakšne carinske davščine, ki jih 
ni plačal, oziroma predložiti še kakšne druge listine, 
izpostavi carinski delavec posebno položnico na ustre- 
zen znesek davščin oziroma ugotovi, katere listine 
manjkajo, in vse to izroči carinski pošti. Ta pošlje pre- 
jeto položnico s potrebnim pojasnilom v službenem pri- 
poročenem pismu sprejemni pošti, ki takoj po prejemu 
pokliče pošiljatelja, da vplača znesek, naveden na po- 
ložnici oziroma, da predloži zahtevane listine. 

Paketi, za katere je zahtevano poznejše plačilo 
davščin ali da se pozneje predložijo določene listine, 
se po carinskem pregledu zadržijo in hranijo pri ca- 
rinski pošti, dokler ne prispe plačilo oziroma zahte- 
vane listine, vendar največ 10 dni. Paketi z blagom, 
Id se rado kvari, se ne zadržujejo pri carinski pošti, 
temveč se takoj po pregledu vrnejo sprejemni pošti. 

Po vplačilu oziroma po prejemu zahtevanih listin 
pa mora sprejemna pošta potrdilo o vplačilu oziroma 
listine še istega dne v priporočenem pismu poslati 
carinski pošti. Cena za priporočeno pismo prve težne 
stopnje se zaračuna pošiljatelju. 

Ce pošiljatelj noče vplačati carinskih davščin ozi- 
roma predložiti zahtevanih listin, vrne sprejemna 
pošta položnico s potrebnim sporočilom carinski pošti. 
Ko ta prejme sporočilo, da pošiljatelj ni hotel plačati 
carinskih davščin oziroma predložiti zahtevanih listin, 
razbremeni pošiljko in jo vrne sprejemni pošti. 

Odpravljanje poštnih pošiljk po carinskem pregledu 

7. Po carinskem pregledu odpravi carinska pošta 
pisemske pošiljke po odpravnih zvezah pisemski izme- 
nični pošti. 

Paketi se razporejajo in odpravljajo izmeničnim 
poštam, ki sestavljajo nato paketne sklepe za zadevne 
države. Paketi se pošiljajo izmeničnim poštam skupaj 
s paketnim zapisnikom izmenjave, ki ga napravi ca- 
rinska pošta, potrdi pa carinska izpostava. Prvi izvod 
tega zapisnika obdrži carinska izpostava, dvojnik pa 
potrdi in izroči carinski pošti, da ga priključi karti, 
Ce uporablja pošta za odpravo pošte paketne vreče, 
prilepi na nazivnice vreč z nujnimi paketi še nalep- 
nico »Express«. Ločenke se odpravljajo vselej odprte. 

Ce se paketi posameznim izmeničnim poštam ne 
odpravljajo vsak dan, je treba zapisati na karto sklepa 
zaporedno številko odprave. Zaporedne številke od- 
prave tečejo kontinuirano celo leto. Izmenične pošte 
morajo imeti natančno evidenco o prihajanju teh skle- 
pov. Ce se zaporedna številka sklepa ne ujema, mora 
izmenični pošta ugotovljeno nepravilnost sporočiti za- 
devni carinski pošti. 

Postopek Izmeničnih pošt pri Izvozu 

8. Došle pakete prevzemajo izmenične pošte od 
carinskih pošt po karti sklepa in po dvojniku paket- 
nega zapisnika izmenjave. Po pravilnem prevzemu pa- 
ketnega sklepa izmenična pošta potrdi dvojnik paket- 
nega zapisnika izmenjave in ga izroči carinarnici. 

Izmenična pošta ne sme odpraviti v tujino nobe- 
nega paketa, na katerem ni carinskih oznamenil (ca- 
rinske plombe, nalepnice »Ocarinjeno«, ali nalepnice 
»Oproščeno carine«, na spremnici pa ne potrdila o op- 
ravljenem carinskem pregledu s podpisom carinskega 
delavca in pečatom carinarnice). Ce dobi izmenična 
pošta od carinske ali kakšne druge pošte (v kraju s 
carinsko izpostavo) paket brez carinskih oznamenil, ga 
vrne pristojni carinski pošti, da ga naknadno pregleda. 
Na tako pošiljko prilepi nalepnico »Zavezano carini« 
(obrazec PC 4). 

III. UVOZ 

Prevzem sklepov na meji 

9. Prevzem sklepov s poštnimi pošiljkami iz tujine 
se opravlja pod nadzorstvom carinskega delavca. 

Pisemske vreče se prevzemajo od tujih pošt in od- 
pravljajo po rednih odpravnih zvezah pristojnim pi- 
semskim izmeničnim poštam. Ce so pisemske vreče 
tranzitne, se odpravljajo določenim izhodnim izmenič- 
nim poštam. 

Pisemske vreče se prijavljajo carinarnici oziroma 
carinski izpostavi ustno in nato odpravljajo pisem- 
skim izmeničnim poštam oziroma izhodnim izmenič- 
nim poštam z zapisnikom izmenjave. 

Pomožne izmenične pošte prijavijo pakete in pa- 
ketne vreče tako, da izročijo carinarnici oziroma ca- 
rinski izpostavi kopijo ali prepis zapisnika tuje pošte 
o izmenjavi na skupno število prevzetih paketnih po- 
šiljk. Preden pošlje pakete in paketne vreče pristojni 
izmenični pošti, primerja carinski delavec število iz 
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uvoza prispelih paketnih pošiljk s kopijo oziroma pre- 
pisom zapisnika tuje pošte in to potrdi na kopiji ozi- 
roma prepisu paketnega zapisnika izmenjave tuje po- 
šte, ki ga izroči pomožni izmenični pošti, en izvod 
kopije oziroma prepisa pa obdrži zase. Pomožna izme- 
nična pošta odpravi vse prevzete paketne pošiljke 
skupaj s paketnim zapisnikom izmenjave, ki je bil 
napravljen v trojniku na podlagi zapisnika tuje iz- 
menične pošte, pristojnim izmeničnim, poštam. Te za- 
pisnike potrdi carinski delavec in morajo biti vanje 
vpisane vse paketne pošiljke, ki so bile prevzete od 
tuje izmenične pošte En izvod paketnega izročilnega 
zapisnika izmenjave obdrži carinski delavec zase, dru- 
ga dva izvoda pa izroči pomožni izmenični pošti. 

Po razporeditvi paketov napravi paketna izmenična 
pošta sklep za vsako carinsko pošto, za katero so pri- 
spele paketne pošiljke, oziroma za vsako izhodno izme- 
nično pošto. Karti priloži spremnice paketov, carinske 
deklaracije C2/CP3 in paketni zapisnik izmenjave, ki 
ga je potrdila carinarnica oziroma carinska izpostava. 
V zapisnik izmenjave za potujočo pošto, ki bo prepe- 
ljala paketne pošiljke, zapiše skupno število vredno- 
stnih paketov in paketnih vreč za zadevno carinsko pošto 
in izhodno izmenično pošto. Vsi navadni paketi iz tujine 
veljajo za vrednostne pakete, glede kartiranja. Ce nji- 
hova označena vrednost presega 200 zlatih frankov, 
je treba kartirati vsak paket posebej. Na nazivnici 
paketne vreče zapiše carinsko pošto oziroma izhodno 
izmenično pošto, kateri odpravlja sklep, in zaporedno 
številko odprave, potem pa zapiše v obliki ulomka 
kot števec zaporedno številko vreče (če je sklep se- 
stavljen iz več vreč), kot imenovalec pa število pa- 
ketov, ki so v vreči. Nato napravi izmenična pošta za 
vsako carinsko pošto, kateri odpravlja pakete, oziro- 
ma za vsako izhodno izmenično pošto, če gre za tran- 
zitne pakete, v trojniku zapisnik izmenjave in zapiše 
vanj vse carinske pošte in izhodne izmenične pošte 
ter število paketov oziroma paketnih vreč, ki jih po- 
šilja vsaki od teh pošt. Carinski delavec primerja šte- 
vilo prijavljenih paketov oziroma paketnih vreč, ki 
je navedeno na tem zapisniku, s številom paketov ozi- 
roma paketnih vreč, ki je navedeno na kopiji ali pre- 
pisu paketnega zapisnika tuje pošte. Prvi izvod zapi- 
snika izmenjave obdrži carinarnica, dvojnik in trojnik 
pa potrdi in vrne izmenični pošti. Izmenična pošta 
odpravi paketne pošiljke, skupaj s karto in overje- 
nim dvojnikom paketnega zapisnika izmenjave pristojni 
carinski pošti oziroma pristojni izmenični pošti, trojnik 
tega zapisnika pa obdrži zase. Na vrečni nazivnici 
paketne vreče, ki jo odpravlja carinski pošti, v kateri 
pa je kaj letalskih, zelo nujnih ali nujnih paketov, 
prilepi izmenična pošta ustrezno nalepnico (na primer 
»PAR AVION«, »URGENT«, »EXPRESS«). 

Ce je bilo uporabljenih za odpravo paketnega skle- 
pa eden ali več vagonov, je treba vpisati v zapisnik 
Izmenjave tudi skupno število vagonov. Po naložitvi 
paketnih pošiljk na vagon se deneta karta in zapisnik 
izmenjave skupaj s spremnicami paketov v vagon tako, 
da je sveženj s temi listinami privezan na kakšno pa- 
ketno pošijko, ki je blizu vrat, in se da po odpiranju 
vagona lahko najti. Vagon je treba zapreti z obeh stra- 
ni praviloma s ključavnicami, carinarnica pa ga zapre 
s carinsko plombo. Na mesto v vagonu, ki je za to 
določeno, dene pošta nalepnico »Zavezano carini« 
(obrazec PC 4) s poštnim žigom, na katerem je zapi- 
sana z velikimi črkami pošta, ki sklep odpravlja, in 

pošla, na katero se sklep glasi. S takimi vagoni se 
ravna nato vseskozi tako, kot z vagoni, v katerih so 
paketi notranjega prometa. Carinarnica v sedežu iz- 
menične pošte oziroma carinske pošte potrdi z vrnit- 
vijo dvojnika zapisnika izmenjave vhodni carinarnici, 
da so paketne pošiljke v redu prišle in da so bile pri- 
javljene. 

Ravnanje izmeničnih pošt s poškodovanimi paketi 

10. Ce pride na pomožno izmenično pošto oziroma 
na izmenično pošto, ki opravlja neposredno izmenjavo 
s tujo pošto, poškodovan paket ali se utemeljeno sumi, 
da paket ni v redu, ravna poštni delavec najprej po 
predpisih aranžmaja o poštnih paketih, nato pa napravi 
list odjave (obrazec CP 13) zadevni tuji izmenični pošti 
in v treh izvodih zapisnik, ki ga podpišeta poštni in 
carinski delavec (obrazec CP 14). Prvi izvod zapisnika 
se odpravi s paketno pošiljko, dvojnik obdrži mejna 
carinarnica, trojnik pa izmenična pošta. 

Pojem poškodovanega paketa je opredeljen v do- 
ločbah aranžmaja o poštnih paketih. 

Na pakete, na katerih ni sprejemnih številk pošt, 
pri katerih so bili sprejeti (na primer na pakete iz 
Združenih držav Amerike ali iz drugih držav), morajo 
izmenične pošte prilepiti svoje paketne nalepnice (ob- 
razec PC 6). Enako ravnajo tudi izmenične pošte, ki 
prevzemajo, letalske paketne pošiljke. 

Ce pride iz tujine brez spremnice, napravi izme- 
nična pošta spremnico za paket (obrazec CP 2), na ka- 
tero zapiše z besedo »Naknadna«. Nakradno spremnico 
je treba izpolniti v latinici. 

Postopek pisemskih izmeničnih pošt s pisemskimi 
skiepi 

11. Ko pisemska izmenična pošta odpre sklepe, iz- 
loči pošiljke, ki vsebujejo ali za katere domneva, da 
vsebujejo blago pod carinskim nadzorstvom, in jih od- 
pravi pristojnim carinskim poštam. 

Ce pisemska izmenična pošta ugotovi, da je po- 
šiljka, ki je zavezana carinskemu pregledu, poškodo- 
vana, ali utemeljeno sumi, da' ni v redu, napravi 1. in 
II. del zapisnika o poškodovani pošiljki (obrazec P 85). 
Poleg tega napravi o ugotovljeni nepravilnosti odjavo 
(obrazec C 14) in jo pošlje pošti, od katere je dobila 
sklep. Ce pri napravljanju zapisnika ugotovi, da so v 
pošiljki dinarji ali kakšne druge vrednosti, opravi pos- 
topek po predpisih o devizni kontroli poštnih pošiljk. 

Pri odpravljanju pisemskih pošiljk iz prvega od- 
stavka te točke carinskim poštam mora pisemska iz- 
menična pošta prilepiti na vrečne nazivnice vreč, v 
katerih so nujne pošiljke, nalepnico »Express«. 

Prevzem pisemskih sklepov pri carinskih poštah in 
izpolnjevanje poštnih carinskih prijav 

12. Prevzem in odpiranje pisemskih sklepov na ca- 
rinski pošti opravlja praviloma komisija, ki jo sestav- 
ljata en carinski delavec, katerega določi pristojna 
carinarnica oziroma carinska izpostava, in en poštni 
delavec, katerega določi upravnik pošte. Izjemoma 
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lahko odpira te sklepe tudi komisija, ki jo sestavljata 
dva poštna delavca, vendar samo z naprejšnjim dovo- 
ljenjem pristojne carinarnice oziroma carinske izpo- 
stave. 

Komisija odpre najprej pisemske vreče, na katerih 
je nalepnica »Express«. Ko odpre pisemske vreče, pri- 
merja poštni delavec najprej pošiljke z vpisom na 
karti pisemskega sklepa. Tiste pošiljke, ki niso zave- 
zane carinskemu pregledu, carinski delavec loči in 
vrača pošti, da prilepi nanje nalepnico »Ni zavezano 
carini« (obrazec PC 5) in jih odpravi naprej. Navadne 
pisemske pošiljke, ki niso zavezane carinskemu pre- 
gledu, odpravi carinska pošta naslovnim poštam, s ti- 
stimi, ki so zavezane carinskemu pregledu, pa ravna 
po notranjih poštnih predpisih in jih vpisuje v poštno 
carinsko prijavo (PC 10). Ne vpisujejo pa se v poštno 
carinsko prijavo, temveč se izločajo, tiste pisemske 
pošiljke, ki pripadajo po krajevni pristojnosti kakšni 
drugi carinski pošti. Pisemske pošiljke, ki jih pri- 
javlja carinarnici, mora pošta pred tem stehtati in 
nj:'hovo težo zapisati na samo pošiljko. Carinska pošta 
vpisuje take pošiljke v poštno carinsko prijavo. 
Poštno carinsko prijavo napravi v dvojniku. Na do- 
ločeno mesto v glavi zapiše zaporedno številko pri- 
jave, ki jo vodi kontinuirano za celo leto. 

Pošiljke se vp'sujejo v poštno carinsko prijavo 
tako, kakor prihajajo, pri tem pa se za zadnjo v pri- 
javo vpisano pošiljko iz posameznega sklepa potegne 
debelejša črta in na ta način pošiljke v prijavi gru- 
pirajo po dohodu posameznih sklepov. 

Glede na organizacijo dela in čas prihajanja pi- 
»emskih in paketnih sklepov predloži pošta v poštno 
carinsko prijavo vpisane pošiljke na carinski pregled 
enkrat ali večkrat na dan; o tem odloča upravnik po- 
šte v sporazumu z upravnikom carinarnice oziroma 
šefom carinske izpostave. V vsakem primeru je treba 
poštno carinsko prijavo zaključiti po vpisu pošiljk iz 
zadnjega sklepa, ki je prišel tistega delovnega dne, in 
jo skupaj s pošiljkami izročiti carinski izpostavi proti 
potrdilu na njeni kopiji. 

Prevzem paketnih sklepov in izpolnjevanje poštnih 
carinskih prijav pri carinski pošti 

13. Došle pakete prevzema carinska pošta po pred- 
pisih, ki veljajo za paketno službo, in sicer v navzočno- 
sti carinskega delavca; pri tem primerja posamične 
pakete in pakete v paketnih vrečah ali v plombiranih 
vagonih z vpisom v dvojniku paketnega zapisnika iz- 
menjave in drugimi poštnimi listinami. Izjemoma sme 
prevzemati in odpirati paketne sklepe brez navzočnosti 
carinskega delavca tudi komisija, ki jo sestavljata dva 
poštna delavca, če to odobri pristojna carinarnica ozi- 
roma carinska izpostava. 

Ko carinski delavec odpre paketni sklep, vzame 
dvojnik paketnega zapisnika izmenjave, ga potrdi in 
vrne naravnost carinarnici, od katere prihaja. 

Za pakete ali paketne vreče, ki prispejo od pa- 
ketne izmenične pošte brez dvojnika paketnega za- 
pisnika izmenjave, potrjenega od vhodne carinarnice, 
napravi carinska pošta ugotovilni zapisnik izmenjave 
in mu priloži prepis zapisnika, v katerem so obreme- 
njeni paketi oziroma paketne vreče. Carinska izpostava 
primerja podatke iz ugotovilnega zapisnika s podatki 
iz zapisnika, v katerem so obremenjeni paketi oziroma 
paketne vreče, in pošlje, če po 24 urah ne prispe dvoj- 
nik paketnega zapisnika potrjen od vhodne izmenične 

pošte oziroma od vhodne carinarnice, potrjen izvod 
ugotovilnega zapisnika vhodni carinarnici s potrebnim 
pojasnilom. 

Enako ravna izmenična pošta s tranzitnimi po- 
šiljkami. 

Če pride na carinsko pošto večje oziroma manjše 
število paketnih vreč ali paketov, kot jih je vpisanih 
v dvojnik paketnega zapisnika izmenjave in v karto 
sklepa, se opravi postopek, ki je predpisan v predpisih 
za notranjo paketno službo, poleg tega pa napravi o 
ugotovljenem stanju tudi še zapisnik v treh izvod:h, 
ki jih podpišeta carinski in poštni delavec. Prvi izvod 
in dvojnik zapisnika dobi carinski delavec, ki pošlje 
izvirnik carinarnici, ki je potrdila dvojnik paketnega 
zapisnika izmenjave, dvojnik pa obdrži zase; trojnik 
dobi carinska pošta. 

_ Ce pride na carinsko pošto paket, ki pripada po 
krajevni pristojnosti kakšni drugi carinski pošti, ga 
ta ne vpiše v poštno carinsko prijavo, temveč ga od- 
pravi pristojni carinski pošti. V takem primeru napravi 
carinska pošta, ki je pomotoma dobila paket, paketni 
zapisnik izmenjave za napačno došli paket tako, kot 
je predpisano v četrtem odstavku 9. točke tega na- 
vodila. 

Došle pakete carinska pošta stehta in ugotovljeno 
težo primerja s težo, ki je zapisana na paketu oziroma 
na spremnici. 

Po prejemu paketnega sklepa predloži carinska 
pošta takoj v carinski pregled letalske, zelo nujne in 
nujne pakete. Ce ni mogoče ocariniti vseh došlih pa- 
ketov iz istega paketnega sklepa ali če pride hkrati 
večje število paketnih vreč oziroma paketov, izloči ca- 
rinska pošta le tiste paketne vreče, ki imajo nazivnice 
z nalepnicami »PAR AVION«, »URGENT«, »EXPRESS«. 

Te vreče je treba takoj odpreti in pakete vpisati v 
poštno carinsko prijavo za carinski pregled. V zapisni- 
ku izmenjave za zadevni sklep zapiše carinski delavec, 
koliko paketov je izločil za nujen postopek, dokončno 
razbremenitev pa izvrši šele, ko so vsi paketi iz po- 
sameznega sklepa vpisani v poštno carinsko prijavo. 

Pakete, ki jih pošta predloži v carinski pregled, 
vpiše v poštno carinsko prijavo po besedilu obrazca. 
Prijavi je treba priključiti tudi listine, ki spremljajo 
poštne pakete (spremnice z drugimi prilogami). Ce je 
posebna poštna carinska prijava za pakete in posebna 
za pisemske pošiljke in ostane pri vpisovanju po izpol- 
nitvi prijave nevpisano majhno število pošiljk, za ka- 
tere bi bilo treba vzeti nove obrazce, je dovoljeno vpi- 
sati na isti obrazec poštne carinske prijave tudi preo- 
stale pakete in pisemske pošiljke. V takem primeru 
je treba v glavi take skupne poštne carinske prijave 
zapisati: »Paketi in pisemske pošiljke«. 

Poštna carinska prijava se zaključi po vpisu pa- 
ketov iz zadnjega sklepa, ki je prišel istega delovnega 
dne, in po opravljenem carinjenju izroči carinskemu 
delavcu proti potrdilu na njeni kopiji. Na določeno 
mesto v glavi prijave se vpisuje zaporedna številka 
prijave, ki se vodi za eno leto. 

Za pošiljke iz tujine, naslovljene na državni organ, 
organizacijo združenega dela ali drugo organizacijo, 
pošlje carinska pošta naslovniku obvestilo o došli po- 
šiljki v priporočenem pismu, kateremu priloži došlo 
poštno carinsko deklaracijo. V tem obvestilu sporoči 
naslovniku, naj predloži potrebne listine in v desetih 
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dneh od dneva, ko prejme obvestilo, prevzame po- 
šiljko. Ce naslovnik ne dvigne pošiljke v tridesetih 
dneh od dneva, ko dobi obvestilo, ravna carinska pošta 
po nalogu pošiljatelja oziroma vrne pošiljko. 

Carinske davščine za pošiljke, naslovljene na prav- 
ne osebe, zaračuna carinska izpostava na carinski pošti, 
v dokaz, da so carinske davščine plačane, pa zapiše 
poleg označbe »Ocarinjeno«, še označbo »Carinske dav- 
ščine plačane«. To zapiše za pakete na spremnici, za 
pisemske pošiljke pa na dostavnici. 

Ce je naslovnik carinjenju zavezane pošiljke dr- 
žavni organ, organizacija združenega dela ali druga 
organizacija lahko od carinske pošte zahteva, naj se 
došle pošiljke pred carinjenjem v njegovi navzočno- 
sti komisijsko odpro, da bi videl vsebino pošiljke in 
predložil listine za carinjenje. Pismeno zahtevo, naj 
pošiljko odpre, vloži državni organ, organizacija zdru- 
ženega dela ali druga organizacija pri ca- 
rinski pošti. Poleg naslovnika sta pri odpiranju 
navzoča določeni poštni in carinski delavec. Po pre- 
gledu se pošiljka zapre in zavije tako, da brez po- 
škodbe ovoja ni mogoče priti do njene vsebine. 

Postopek pri carinskem pregledu 

14. Carinska pošta mora za vsako na fizično osebo 
naslovljeno pošiljko, ki jo predloži v carinski pregled, 
izpolniti glavo uvozne carinske deklaracije. 

Carinski pregled in carinjenje poštnih pošiljk opra- 
vi carinarnica takoj, ko ji je predložena poštna carin- 
ska prijava, in sicer po prednostnem redu, ki je nave- 
den v 340, členu carinskega zakona. 

Poštni delavec predloži pošiljko carinskemu de- 
lavcu in jo v njegovi navzočnosti odpre. Pri carinskem 
pregledu je lahko navzoč tudi naslovnik pošiljke ozi- 
roma njegov pooblaščenec, če to zahteva od carinske 
pošte ali od carinarnice. 

Ce tako zahteva carinski organ, mora pošiljko 
pred otvoritvijo znova stehtati in ugotovljeno težo pri- 
merjati s težo, ki je označena na poštni carinski pri- 
javi. Potem jo poštni delavec pazljivo odpre, jemlje iz 
nje posamezne dele vsebine, carinski delavec pa popi- 
suje in klasificira blago ter za vsako vrsto blaga ugo- 
tavlja količino oziroma težo. Pri tem zapisuje carinski 
delavec v deklaracijo podatke, ki jih je ugotovil pri 
pregledu, in obračunava carino in druge davščine. Ko 
carinski delavec vzame potrebne podatke, vrne poštni 
delavec vsebino pošiljke v njen ovoj, jo zavije in za- 
varuje tako, da se brez vidne poškodbe ovoja ne more 
priti do vsebine pošiljke, nato prilepi na pošiljko na- 
lepnico »Ocarinjeno« ali »Oproščeno carine«. Ce gre 
za paket, prilepi nalepnico tudi na spremnico. Za za- 
vijanje pošiljke uporabi material, v katerega je bila 
pošiljka zavita. Ce je potrebno, pa mora v ta namen 
uporabiti nov zavojni papir. Po carinskem pregledu 
in zapiranju pošiljke je treba pošiljko znova stehtati; 
če se pri tem nova teža loči od prvotno označene, je 
treba na pošiljki označeno težo prečrtati z barvnim 
svinčnikom, vendar tako, da ostane čitljiva, novo težo 
pa zapisati nad prejšnjo ali pod prejšnjo označeno te- 
žo. Ce gre za paket je treba označeno težo na enak 
način popraviti tudi na spremnici. 

Vse deklaracije vpiše carinska izpostava v kontrol- 
nik uvoznih deklaracij, za vsako pošiljko pa izpolni vse 
dele položnice, ki se nanašajo na davščine in takse, 

s katerimi je pošiljka po deklaraciji obremenjena; pri 
tem zapiše na položnico vse potrebne podatke. Dvojnik 
carinske deklaracije s položnico izroči carinski pošti. 
Carinska pošta potrdi prijem deklaracije na ta način, 
na zapiše v stolpcu »Opomba« poštne carinske prijave 
v rubriko, v katero je vpisana zadnja carinsko pregle- 
dana pošiljka, začetno in končno zaporedno številko 
carinske prijave in skupno število prevzetih deklara- 
cij. Prevzem deklaracij potrdi poštni delavec s svojim 
podpisom. 

Dvojnik uvozne carinske deklaracije s položnico 
pritrdi pošta k pisemski pošiljki. Za pakete pritrdi 
dvojnik deklaracije s položnico k spremnici, nato od- 
pravi pošiljko naslovni pošti oziroma jo izroči dostav- 
nemu oddelku. 

Ce se pri carinskem pregledu ugotovi, da je vse- 
bina pošiljke popolnoma pokvarjena, polomljena ali 
poškodovana ali da je kako drugače postala popolnoma 
neuporabna, je treba napraviti zapisn k o poškodovani 
pošiljki v treh izvodih. Zapisnik podpišeta carinski in 
poštni delavec. Za pisemske pošiljke se zapisnik napra- 
vi na obrazcu P 85, za pakete pa na obrazcu CP 14. 
Prvi izvod zapisnika z obrazložitvijo pošlje carinska 
pošta skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov in te- 
lefonov, dvojnik izroči carinski izpostavi, trojnik pa 
ostane pri njej. V poštno carinsko prijavo se zapše 
v stolpec »Opomba« za zadevno pošiljko ustrezen zaz- 
namek (na primer »Vsebina popolnoma uničena — za- 
pisnik napravljen«). Za pakete je treba skupaj z za- 
pisnikom in obrazložitvijo vselej poslati skupnosti ju- 
goslovanskih pošt, telegrafov in telefonov tudi sprem- 
nico in carinsko deklaracijo C2/CP3. 

Ce se pri carinskem pregledu ugotovi, da je vse- 
bina pošiljke delno pokvarjena, polomljena oziroma 
poškodovana, napravi carinska pošta zapisnik o poško- 
dovani pošiljki tako, kot je opisano v osmem odstavku 
te točke. Prvi izvod zapisnika odpravi s pošiljko in 
njenimi listinami, dvojnik izroči carinski izpostavi, 
trojnik pa ostane pri njej. V stolpec »Opomba« poštne 
carinske prijave v rubriko, v katero je vpisana pošilj- 
ka, zapiše zaznamek »Napravljen zapisnik«. 

Postopek z blagom, ki ga je treba kemično preiskati, 
žigosati ali dati na strokovno ekspertizo 

15. Ce se pri carinskem pregledu ugotovi, da so v 
pošiljki predmeti, izdelani iz zlata, srebra, platine ozi- 
roma njihovih zlitin, se pošiljka ne glede na to, ali 
so bili predmeti prej žigosani s kakšnim žigom ali ne, 
ocarini šele, ko so znova žigosani. Tako pošiljko ali del 
pošiljke, katere vsebina mora biti vsa ali deloma ži- 
gosana, predloži carinska pošta naravnost ali preko ca- 
rinske pošte, ki je za to določena, pristojnemu organu 
za kontrolo mer in plemenitih kovin v žigosanje. 
Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov 
določi v sporazumu s pristojnim organom za kontrolo 
mer in plemenitih kovin, kateremu organu za kontrolo 
mer in plemenitih kovin in v katerem kraju bodo 
pošiljale carinske pošte pošiljke v žigosanje. V spo- 
razumu s pristojnim organom za kontrolo mer in ple- 
menitih kovin določi carinska pošta, katere dni bo 
pošiljala take pošiljke v žigosanje. Pošiljko oziroma 
dele njene vsebine, ki jih predloži v žigosanje, popiše 
pošta v treh izvodih. Ce predloži v žigosanje celotno 
vsebino pošiljke, zapiše številko in ime sprejemne pošte 
ter ime in priimek in kraj stanovanja naslovnika, pred 
tem pa primerja vsebino pošiljke s poštno carinsko 
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deklaracijo, ki spremlja pošiljko. Ce pa predloži v ži- 
gosanje le dele posamezne pošiljke, zapiše tudi pred- 
mete, ki jih predloži. Prvi izvod seznama izroči carin- 
ski izpostavi, drugega pošlje skupaj s pošiljko in pred- 
meti organu za kontrolo mer m plemenitih kovin, 
tretjega pa obdrži sama; na njem potrdi organ za kon- 
trolo mer in plemenitih kovin prejem zadevnih pošiljk 
in predmetov. 

Ko organ za kontrolo mer in plemenitih kovin op- 
ravi pregled in žigosanje in izda račun (priznanico) na 
ustrezni znesek žignine s položnico, izpolnjeno za vsa- 
ko pošiljko posebej, potrdi carinska pošta prevzem teh 
pošiljk na dvojniku seznama. Carinska pošta predloži 
nato znova pošiljke v carinski pregled. Na take po- 
šiljke in njihove spremnice zapiše nato »Zaračunati 
žigosanje in ceno za predložitev v žigosanje«, sprem- 
nici pa priključi tudi položnico pristojnega organa za 
kontrolo mer in plemenitih kovin. 

Ce carinarnica pri carinskem pregledu ugotovi, da 
je potrebna za določitev kakovosti blaga kemična ana- 
liza ali kakšna druga strokovna preiskava (strokovna 
ekspertiza), pa pri carinski pošti oziroma pri carinar- 
nici ni strokovnjakov za tako delo, vzame carinska 
izpostava vzorce blaga, jih pravilno zaznamuje in sku- 
paj s poročilom pošlje v kemično analizo oziroma v 
strokovno preiskavo. Ostali del pošiljke je treba skrb- 
no zaviti, zavarovati s plombo in shraniti na carinski 
pošli, dokler ne pride rezultat strokovne preiskave. 
Od vsake vrste blaga je treba vzeti po en vzorec to- 
likšne količine, kolikor je potrebno za preiskavo. Za 
preiskavo vzete količine blaga se stehtajo in teža za- 
piše na ovoju vzorca. Posode in material za vzorce 
daje carinska izpostava. Po preiskavi se vzorci vrnejo 
carinarnici. Ce niso poškodovani oziroma porabljeni, 
se za preiskavo vzeti vzorci vrnejo v pošiljko, iz ka- 
tere so bili vzeti. 

Ce je bila pošiljka zadržana zaradi predložitve v 
žigosanje ali v strokovno preiskavo, mora carinska poš- 
ta na njenem ovoju in na spremnici paketa zapisati: 
»Pošiljka zadržana zaradi — od — do —г in pri tem 
navesti vzrok (žigosanje, kemična analiza, preiskava 
kakovosti blaga in pod.) ter od katerega do katerega 
dne je bila zadržana. 

Ko dobi izid preiskave, predloži carinska pošta po- 
šiljko znova v carinjenje in ravna dalje z njo vseskozi 
enako, kot z drugimi pošiljkami. 

Postopek pri odvzemu blaga 

16. Ce se pri carinskem pregledu ugotovi, da je v 
poštni pošiljki skrito blago oziroma da ja tako zavito, 
da je iz tega očiten pošiljateljev namen, da ga je hotel 
prikriti in se izogniti plačilu carine, odvzame carinar- 
nica skriti del vsebine v smislu določb carinskega za- 
kona. O tem napravi zapisnik v dvojniku, ki ga pod- 
pišeta carinski delavec in poštni delavec. Prvi izvod 
skupaj z najdenim skritim blagom obdrži carinarnica, 
da izda odločbo o prekršku, dvojnik pa carinska pošta 
in ga priključi dvojniku poštne carinske prijave, s ka- 
tero je pošiljko prijavila. Ostali del pošiljke carinska 
pošta po ocarinjenju zavije in ravna z njim naprej po 
določbah tega navodila. 

Dva izvoda odločbe o odvzemu blaga izroči carinar- 
nica carinski pošti. Ce je odvzet le del pošiljke, odpravi 
carinska pošta oba izvoda odločbe s pošiljko in sprem- 
ljajočimi listinami naslovni pošti, ki pri izročitvi po- 
šiljke vroči en izvod odločbe naslovniku, drugega pa 
obdrži zase. 

Ce pa je odvzeta vsa pošiljka, izroči carinarnica 
carinski pošti tri izvode odločbe o odvzemu blaga. Ca- 
rinska pošta pošlje en izvod odločbe s poročilom, v 
katerem navede vse potrebne podatke o pošiljki (šte- 
vilka, sprejemna pošta, dan prejema, naslov naslovnika 
in pošiljatelja) Skupnosti jugoslovanskih pošt, telegra- 
fov in telefonov, da obvesti pošiljatelja. Drugi izvod 
priključi dvojniku poštne carinske prijave, tretjega pa 
pošlje tistemu, na katerega je bila pošiljka naslov- 
ljena. 

Ce naslovnik izjavi, da se bo zoper odločbo o od- 
vzemu pošiljke pritožil, mu naslovna pošta sporoči, da 
mora pritožbo s prepisom odločbe o odvzemu blaga 
nasloviti na Zvezno carinsko upravo preko carinarnice, 
ki je izdala odločbo o odvzemu blaga. 

Postopek s pošiljkami, katerih uvoz je prepovedan ali 
pogojno dopusten 

17. Ce se pri carinskem pregledu ugotovi, da je v 
pošiljki blago, katerega uvoz je prepovedan, pošiljatelj 
pa se pošiljki ni odpovedal, vrne carinska pošta tako 
pošiljko sprejemni pošti preko izmenične pošte z uvoz- 
no-tranzitno carinsko spremnico (obrazec št. 5), ki jo 
izpolni carinska izpostava. Preden jo vrne, je treba ta- 
ko pošiljko v poštni carinski prijavi razbremeniti z 
opombo: »Vrnjeno pošiljatelju dne  «. 

Ce se pri carinskem pregledu ugotovi, da je v po- 
šiljki blago, ki je izključeno od prevoza po pošti, kol 
so: opij, morfij in druga mamila, pornografske slike 
in dr., je treba ravnati po določbah svetovne poštne 
konvencije, aranžmaja o vrednostnih pismih in škat- 
lah in aranžmaja o poštnih paketih. Carinska pošta iz- 
ključi tako pošiljko iz nadaimjega prenosa in obvesti 
o tem Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in te- 
lefonov, da ta obvesti poštno upravo države, iz katere 
je pošiljka prišla, kaj je bilo z zadevno pošiljko stor- 
jeno. 

V primeru iz prvega odstavka te točke je treba 
napraviti zapisnik v treh izvodih. En izvod pošlje ca- 
rinska pošta Skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov 
in telefonov — če je pošiljko izključila od nadaljnjega 
prenosa — oziroma priključi spremljajočim listinam in 
izroči naslovniku — če je pošiljko odpravila naprej. 
Drugi izvod zapisnika ostane na carinski pošti pri 
ustrezni poštni carinski prijavi, tretji izvod pa izroči 
pošta carinski izpostavi. 

Ce se pri carinskem pregledu ugotovi, da je v 
pošiljki blago, ki je njegov uvoz v Jugoslavijo dopu- 
sten le s posebnim dovoljenjem, obdrži carinska pošta 
pošiljko, od naslovnika pa zahteva preko naslovne 
pošte uvozno dovoljenje. Ce carinski organi to dovo- 
lijo, pa lahko odpravi tako pošiljko naslovni pošti z 
navodilom, naj pred izročitvijo zahteva od naslovnika 
potrdilo, da je uvoz takega blaga dovoljen. Pošiljko 
nato naslovna pošta v priporočenem pismu pošlje ca- 
rinski pošti in pri tem zaračuna poštnino. 1 
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Ce carinarnica izda odloCbo, s katero carinskemu 
zavezancu naloži naj predloži določene dokaze ali naj 
popravi dokumentacijo oziroma naj vrne blago v tu- 
jino, se izroči en izvod odločbe tako carinskemu za- 
vezancu kot carinski pošti. Carinska pošta vrne blago 
v tujino., ko ji carinarnica sporoči, da je postala od- 
ločba izvršilna. 

Izročanje ocarinjenih pošiljk 

18. Ko pošiljka pride od carinske pošte, se naslovna 
pošta prepriča ali je prispela pošiljka z zadevnimi li- 
stinami (spremnica, uvozna carinska deklaracija, po- 
ložnica za carinske takse, položnica za žigosanje, pošt- 
na položnica s carinsko posredovalnino) v redu. 

Ce prispe pisemska pošiljka oziroma spremnica 
ocarinjenega paketa brez položnice za carinske da- 
jatve, na pošiljki pa je označba »Ocarinjeno«, jo na- 
slovna pošta obdrži in zahteva od pristojne carinske 
pošte dvojnik položnice za vplačilo carinskih davščin. 
Zneske, zaračunane za žigosanje dostavljenih oziro- 
ma izročenih pošiljk je treba vplačati s posebno po- 
ložnico, pri čemer se prejem denarja potrdi na pr- 
vem delu položnice (na priznanici). Po podatkih s pri- 
znanice se nato zapišejo na spremnico oziroma dostav- 
nico vplačilni podatki (dan vplačila in zaporedna šte- 
vilka vplačilnega dnevnika). 

Prejeto poštnino za predložitev v carinjenje za 
vse pošiljke, ki imajo na ovoju označbo oziroma nalep- 
nico »Oproščeno carine«, »Ocarinjeno« ali »Ni zavezano 
carini« ter za predložitev v žigosanje za vse pošiljke, 
ki imajo označbo oziroma nalepnico »Zaračunati pošt- 
nino za predložitev v žigosanje«, pošlje naslovna pošta 
po poštni nakaznici carinski pošti oziroma po položnici 
pristojnemu organu za kontrolo mer in plemenitih 
kovin. 

Ce prispe skupaj s spremljajočimi listinami nalog 
carinarnice, naj izročilna pošta izroči pošiljko potem, 
ko dobi tako listino, zahteva ta pošta od naslovnika, 
naj listino preskrbi, nakar mu bo pošiljka izročena. 
Na listino zapiše številko pošiljke in številko uvozne 
carinske deklaracije, nato pa jo proti plačilu poštnine 
v priporočenem pismu odpravi carinski pošti. 

Preden naslovnik vplača carinske davščine, mu 
mora dati pošta na njegovo zahtevo na vpogled dvojnik 
uvozne carinske deklaracije in specifikacijo carinskih 
davščin, s katerimi je pošiljka obremenjena. Ce naslov- 
nik izjavi, da se bo pritožil zaradi tega, ker po nje- 
govem mnenju kakovost, količina ali vrednost, ki je 
navedena v uvozni carinski deklaraciji, ne ustreza de- 
janskemu stanju blaga, vrne pošta neodprto pošiljko 
pristojni carinski pošti skupaj z uvozno carinsko de- 
klaracijo in drugimi listinami. 

Ce pa naslovnik pošiljke ne oporeka kakovosti in 
količini ali vrednosti, ki je označena v uvozni carin- 
ski deklaraciji, temveč ugovarja, da pri obračunavanju 
davščin ni bila uporabljena prava tarifna številka ali 
carinska stopnja, obdrži pošta pošiljko, dokler cari- 
narnica ne izda odločbe, vendar najdalj trideset dni 
od dneva, ko je naslovnik prejel obvestilo. Svoj ugovor 
pošlje naslovnik carinarnici preko izročilne pošte s 
priporočenim pismom. 

Za vsako posamezno pošiljko, ki je vpisana v po- 
štno carinsko prijavo, se carinska izpostava razbremeni 
na podlagi številk uvoznih carinskih deklaracij. 

Razen v primerih iz dvanajstega in trinajstega od- 
stavka 13. točke in iz sedmega odstavka 18. točke tega 
navodila se mora izročilna pošta držati za izročitev 
pošiljk naslednjih rokov: 

1) za izročitev pisemskih pošiljk: 
•— v ožjem dostavnem okolišu — 5 dni, 
— v širšem dostavnem okolišu — 15 dni, 

2) za izročitev paketov: 
— v ožjem dostavnem okolišu — 15 dni, 
— v širšem dostavnem okolišu — 30 dni; 

Pošta obvesti naslovnika, da je prišla pošiljka in 
v katerem času jo mora sprejeti. Ce se ugotovi, da 
pošiljke ni mogoče vročiti, jo je treba vrniti carinski 
pošti kot nevročljivo. 

Postopek carinske pošte in carinarnice z naslovnikovim 
ugovorom glede carinjenja 

19. Ce pride na carinsko pošto pošiljka, ki jo je 
naslovna pošta na naslovnikovo zahtevo vrnila v po- 
novno carinjenje, je ta pošta ne vpiše v poštno carinsko 
prijavo, temveč jo predloži v ponoven carinski pregled 
skupaj s prispelimi listinami (ugovor naslovnika, uvoz- 
na carinska deklaracija, spremnica in dr.). 

— Ce carinarnica ugotovi, da je naslovnikov ugo- 
vor utemeljen, znova ocarini pošiljko ter vrne obračun 
davščin in pošiljko carinski pošti, da ju vroči naslov- 
niku. V takem primeru trpi vse stroške, ki jih povzroči 
ponoven pregled blaga oziroma preizkus pravilne upo- 
rabe tarifne številke in tarifne stopnje oziroma obra- 
čuna davščin carinarnica Carinarnica napravi novo 
uvozno carinsko deklaracijo in izpolni novo položnico 
na zadevni znesek, na izvirniku in dvojniku poštne 
carinske prijave, s katero je bila pošiljka prijavljena, 
pa zapiše potrebne popravke. 

Vše listine (carinsko deklaracijo, položnico in dr.), 
ki se nanašajo na pošiljke, omenjene v šestem od- 
stavku 18, točke tega navodila, pošlje carinska pošta 
v priporočenem pismu naslovni pošti, da jih izroči. Li- 
stine, ki se. nanašajo na pošiljke iz petega odstavka 
18. točke tega navodila, pa priključi pošiljki oziroma 
spremnici. 

Ce so bile v zvezi z naslovnikovo zahtevo za vrni- 
tev nepravilno zaračunanih ali preveč zaračunanih ca- 
rinskih davščin carinarnici potrebne poštne listine ozi- 
roma podatki o pošiljki, jih da carinska pošta na razpo- 
lago, carinarnica pa prejete listine po vpogledu vrne 
pošti. 

Postopek s poštnimi pošiljkami, ki jih ne dovolijo 
izročiti preiskovalni organi 

20. Ce pooblaščeni preiskovalni organ zahteva iz- 
ročitev ocarinjene poštne pošiljke, jo mora naslovna 
pošta skupaj z odločbo preiskovalnega organa vrniti 
carinski pošti. Carinska pošta izroči tako pošiljko po- 
oblaščenemu preiskovalnemu organu proti potrdilu o 
prevzemu. Odločbo preiskovalnega organa s potrdilom 
o prevzemu in uvozno carinsko deklaracijo izroči ca- 
rinska pošta carinarnici. 

Carinarnica mora voditi o takih pošiljkah posebno 
evidenco. 
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Postopek z. nevročenimi oziroma neizrečenimi poštnimi 
pošiljkami iz tujine 

; ( 
21. Ce so pošiljke iz tujine, ki so obreinenjene s 

Carino dn drugimi taksami, nevročljive, jih naslovna 
pošta odpravi pristojni carinski pošti. 

Carinska pošta predloži nevročljivo pošiljko cari- 
narnici oziroma carinski izpostavi, da jo znova pregle- 
da. Ce ugotovi, da je njena vsebina nespremenj-ena, 
vzame carinska izpostava dvojnik uvozne carinske dek- 
laracije, na izvirniku in dvojniku poštne ca'rinsTie pri- 
jave, v kateri je bila zadevna pošiljka prijavljena, pa 
zapiše" potrebne popravke oziroma potrdi vrnitev dvoj- 
nika uvozne carinske deklaracije. Pri razbremenitvi 
uvozne deklaracije se carinska izpostava sklicuje na 
številko uvozno-tranzitne spremnice, dvojnik pa obdrži. 

Carinska pošta odstrani vse nalepnice, ki so bile 
nalepljene, in vse zaznamke, ki so bili zapisani na po- 
šiljko po njenem dohodu v Jugoslavijo, in odpravi 
paket skupaj s spremnico iz drugega odstavka te točke 
izhodni paketni izmenični pošti, pisemske pošiljke pa 
pristojni pisemski izmenični pošti brez spremnice. 

Ce je bila pošiljka, ki se vrača, predložena v ži- 
gosanje, potrdi carinski delavec, da je bila pošiljka 
vrnjena, nato pa pošlje carinska pošta položnico za 
žignino in račun neposredno organu za kontrolo mer 
in plemenitih kovin, ki je opravil žigosanje, v razbre- 
menitev. 

Ce je carinska izpostava pri carinskem pogledu 
zaplenila del vsebine pošiljke, mora carinska pošta po 
razbremenitvi carinskih davščin napraviti o tem zapi- 
snik v dvojniku. 

Za pisemsko pošiljko napravi carinska pošta za- 
pisnik na obrazcu C 11, za paket pa na obrazcu CP 14. 
Na ustreznem mestu zapisnika zapiše; »Partie manqu- 
ant du contenu est confisquee par l'autoritć compe- 
tente douaniere« (Manjkajoči del vsebine je zaplenil 
pristojni carinski organ). Prvi izvod zapisnika odpošlje 
s pošiljko, dvojnik pa obdrži pri zadevni poštni carin- 
ski prijavi. 

Ce je treba paket vrniti ali poslati za naslovnikom 
(prepošiljanje), napravi carinska pošta »Obračun stro- 
škov — Bordereau« (obrazec CP 25) in v njem po be- 
sedilu obrazca" obračuna poštno takso za predložitev v 
carinjenje, terminalno poštnino in druge stroške, s ka- 
terimi je bila pošiljka obremenjena. Obračun stroškov 
priključi spremnici oziroma paketu. 

Vrnjene ali preposlane pošiljke odpravi carinska 
pošta zadevnim izmeničnim poštam. Sklepe, ki vsebu- 
jejo pakete, sjsremlja uvozna-tranzitna spremnica, ki 
jo napravi carinska pošta, overi pa carinarnica. Prvi 
izvod ostane carinarnici, dvojnik s karto sklepa pa je 
treba poslati izmenični pošti, ki ga po odpravi pošiljke 
v tujino izroči carinarnici pri izmenični pošti. 

Pošiljko, za katero se ne da ugotoviti, iz katere dr- 
žave prihaja, in pošiljko, kateri se je tuji pošiljatelj 
odpovedal, vrne naslovna pošta carinski pošti, da jo 
izroči carinarnici v postopek po določbah carinskega 
zakona. Carinska pošta izroči tako pošiljko carinarnici 
oziroma carinski izpostavi proti potrdilu na zadevni 
izročilni listini. Poštni stroški se .zaračunajo pozneje iz 
dohodkov od prodanega blaga. 

Postopek z nevročenimi oziroma neizročenemi poštni-i 
mi pošiljkami, ki se vračajo iz tujine 

22. Ce se poštna pošiljka, ki izvira iz Jugoslavije, 
iz kakršnegakoli vzroka vrne iz tujine, opravi carinar- 
nica ponoven pregled njene vsebine; če po pcštnd ca- 
rinski deklaraciji, ki je spremljala pošiljko, ugotovi, 
da njena vsebina ni spremenjena, za tako pošiljko ne 
zaračuna carine in drugih davščin. 

Ce carinarnica v tridesetih dneh od carinjenja ne 
dobi obvestila, da so bile carinske davščine vplačane, 
in pošiljka ni bila vrnjena oziroma carinska izpostava 
ni bila obveščena, zakaj carina ni vplačana, mora ca- 
rinska izpostava reklamirati carinske davščine, ki ob- 
remenjujejo pošiljko. V svoji reklamaciji mora navesti 
podatke o pošiljki, ki jo reklamira, in sicer: številko 
pošiljke, sprejemno pošto, ime in priimek naslovnika, 
naslovno pošto, znesek carinskih davščin, s katerim je 
pošiljka obremenjena, številko poštne carinske prijave 
in zaporedno številko, s katero je pošiljka vpisana v 
prijavo. Na podlagi teh podatkov in podatkov iz po- 
štne carinske prijave napravi carinska pošta še istega 
dne, najkasneje pa naslednji dan, pozvednico. Pozved- 
nico odpravi takoj v priporočenem pismu naslovni po- 
šti, za nadaljnji postopek pa veljajo predpisi o pozve- 
dovanju po poštnih pošiljkah. 

Ce naslovna pošta ugotovi, da pošiljka po krivdi 
pošte ni bila v določenem roku vročena in ne vrnjena 
in da carinske davščine niso bile v določenem roku 
plačane, gre poštnina za pozvednico na njen račun. 
Naslovna pošta mora v 24 urah popraviti storjeno na- 
pako, rešiti pozvednico in jo vrniti carinski pošti. 

Ce naslovna pošta v 24 urah po prejemu plačila ne 
vplača carinskih davščin, mora o tem obvestiti poštno- 
-"telegrafsko in telefonsko podjetje, v katerega sestavi 
je, ki takoj vplača carinske davščine carinarnici. V 
nasprotnem izda carinarnica odločbo, s katero pristoj- 
no poštno-telegraisko in telefonsko podjetje zaveže za 
vplačilo. 

Ce pa se ugotovi, da je naslovna pošta ravnala s 
pošiljko vseskozi po veljavnih predpisih, reši pozved- 
nico po predpisih za poštno službo in jo vrne carinski 
pošti. Carinska pošta mora nato carinski izpostavi za- 
računati predpisano poštnino za pozvedovanje, ta zne- 
sek v poštnih znamkah nalepiti na pozvednico, znam- 
ke z žigom razveljaviti in pozvednico izročiti carinski 
izpostavi. 

23. Obrazci PC-1, PC-2, PC-3, PC-4, PC-5, PC-6, 
in PC-10, ki so navedeni v točkah 6, 10 in 12 tega 
navodila, so objavljeni skupaj z njim in so njegov 
sestavni del. 

Drugi obrazci, ki so navedeni v tem navodilu, so 
predpisani v posebnih notranjih in mednarodnih 
poštnih predpisih.' 

24. To navodilo začne veljati 1. septembra 1973. 

Št. 01-01-D-12065/1. 
Beograd, 8. avgusta 1973. 

Direktor 
Zvezne carinske 

uprave: 
Eemal Tarabar s. r. 
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Obrazec PC 1 

Obrazec PC 3 

NI ZAVEZANO CARINI 

Obrazec PC 4 

Obrazec PC 5 Obrazec PC 6 

Obrazec PC 10 

Zap. 
št. 

Dan 
vpisa 

Sprejem- 
na šte- 
vilka 

Podatki o pošiljki Ocarinjeno 
Sprejemna 

pošta Teža 
Priimek in 

ime na- 
slovnika 

Naslovna 
pošta 

Številka 
uvozne 

deklaracije 
Opomba 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
2 
3 
4 

,5 

50 

Prejel dvojnik poštne carinske prijave s pregle- 
danimi pošiljkami in priloženimi listinami (sprem- Podpisi poštnih delavcev, • Podpisi carinskih delav- 
nice in drugo) navzočih pri carinjenju cev, ki so opravili 

carinjenje 
  197  
Poštni delavec - -     

OPOMBA: St olpce 1 do 7 izpolni pošta, stolpca 
8 in 9 pa carinarnica. 
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654. 

Na podlagi 19. člena zakona 6 Narodni banki Ju- 
goslavije in enotnem monetarnem poslovanju narod- 
nih bank republik in narodnih bank avtonomnih po- 
krajin (»Uradni list SFRJ« št. 23/72) izdaja svet gu- 
vernerjev v soglasju z Zveznim izvršnim svetom 

ODLOČBO 
O TARIFI, PO KATERI SE ZARAČUNAVAJO PLA- 
ČILA ZA STOPaTVE, KI JIH OPRAVLJAJO NA- 
RODNA BANKA JUGOSLAVIJE, NARODNE BANKE 
REPUBLIK IN NARODNI BANKI AVTONOMNIH 

POKRAJIN 
1. Narodna banka Jugoslavije, narodne banke re- 

publik in narodni banki avtonomnih pokrajin (v na- 
daljnjem, besedilu: narodne banke) zaračunavajo pla- 
čila za storitve, ki jih opravljajo v svojem poslovanju, 
po tarifi iz te odločbe (v nadaljnjem besedilu: tarifa). 

2. Plačila za storitve narodne banke zaračunavajo 
uporabnikom storitev, če ni s sporazumom med upo- 
rabniki storitev in narodno banko drugače določeno. 

Plačila iz prvega odstavka te točke se zaračuna- 
vajo v gotovini ali v instrumentih plačilnega prometa. 

3. Za posamezne uporabnike in za posamezne vr- 
ste poslov smejo narodne banke zaračunavati tudi ni- 
žje tarifne postavke, kot so postavke, določene v 
tarifi. 

4. Za storitve, ki jih ni v tarifi, se plačilo določa 
g posebnim sporazumom med uporabniki storitev in 
narodnimi bankami. 

5. Narodna banka Jugoslavije sme s tujimi kore- 
spodenti vzajemno določiti tudi drugačne tarifne po- 
stavke, kot so postavke, določene v tarifi. 

6. Ce tuji korespodent zaračunava višje tarifne 
postavke, kot so postavke, določene v tarifi, mu sme 
tudi Narodna banka Jugoslavije zaračunati višje po- 
stavke. Ce tuji korespodent zaračunava nižje tarifne 
postavke, kot so postavke, določene v tarifi, mu. sme 
Narodna banka Jugoslavije zaračunati iste tarifne po- 
stavke. Ce tuji korespodent zaračunava plačila, ki 
niso predpisana v tarifi, sme zaračunati Narodna ban- 
ka Jugoslavije plačilo, ki je določeno v njegovi 
tarifi. 

Določbo prvega odstavka te točke smejo narodne 
banke skladno uporabiti tudi za tuje državljane v 
naši državi, če se uporabljajo za naše državljane v 
njihovi državi drugačne postavke, kot so predpisane 
v tarifi. 

7. Plačila za storitve obračunavajo narodne banke 
pri vseh poslih s tujino od osnove, ki se dobi, Ce se 
po veljavni tečajni listi uporabi tečaj, ki je veljal 
na dan izvršitve storitve. 

8. Plačila za storitve iz 1. točke te odločbe, ki jih 
narodne banke zaračunavajo po posameznih vrstah 
poslov, znašajo: 

Številka 
tarifne 
postavke 

Vrsta poslov 
Višina 
tarifne 

postavke 

I. DEVIZNI POSLI 

a) Transferji 
1. Plačilo za posle ohra- 

njevanja likvidnosti v 
plačilih s tujino 

2. Nakazilo v tujino in 
nakazilo iz tujine 0,5%«, najmanj 2 dinarja 

Opombe; 
Plačilo po tarifni postavki 1 plačajo udeleženci v 

deviznem poslovanju od prometa po tujih tekočih 
računih. Pooblaščene banke plačajo to plačilo za vsako 
nakazilo v tujino ali iz tujine, ki ga izvršijo za račun 
svojih komitentov, ne glede, ali jih izvršujejo po 
računih omenjenih bank v tujini ali po' računu Na- 
rodne banke Jugoslavije. 

Za posle, ki jih narodne banke opravljajo, zara- 
čunavajo in pobirajo plačilo po tarifni postavki 1 v 
vseh primerih, ko zaračunavajo tudi plačilo po tarifni 
postavki 2. 

Plačilo po tarifnih postavkah 1 in 2 se praviloma 
zaračunava za nakazila v tujino od nalogodajalca, za 
nakazila iz tujine pa od uporabnika. 

Za posle vnovčenja, dokumentarnih akreditivov in 
garancij se poleg plačila, določenega za zadevne posle, 
zaračunava tudi plačilo po tarifnih postavkah 1 in 2. 

Za čeke, kreditna pisma in osebne akreditive se 
plačilo iz tarifnih postavk 1 in 2 ne zaračunava. 

Za nakazila iz tujine v dobro deviznega računa 
tuje osebe se ne zaračunava nobeno plačilo, za dispo- 
zicije lastnikov omenjenih računov pa se zaračunava 
plačilo po tarifnih postavkah 1 in 2, če se nakazilo iz- 
vrši v tujini in če se izplača v državi. 

Za nakazila (virmane) v tujino in za nakazila 
(virmane) iz tujine za račun pooblaščenih bank ne 
zaračunavajo narodne banke pooblaščeni banki nika- 
kršnega plačila in ne dejanskih stroškov, če poobla- 
ščena banka ravna na enak način tudi proti narodnim 
bankam. 

b) Efektivne valute: 

3. Kupovanje valut do 5 dinarjev brezplač- 

no, nad 5 dinarjev 1°/», 
najmanj 0,10 dinarja 

4. Prodaja valut ^/o, najmanj 2 dinarja 

c) Ceki, kreditna pisma in osebni akreditivi 

5. Izdajanje čekov in 
kreditnih pisem 1%, najmanj 2 dinarja, 

in po 0,50 dinarja od 
vsakega čeka oziroma 
kreditnega pisma — za 
stroške 

6. Anuliranje izdanih če- 
kov in kreditnih pi- 

1%-v najmanj 5 dinarjev 
sem 3 dinarje od čeka oziro- 

ma kreditnega pisma 
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Opomba: 
Cc se opravi Iransfer vhovčenega zneska, se za- 

računava poleg tarifnih postavk 11, 12 in 13 tudi pla- 
čilo po tarifnih postavkah 1 in 2. 

c) Menice 
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7. Odkup čekov in izpla- 
čilo kreditnih pisem, 
potegnjenih od tujih 
zavodov 

8. Izplačevanje turistič- 
nih čekov Narodne 
banke 

9. Odpiranje osebnih ak- 
reditivov tujih zavodov 

10. Izplačilo osebnih akre- 
ditvov, izdanih v tujini 

11. Ceki, hranilne knjiži- 
ce, zavarovalne police, 
obveznice, dobitki idr.: 
a) poslani v tujino 

b) prejeti iz tujine 

c) izplačila in vračila 
carinskih pologov 
tujih potnikov 

12. Blagovne listine: 
a) poslane v tujino 

b) prejete iz tujine 

13. Vročitev nevnovčenih 
dokumentov, vrnitev 
dokumentov, po kate- 
rih ni moglo biti op- 
ravljeno zahtevano op- 
ravilo, in druge mani- 
pulacije 

do 100 dinar- 
jev 1,50 din 
nad 100 do 
200 dinarjev 3 din 
nad 200 do 
1000 dinarjev 5 din 
nad 1000 di- 
narjev 5%i) 

brezplačno 

3%o, najmanj 3 dinarje 

5%o, najmanj 3 dinarje 

l%o, najmanj 3 dinarje, 
največ 10 dinarjev 

l%o, najmanj 3 dinarje, 
največ 200 dinarjev 

do 10 dinarjev brezplač- 
no, nad 10 dinarjem 
l%o, najmanj 2 dinarja 

l%(i, najmanj 5 dinarjev, 
največ 100 dinarjev 
l%o, najmanj 5 dinarjev, 
največ 200 dinarjev 

brezplačno 

14. Vnovčevanje menic: 
a) brez protesta 

b) s protestom 

15. Preskrba akcepta 

16. Pošiljanje menic v tu- 
jino 

17. Nostro akreditivi: 

a) odpiranje akrediti- 
va 

b) prenos akreditiva, 
podaljšanje roka in 
druge spremembe 

18. Loro akreditivi: 

a) odpiranje akrediti- 
va, po katerem Na- 
rodna banka Jugo- 
slavije ne prevzema 
obveznosti do do- 
mačega uporabnika 
— notificirani ak- 
reditiv 

b) odpiranje nepre- 
klicnega akreditiva, 
po katerem prevze- 
ma Narodna banka 
Jugoslavije obvez- 
nost nasproti doma- 
čemu uporabniku 

c) za potrdilo, ki ga 
da Narodna banka 
Jugoslavije glede 
akreditiva, ki ga je 
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l%o, najmanj 5 dinarjev, 
največ 200 dinarjev 
2%o, najmanj 10 dinarjev, 
največ 300 dinarjev 

G,5%o, najmanj 5 dinar- 
jev, največ 100 dinarjev 

20 dinarjev , od menice 

l%i), trimesečno, naj- 
manj 10 dinarjev 

5 dinarjev od vsake 
spremembe 

l%o, najmanj 10 dinar- 
jev 

l,5%o, trimesečno, naj- 
manj 10 dinarjev 

Opomba: 

V tarifnih postavkah 5 do 10 je všteto tudi plačilo 
po tarifnih postavkah 1 in 2 in se zato ne zaračunava 
posebej. 

Opomba: 
Ce se opravi transfer vnovčenega zneska, se za- 

računa poleg plačila po tarifni postavki 14 tudi pla- 
čilo po tarifnih postavkah 1 in 2. 

f) Dokumentarni akreditivi 

d) Vnovčevanje dokumentov 
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odprl tuj korespon- 
dent 

d) posredovanje trgov- 
skega kreditnega pi- 
sma (Commercial 
Letter of Credit) 

e) manipulacije z listi- 
nami pod a) in d) 
te tarifne postavke 

f) izplačila akrediti- 
vov, navedenih pod 

b) in c) te tarifne pos- 
tavke 

g) prenos akreditivov 

l,5%o, trimesečno, 
manj 20 dinarjev 

naj- 

h) podaljšanje roka a- 
kreditiva ter druge 
spremembe 

Opombe: 

20 dinarjev od pisma 

l%o od zneska predlo- 
ženih listin, najmanj 10 
dinarjev 

1,25%o od zneska predlo- 
ženih listin, najmanj 10 
dinarjev 

polovica tarifne postav- 
ke, ki je določena za no- 
tifikacijo, odpiranje ozi- 
roma potrdilo, računano 
od zneska, ki se prenaša, 
najmanj 5 dinirjev 

10 dinarjev od vsake 
spremembe 

Plačilo se zaračunava naprej. Vsako začeto tri- 
mesečje se računa za celo, 

Naiogodajalec iz nostro akreditiva mora porav- 
nati tudi vsa plačila in stroške, za katere tuji kore- 
spondent obremeni narodno banko. 

Kadar banka odpre nostro akreditiv, zaračuna 
hkrati tudi plačilo po tarifnih postavkah I in 2, ne 
glede na to, ali odpira kr't ali nekrit akreditiv. 

Pri izplačilu loro akreditiva zaračunava banka 
plačilo po tarifnih postavkah .1 in 2, 

Tarifna postavka 17 pod b^ se uoorabi, če se rok 
podaljša, preden poteče prvotni rok. Če je prvotni rok 
potekel, se ne uporabi ta tarifna postavka, pač pa se 
uporab: tarifna postavka 17 pod a) za neuporabljeni 
saldo akreditiva, 

g) Garancije 

19. Nostro garancije; 

a) izdaja kritih garan- 
cij l,25%o trimesečno, za 

dobo od dneva izdaje 
garancije do njene upo- 
rabe tj. do trenutka, ko 
nastane obveznost 

l%o trimesečno, za dobo 
od dneva, ko nastane 
obveznost za uvoznika. 

b) izdaja nekritih ga- 
rancij 

c) sprememba pogojev 

20, Loro garancije: 
a) posredovanje garan- 

cijskih pisem tujih 
zavodov, ki jih prej- 
me narodna banka 

b) garancija, po kate- 
ri narodna banka ne 
prevzema obvezno- 
sti — notifikacija 

c) manipulacije z listi- 
nami pod a) in b) 
te tarifne postavke 

d) izdaja garancije, po 
kateri prevzema na- 
rodna banka obvez- 
nosti nasproti do- 
mačemu -uporabni- 
ku — konfirmacija 

e) izplačilo listin iz 
garancij pod d) te 
tarifne postavke 

f) sprememba pogojev 

Opombe: 

do dneva plačila tujemu 
uporabniku tj, do dneva, 
ko se garancija ugasne 

2%o trimesečno za ves 
čas, dokler traja garan- 
cija 

10 dinarjev (za obe vrsti) 

20 dinarjev 

l%o, najmanj 10 dinar- 
jev 

l,25%o, najmanj 10 dinar- 
jev 

l,5%o trimesečno, naj- 
manj 10 dinarjev 

l,250/oo, najmanj 10 di- 
narjev 

10 dinarjev od vsake 
spremembe 

Z nostro garancijami so mišljene garancije, ki jih 
daje narodna banka tujini za domače nalogodajalce, 
Z loro garancijami so mišljene garancije, ki jih dajejo 
v korist domačih uporabnikov tuji zavodi ali na nji- 
hovo zahtevo narodna banka. 

Plačilo se zaračunava za vsako začeto trimesečje 
naprej in se računa od zneska, ki je v veljavi ob za- 
četku trimesečja. 

Pri izplačilu po garancijah se zaračunava tudi 
plačilo po tarifnih postavkah 1 in 2. 

S plačilom za garanc'je po tarifni postavki 19 
pod a) in b) so obsežena tudi vsa ostala opravila z 
njimi (preskrba akcepta, pregled in pošilianje listin 
ipd,), izvzemši spremembe pogojev in izvršitev trans- 
ferja. 

Pri izdaji supergarancij za račun domačih poob- 
laščenih bank uporabi narodna banka za te banke 
polovico tarifne postavke 19. 

Ce je tarifna postavka pooblaščene banke manjša 
od tarifne postavke 19. se vzame polovica tarifne po- 
stavke pooblaščene banke. 
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h) Tekoči računi tujcev 

21. Loro računi: 

a) plačila 

b) izplačila 

22. Izplačil^ po pošti 

23. Posebno obvestilo o iz- 
plačilu po pošti (s po- 
vratnico) 

24. Zamenjava poškodova- 
nih bankovcev 

25. Poznejša zamenjava 
bankovcev, ki so vze- 
ti iz obtoka 

26. Prodaja taksnih in 
davčnih vrednotnic 

27. Izdaja konzularnih kol- 
kov Zveznemu sekre- 
tariatu za zunanje za- 
deve 

brezplačno 

2%o, najmanj 5 dinarjev 
(zaračuna se uporabni- 
ku izplačila) 

l%o, najmanj 0,5 dinar- 
ja, največ 30 dinarjev 

1 dinar 

za 500 dinarjev — 25 
dinarjev od kosa 

za 100 dinarjev — 5 di- 
narjev od kosa 

za 50 dinarjev — 2,50 
dinarja od kosa 

za 10 dinarjev — 0,50 
dinarja od kosa 

za 5 dinarjev — 0,25 di- 
narja od kosa 

Ce se v posebnih pri- 
merih opravi zamenja- 
va v Narodni banki Ju- 
goslavije za ekspertizo, 
rekonstrukcijo, ocenitev 
in zamenjavo, se zara- 
čuna od vsakega kosa 
dvojni znesek 

20/o od nominalnega zae- 
ska 

30/o od nominalnega 
zneska prodanih taksnih 
in davčnih vrednotnic 
(upravnih, sodnih in 
konzularnih kolkov in 
meničnih golic) kot 
tudi od zneska dopla- 
čanega davka zja meni- 
čne golice 

20/o od nominalnega 
zneska izdanih konzu- 
larnih kolkov 

1 2 

28. Zamenjava poškodova- 
nih, odkup neuporab- 
ljenih in odkup poško- 
dovanih taksnih in 
davčnih vrednotnic 

29. Plemenite kovine in 
srebro: 
a) odkup zlata, platine 

in drugih plemenitih 
kovin 

b) prodaja zlata, pla- 
tine in drugih ple- 
menitih kovin 

c) odkup srebra 
d) prodaja srebra 

30. Depozitna pristojbina 
za pologe: 
a) odprti pologi 

b) odprti pologi in po- 
logi v ravnanju 

c) hranilne knjižice 
d) zaprti — zapečate- 

ni pologi z označe- 
no vrednostjo 

e) zaprti — zapečateni 
pologi brez označe- 
ne vrednosti 

f) zapečateni pologi z 
rezervnimi ključi 
(samo po bankah) 

g) pologi nevročenih 
obveznic državnih 
posojil 

31. Posebni pologi z dra- 
gocenostmi in tujo va- 
luto: 
a) depozitna pristojbi- 

na 

b) ocenitev in prodaja 

3 

IVo od nominalnega 
zneska, najmanj 0,20 
dinarja 

brezplačno 

l%o. najmanj 2 dinarja 
brezplačno 
2%o, najmanj 2 dinarja 

2%o od vrednosti pologa, 
najmanj 20 dinarjev, 
največ 500 dinarjev 

2%o od vrednosti pologa, 
najmanj 10 dinarjev, 
največ 100 dinarjev 
5 dinarjev od knjižice 

l%o od vrednosti pologa, 
najmanj Г dinarjev, 
največ 50 dii-^rjev 

po teži; 2 dinarja za 
kilogram. Vsak začeti 
kilogram se računa za 
celi 

za poslovne in druge 
banke 10 dinarjev od 
pologa 

1 dinar od pologa 

20/c od vrednosti pologa, 
najmanj 10 dinarjev, 
največ 200 dinarjev 

(f/o od vrednosti proda- 
nih dragocenosti 

II. DRUGI POSLI 

a) Posli blagajne in likvidature 

b) Pologi 
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Opomba: 
Depozitna pristojbina in plačilo za ocenitev in 

prodajo iz tarifne postavke 31 se zaračunata upravne- 
mu organu, ki mu je pripadla dinarska vrednost po- 
sebnih pologov, ki so bili po sodbi sodišča ali po de- 
viznih predpisih ter na podlagi odločbe ali sklepa 
pristojnega organa vzeti lastniku in so prešli v last- 
nino družbene skupnosti. 

Plačilo po tarifnih postavkah 30 in 31 pod a) se 
obračuna naprej za tekoče leto. 

c) Državna posojila 

32. Izplačevanje kuponov 
in obveznic državnih 
posojil: 
a) notranja posojila 

b) zunanja posojila 

33. Amortizacija obveznic 
državnih posojil 

0,30 dinarja od izplača- 
ne obveznice oziroma 
kupona (zaračunava se 
pristojnemu finančnemu 
organu) 
po posebnem sporazumu 

brezplačno, samo dejan- 
ski stroški za izdelavo 
dvojnika obveznice 

d) Razno 

J4. Obdelava, izvršitev in 
knjiženje nalogov za 
obremenitev in odobri- 
ta 0,60 dinarja od naloga 

35. Izdelava dnevnih izpi- 
skov iz računov 0,50 dinarja od izpiska 

36. Izdelava prepisov — 
izpiskov iz kartotek, 
listin In podobno 1 dinar od listine oziro- 

ma strani 

37. Izdajanje raznih potr- 
dil in overitev podat- 
kov 2 dinarja od potrdila 

38. Amortizacija izseljen- 
ske hranilne knjižice 5 dinarjev 

39. Izdajanje obveznic in 
blagajniških zapisov: 
a) za lasten račun brezplačno 
b) za račun drugih u- 

porabnikov po posebnem sporazumu 

e) Dejanski stroški 

40. Dejanski stroški 

Opomba: 

Narodna banka zaračunava poleg plačil, predpi- 
sanih v tarifi, tudi vse dejanske stroške, ki jih je 
Imela v zvezi z opravljanjem storitve. Za dejanske 
stroške se štejejo naslednji izdatki: 

a) poštnina za priporočene, ekspresne in letalske 
pošiljke, pošiljke s potrdilom prejema in druga po- 
sebna ravnanja s pošiljkami, poštnina za pakete ter 
prevozni stroški; 

b) stroški s teleprinterji, telegrami in telefon- 
skimi pogovori, razen krajevnih telefonskih pogovorov; 

c) stroški za material za posebna pakiranja; 
d) stroški, ki jih zaračunavajo druge banke v dr- 

žavi, ki so udeležene pri izvršitvi posla; 
e) provizija in stroški, ki jih zaračunavajo tuje 

banke; 
f) takse, davek ipd., ki jih plača narodna banka 

za račun uporabnika storitve; 
g) stroški zavarovalne premije, ki jih plača na- 

rodna banka za račun uporabnika storitve; 
h) stroški za pravno zastopanje, sodni stroški ipd.; 
i) stroški za strokovnjake za delo na zahtevo upo- 

rabnika storitve; 
j) izdatki v zvezi z obdelavo prošenj za kredite; 
k) stroški za analizo, pretalitev in predelavo ko- 

vin; 
1) drugi dejanski izdatki v zvezi z zahtevo uporab- 

nika storitve. 
Z dejanskim stroškom ni mišljena poštnina za 

navadne pisemske pošiljke in ne poštnina za pripo- 
ročene in letalske pisemske pošiljke u tujino. 

III. POSEBNI POGOJI 

41. Kreditiranje in finan- 
ciranje iz sredstev fe- 
deracije 
a) za kredite, ki se iz- 

koriščajo l»/o na leto, obračun 
polletni 

b) za kredite v odpla- 
čilu l%o na leto, , obračun 

polletni 
c) za zapadle obvezno- 

sti l%o na leto, obračun 
polletni 

42. Obdelava prošenj za 
podaljšanje roka in od- 
ložitev plačil za kredite 0,25%o od zneska proš- 

nje. največ 300 dinarjev 

9. Tehnična navodila za uporabo tarife daje Na- 
rodna banka Jugoslavije. 

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

Č. št. 38. 
Beograd, 26. julija 1973. 

Predsednik 
sveta guvernerjev 

guverner 
Narodne banke Jugoslavije: 

Branislav Colanović s.r. 



Četrtek, 16. avgusta 1973. URADNI LIST SFRJ Številka 45. —: Stran 1433, 

655. 

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 26. člena 
zakona o kreditnih poslih s tujino (»Uradni list SFRJ« 
št. 36/72) izdaja svet guvernerjev Narodne banke 
Jugoslavije v soglasju z Zvezbim izvršnim svetom 

ODLOČBO 

O ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA IN O 
POOBLAŠČENIH BANKAH, KI JIM NI TREBA 
POLOŽITI DEPOZITA ZA TUJE FINANČNE KRE- 

DITE, KI JIH NAJAMEJO V TUJINI 

1. Za finančne kredite do skupnega zneska 
2.400,000.000 dinarjev, ki jih organizacije združenega 
dela in pooblaščene banke najamejo v tujini: 

vije o razporeditvi pravic za sklepanje finančnih kre- 
ditov v tujini iz 2. točke te odločbe. 

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

dinarjev 

288,000.000 

O. št. 55. 
Beograd, 6. avgusta 1973. 

Nadomestuje predsednika 
sveta guvernerjev 

viceguverner 
Narodne banke 

Jugoslavije: 
Joiko Štrukelj s. r. 

1) za dokončno zgraditev Alumi- 
nijskega kombinata, Titograd 

2) za dopolnilni prispevek temelj- 
nih organizacij združenega dela 
in bank Socialistične avtonomne 
pokrajine Kosovo 32,000.000 

3) za financiranje' graditve objek- 
tov v tistih gospodarskih pano- 
gah, ki imajo po družbenem na- 
črtu Jugoslavije za dobo od leta 
1971 do 1975 prednost v razvoju 2.080,000.000 

ni treba položiti predpisanega depozita v višini 75%. 
2 Zneski iz 1. točke pod 1), 2) in 3) te odločbe 

se razporedijo med republike in avtonomni pokra- 
jini takole: 

dinarjev 
Socialistično republiko Bosno in 
Hercegovine 324,800.000 
Socialistično republiko Črno goro 329,808.000 
Socialistično republiko Hrvatsko 313,024.000 
Socialistično republiko Makedonijo 106,032.000 
Socialistično republiko Slovenijo 327,360.000 
Socialistično republiko Srbijo 623,872.000 
Socialistično Avtonomno pokrajino 
Vojvodino 258,624.000 

Socialistično Avtonomno pokrajino 
Kosovo 116,480.000 

3. Narodne banke republik in narodne banke av- 
tonomnih pokrajin vpišejo v register prijave o skle- 
njenih kreditnih poslih do zneskov, ki jih določa 2. 
točka te odločbe, in po razporeditvi med organizacije 
združenega dela in pooblaščene banke, ki jo opravi 
pristojni organ republike oziroma avtonomne po- 
krajine. 

Pristojni organi republike oziroma avtonomne po- 
krajine se morajo pri določanju namena in pri raz- 
porejanju pravic med organizacije združenega dela 
in pooblaščene banke za sklepanje finančnih kreditov 
v tujini ravnati po 5. točki sklepa Zveznega izvršnega 
sveta s seje dne 26 julija 1973. 

4 Narodne banke republik in narodne banke av- 
tonomnih pokrajin obvestijo Narodno banko Jugosla- 

656. 

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 FEROKROM 
IN FEROSILICIJ 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 28. .junija 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za ferokrom in 
ferosilicij s tem, da smejo proizvajalne organizacije 
združenega dela povečati svoje sedanje prodajne cene 
tako, da zadržijo svoje sedanje prodajne pogoje: 

1) za ferokrom surafine, baza 65% Cr, O^O'/o C do 13a/o 
2) za ferokrom carbure, baza 609/o Cr, 4 do 60/o C do ISVo 
3) za ferokrom carbure, baza 600/o Cr, 6 do 80/o C do 13''/o 
4) za ferosilicij 45<,/o Si do 70/o 
5) za ferosilicij 750/o Si do 7<)/o 
6) za ferosilicij 90% Si do 7"/o 

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. 122/2 z dne 31. julija 1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev: Tovarna dušika 
— Ruše, Hemijsko — elektrometalurški kombinat 
»Jugohrom« — Jegunovci, Tvornica karbida i ci- 
janamida »Dalmacija« — Dugi Rat kod Splita, 
Elektrohemijska i elektrotermijska industrija 
»Elektrobosna« — Jajce. 

Predstavniki kupcev — potrošnikov: Zeljeza- 
ra »Boris Kidrič« — Nikšič, Rudarsko—metalurški 
kombinat Zenica — Zenica, Metalurški kombinat 
Zeljezara Sisak — Sisak, ZPSZ Železarna — Rav- 
ne, ZPSZ Železarna — Jesenice in ZPSŽ Železar- 
na — Store. 

\ 
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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 BAKRENE 

KOTLE ZA KOPALNICE 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki pot- 
rošnikov so dne 8. novehibra 1972 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za bakrene kotle 
za kopalnice s tem, da smejo proizvajalne organizacije 
združenega dela povečati svoje sedanje prodajne cene 
ob sedanjih prodajnih pogojih: 

1) za bakreni kotel za kopalnice 
13" z grelnikom do 538,00 din/kos 

2) za bakreni kotel za kopalnice 
13" s čepom do 485,50 din/kos 

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. 365/1 z dne 7. avgusta 1973. 

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

Predstavnik proizvajalcev: Valjaonica bakra 
»Slobodan Penezič — Krcun« — Sevojno. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Zadrugar« 
trgovinsko preduzeče — Beograd, »Gramex« trgov- 
sko podjetje— Ljubljana, »Agrovojvodina« export- 
-import — Novi Sad, »Karaorman« servis za graž- 
deni materijali — Skopje, »Tehnomerkur« trgovač- 
ko poduzeće na veliko i malo — Karlovac, »Elek- 
trotehna« poduzeće za unutrašnju i vanjsku trgo- 
vinu elektro i radio-materijalom — Zagreb, »Teh- 
nometal Makedonija« — Skopje, »Ferimport« 

Zagreb, »Metalka« trgovsko izvozno in uvozno 
podjetje — Ljubljana, »Gramat« veletrgovina — 
uvoz-izvoz — Zagreb, »Merkur« — Kranj, »Jek- 
lotehna« trgovsko podjetje s tehnično železnino in 
kovinskim blagom na debelo in drobno — Maribor, 
»Kovinotehna« veletrgovina izvoz — uvoz in malo- 
prodaja tehničnega blaga — Celje, »NAMA« tr- 
govačko poduzeče — Zagreb, »GROSIST — GO- 
RICA« trgovsko podjetje — Šempeter pri Gorici, 
»Metal« trgovinsko preduzeče metalnom i tehnič- 
kom robom na veliko — Banja Luka in »Nova 
trgovija« trgovsko pretprijatije na golemo za trgo- 
vija so mešoviti i industriski stoki — Bitola. 

658. 

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

SPORAZUM 
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA VULKANSKE 

TUFE 

„1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21. februarja 1973 sklenili in podpi- 

sali sporazum o spremembi Zadržanih cen za vulkan- 
ske tufe s tem, da smejo naslednje proizvajalne orga- 
nizacije združenega dela povečati svoje sedanje pro- 
dajne cene ob sedanjih prodajnih pogojih, in sicer: 

D 
2) 
3) 
4) 

»Opalska breč«, Kumanovo 
»Opalit«, Cešinovo 
»Nemetali«, Vranjska Banja 
»Montana«, Žalec: 

a) za nerazvrščene 
b) za razvrščene 

»Oljka«, Šmartno ob Paki 

do 35,00 din/t 
do 44,90 din/t 
do 46,20 din/t 

do 41,25 din/t 
do 48,20 din/t 

5) »Oljka«, Šmartno ob Paki do 41,25 din/t 

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. 118/1 z dne 6. avgusta 1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev; »Opalska breča« 
— Kumanovo, »Opalit« — Cešinovo, »Nemetali« 
— Vranjska Banja, »Montana« — Žalec in »Oljka« 
— Šmartno ob Paki. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: Poslovno 
udruženje jugoslovenskih cementara »Jucema« — 
Zagreb, po pooblastilu organizacij združenega dela: 
cementara »Usje« — Skopje, »Popovac« — Novi 
Popovac, »Sloboda« — Podsused, »Trbovlje« — 
Trbovlje, »Dalmacija-cement« — Split in »Salonit- 
-Anhovo« — Anhovo. 

USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE 

ODLOČBA 
O PRESOJI ZAKONITOSTI ODLOKA KOMBINATA 
LESNE INDUSTRIJE IN GOZDARSTVA »GRMEČ« 
V DRVARU O ZNESKIH, KI SE OBRAČUNAVAJO 
KOT SKODA ZARADI NEOPRAVIČENEGA IZO- 

STAJANJA Z DELA 

I. Ustavno sodišče Bosne in Hercegovine je Ustav- 
nemu sodišču Jugoslavije odstopilo vlogo Raduloviča 
Milana iz Drvara, v kateri ta zahteva presojo zako- 
nitosti 3. in 6 člena odloka kombinata lesne industrije 
in gozdarstva »Grmeč« v Drvaru o zneskih, ki se ob- 
računavajo kot škoda zaradi neopravičenega izostajanja 
z dela št. 05-14871/67 z dne 8. decembra 1967. 

Ustavno sodišče Jugoslavije je na seji dne 21. fe- 
bruarja 1973 sprejelo sklep o postopku za presojo 
zakonitosti vseh določb omenjenega odloka. 

Odlok določa, da mora delavec, ki samovoljno izo- 
stane z dela v podjetju povrniti škodo, ki jo nepo- 
sredno povzroči, ter škodo, ki zaradi zastoja v delu 
nastane pri drugih delavcih. Z odlokom so po posa- 
meznih delovnih enotah določena merila in vnaprej 
ugotovljeni denarni zneski za povračilo škode. Tako 3. 
člen odloka predvideva, da za eno uro neopravičenega 
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izostajanja z dela v delovni enoti »Potoci« nastane 
škoda v znesku 2,81 dinarjev, v delovni enoti »Stola- 
rija« v znesku 2,28 dinarjev, v delovni enoti »Avto- 
transport« pa v znesku 5.92 dinarjev. Nastala škoda 
se izterjuje z ustavitvijo osebnega dohodka na podlagi 
pravnomočne odločbe disciplinskega organa. 

II. Ustavno sodišče Jugoslavije je ob presojanju 
zakonitosti omenjenega odloka po postopku in javni 
obravnavi ugotovilo, da ni v skladu s 47., 48. in 49. 
členom zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v 
združenem delu, ki urejajo materialno odgovornost 
delavca, zaradi tehle razlogov: 

Prvi odstavek 47. člena omenjenega zakona dolo- 
ča, da delavec, ki namenoma ali iz velike nepazljivo- 
sti povzroči temeljni organizaciji -združenega dela na 
delu oziroma v zvezi z delom materialno škodo, mora 
povzročeno materialno škodo vrniti, prvi odstavek 48. 
člena zakona pa določa, da je vsak delavec posebej 
odgovoren za tisti del škode, ki ga je povzročil, če 
povzroči škodo več delavcev. Po 49, členu zakona se 
obstoj škode in okoliščine, v katerih je nastala, koliko 
znaša in kdo jo je povzročil ugotovi v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela. Ce pa delavec noče vrniti 
škode, jo ta lahko uveljavi s tožbo pri pristojnem so- 
dišču. 

Iz omenjenih zakonskih določb izhaja, da je treba 
vselej povrniti dejansko ne pa domnevano materialno 
škodo in da je delavec dolžan povrniti škodo samo, 
če jo je povzročil po svoji krivdi oziroma »namenoma 
ali iz velike nepazljivosti«. 

Toda z odlokom pa je nasprotno omenjenim za- 
konskim določbam določeno, da mora delavec, ki sa- 
movoljno izostane z dela, povrniti materialno škodo 
vnaprej in v natančno določenem znesku ter da se de- 
lavcu tako ugotovljena škoda izterja z ustavitvijo 
osebnega dohodka. 

Iz navedenih razlogov je treba škodo, ki jo priza- 
dene delavec na delu in v zvezi z delom posebej ure- 
jati in je ni dovoljeno reševati z zmanjšanjem oseb- 
nega dohodka delavca. 

III Glede na rečeno in na podlagi 3. točke prvega 
odstavka 241. člena ustave SFRJ in 26. člena zakona o 
Ustavnem sodišču Jugoslavije je Ustavno sodišče Ju- 
goslavije 

odločilo 

1. Obveznost povračila materialne škode ne sme 
biti podlaga za zmanjšanje osebnega dohodka v prej 
določenem denarnem znesku. 

2. Razveljavijo se določbe odloka kombinata lesne 
industrije in gozdarstva »Grmeč« v Drvaru o zneskih, 
ki se obračunavajo kot škoda zaradi neopravičenega 
izostajanja z dela št. 05-14871/67 z dne 8. decembra 
1967. 

3. To odločbo objaviti v »Uradnem listu SFRJ« in v 
kombinatu lesne industrije in gozdarstva »Grmeč« v 
Drvaru tako, kot je bil objavljen sporni odlok. 

IV. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to od- 
ločbo na podlagi javne obravnave dne 22. maja 3 973 
v sestavi: predsednik sodišča Blažo Jovanovič in člani 
sodišča Borivoje Romič, Radivoje Glavič, Ivan Boži- 
čević, Radojka Katić, Dimo Kantardžiski, dr. Stane 
Pavlič, Taip Taipi, dr, Aleksandar Fira, Djuro Mede- 
nica, Nenad Petrovič, dr. Ivo Sunarič in Jože Zemljak. 

U št. 237/72. 
Beograd, 22. maja 1973. 

Predsednik 
Ustavnega sodišča Jugoslavije: 

Blažo Jovanovič 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: 

Tz SR Bosne in Hercegovine 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO 

Marjanovič-Jelič Sida. Savič Milenko; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Aznnjac Dragiša Fetahagič-Pirija Razija, Kovače- 
vič-Kalodjera Bibijana; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Arriautovič Sofija, Babić Sakib, Berberovič dr 
Ljubomir, Crnogorčević Miodrag. Dukič Todor. Dutma- 
-Ivkovič Dušanka, Durica Kosto, Džeiatovič Dušan, Fe- 
rušič dr Seid Ivanovič Božidar, Jomč Denijal, Kašiko- 
vič Jefto. Kunosič Sefket. Lončar Krsto; 

Matič Radmila, Medar-Petronijevič Olga Milič dr 
Svetislav Nuspahič Nusret, Peklić Đorđe, Popovič 
Draško Santrač Milo, Senič Radovan, Sopič Marko, 
Stojadinovič-Alagič dr Stojanka, Sehič Sadeta, Sere- 
met Numo. Tikvina Fatima, Tomanović Petar, Vasi- 
Ijevič Niko. Zečevič Vojislav; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Basarič-Pašovič Hajra. Bilanovič Božo. Boljanovič 
Rade, Bugarin-Tošič Jovanka, Dedovič-Salčič Zlata, 
Gavrilovič Miloš, Gnjidica Franjo, Gulan Nikola, Ka- 
linić Jovan, Kovačina Risto, Kozič Nikola, Mešič Saban, 



Stran 143S. — ■ Številka 45, URADNI LIST SFRJ Četrtek, 16, avgusta 1973. 

Ninković Вогр, Nahbegović Feriz, O.bradović Momčilo, 
Savić Rndoslav, Smol.ian Andrija, Tošić-Kukić Jevdo- 
kija, Tosič-Skero Milica, Vidaković-Lazarević Stana; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Ajanović Ahmet, Alić Abid, AljijaJ Hazir, Avda- 
lovic Radovan, Avdič Ahmet, Avdić Hamdija, Bajević 
Blagoje, Bandžur Cedomir, Bašić Jusuf, Bašič Jusuf, 
Bjelogrlić Nikola Bošnjak-IIičič Matija, Bošnjak Mi- 
loš, Bošnjak Miloš, Bošnjak Vinko, Bukva Uzeir, Cvjet- 
kovič Mirko. Cačič Marko. Curčić Marko, Cabaravdi 
Aziz, Cengic Hajrudin, Colaković-Boljanović Marija, 
Colić Huso. Culina Danijel. Denda Spasoje, Dilbero- 
vić Džemo, Drakulić Petar, Dokić Jefto, Dugum Mus- 
tafa. Džolan Nikola; 

Fejzić Galib, Filipovič Milun, Frežović Spasenija, 
Gaćinović Branko, Gluhić Hasan, Grabovac Petar, Gu- 
jić Dulaga. Hadzić Ibro, Hajduković Stanko, Jamrik 
Menjhart, Jovanović Jovan, Kalota Fadil, Kapo Ahmet, 
Karamehmedović Suaib, Klačar Vehid. Knezevic Spa- 
soje, Kovač Žarko, Kovačević Teipo, Krndelj Martin, 
Kundačina Božidar, Lagumdžija Vehid, Lukić Jovan, 
Magaš Antun, Medić Vićo, Miličić-Pavlović Marija, Mi- 
lošević Ratko Miljkovic Mirko, Mrkela Mirko, Murguz 
HaSim. Murguz Rasim; 

Nedžibović Pašaga, Oplakan Mihajlo, Ovčina Su- 
lejman, Papac Tomislav, Papić Veselin, Pavlović Mt- 
linko, Petricevič Veljko, Parolie Mačkic Narcisa, Prašo 
Seid, Prodat ivič-Simič Leposava, Pudar Boro, Rado- 
nja Ranko, Rajkovič Radomir, Rokša Camil, Salihovič- 
-Arapović Amira, Seršlć Vladimira, Simić Jovan, Sta- 
jic Milovan, Svorcan Miron, Sabic Avdija, Sarac Vlado, 
Soja Jovo Tintor Srečko. Tolo Miroslav, Tomič-Obr- 
dalj Zeljko, Vujnovič Svetislav. Vuletič Malo, Zdrale 
Kos to; 

— za izredne zasluge na področju javnega delo- 
vanja. ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM 

Ristič Elizabeta; 

Z REDOM REPUBLIKE Z BRONASTIM VENCEM 

Brkič Zora. dr Vukovič Branko; 

— za zasluge pri širjenju bratstva in enotnosti med 
našimi narodi 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM 
VENCEM 

Borovčanin Drago, Fethagič Kadro, Govedarica 
Petko, Hadžiabdič Naim, Hadžisalihovič Abdurahman, 
Krsmanovič Lazar, Mašič Mahmut, Ninkovič Ljubo, Pu- 
dar Milenko, Skaljak Veljko; 

t- za zgledno prizadevanje in uspehe pri delu 

Z MEDALJO ZASLUGE ZA NAROD 

Radanovič Vladimir; 

Z MEDALJO DELA 

Ahmič Dažer, Bojčetič Branka, Bilopavlovič Ivan, 
Cetić Nezir, Cerimagič Hajra, Comič Hajra, Comič Ili- 
ja, Cubrilo Božo, Demir Muharem, Denda Milica, Dur- 
đalar Musa Dukič Anđelko, Džino Sakib, Elezovič Si- 
nan, Grahovac Blagoje, Grgurevič-Vukas Jelena, Kec- 
man Blagoje, Knežević Nemanja, Leešvič Vlastimir; 

Miloševič Darinka, Miloševič Stana, Mirković Jan- 
ko, Murguz Kašim, Nogič Osman, Nuraj Demo, Nus- 
pahič Mehmed, Pervan Sačira, Salatič Miluša, Seli- 
movič Muharem. Selimovič Mustafa, Simič Mitar, Sir- 
čič Salko, Sehovič Plema. Trklja Milan, Vojvonič Jo- 
van, Vučinlć Mirko, Vujovič Mato, Vujovič Rosa, Vu- 
koje Janko, Vukovič Petko; 

Iz SR Črne gore 

— za izredne zasluge na področju javnega delo- 
vanja, ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE Z ZLATIM VENCEM 

Drljevič Savo, Petrovič Mato; 
• 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM 

Međsdovič Junuz, Rakočevič Petar, Vukovič 
Branko; 

— za izredne zasluge pri širjenju bratstva in 
enotnosti med našimi narodi 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI Z ZLATIM 
VENCEM 

Kostič Periša; 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM 
VENCEM 

Brajovič Radivoje, Durutovič Svetozar, Mijajlovič 
Velizar Radinovič Mihailo; 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 

Orlandič Marko, dr. Sukovič Mijat; 

Z REDOM DELA ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI 

Bijelič Vojislav, Duranovič Cedomir. Jovanovič 
Vukadin, Kneževič dr Vido, Privokapič Dimitrije, Mar- 
kovič Dimitrije, Matkovič Marko, Mugoša Blažo, Ra- 
dunovič Gajo, Sabovič Orle, Vučinič Momčilo; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Bučin Nenad. Dragaševič Momir, Drecun Milivoje, 
Filipovič Branko, Grupkovič Dragutin, Ivanovlč dr 
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Branislav, Mijiiškovič Vojislav, Minjević Đorđije, Pe- 
rovlć Zarija, Stijepovič Vladimir, Sukovič Radivoje, 
Vukadinović Vuk; 

Iz SR Hrvatske 

— ob petdesetletnici obstoja in delovanja, za iz- 
redne zasluge pri širjenju prosvete in kulture med 
našimi narodi in izredne uspehe na področju glas- 
benega izobraževanja mladih generacij 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
Žarki 

Glasbena šola »Franjo KuhaC«, Osijek; - 

— za izredne zasluge in dolgoletno delovanje pri 
širjenju prosvete in kulture ter za izredne uspehe pri 
izobraževanju, vzgoji in pripravljanju številnih gene- 
racij mladih za koristne člane družbe 

Področna šola, Vrhovac; 

— za izredne zasluge in uspehe pri razvoju kul- 
turno-zabavnega in glasbenega življenja v svojem 
okolju 

Mestna godba na pihala. Delnice;, 

— ob stoletnici delovanja, za izredne zasluge in 
uspehe pri razvoju kulturno-zabavnega življenja ob- 
čanov 

Hrvatsko obrtniško kulturno-umetniško društvo 
»Sloga«, Zagreb; 

— ob stoletnici delovanja, za izredne zasluge pri 
varstvu in reševanju življenj, družbenega in osebnega 
premoženja, kar je pomemben prispevek socialistični 
skupnosti 

Prostovoljno gasilsko društvo, Osijek; 

— za zasluge in dolgoletno delovanje pri širjenju 
prosvete in kulture ter za izredne uspehe pri izobra- 
ževanju, vzgoji in pripravljanju številnih generacij 
mladih za koristne člane družbe 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Osnovna ^eksperimentalna šola »Ivan Goran Kova- • 
čič«. Borovo; 

— za zasluge in uspehe pri razvoju kulturno-za- 
bavnega življenja občanov 

Kulturno-umetniško društvo »Joakim Govlja«,' 
Mikluševci, Pihalni orkester elektre »Braća Kavurić«, 
Zagreb; • , 

— za izredne zasluge pri širjenju bratstva in eno- 
tnosti med našimi narodi 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI Z ZLATIM 
VENCEM 

Margan Ivo; 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 

Pavlović Branko; 

— za izredne zasluge na področju javnega delo- 
vanja. ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM 

Bulčič Marin, Cvetković Stevo, Cvijetič Adam, De- 
libašić Stevo, Knežević Kosta, Marčetić Mičan, Meš- 
trovič Mate, Mrkšić Đuro, Ostojić Lazo, Pavičič An- 
drija, Petrić Nikola, Pipič Tomo, Rusek Blaž, Samar- 
džija Nikola, Serdar Mile, Saula Nikola, Simac Josip, 
Supe Frane; 

Iz SR Makedonije 

— za izredne zasluge na področju javnega delo- 
vanja, ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM 

Talevski Risto; 

— za izredne zasluge pri razlagi in uresničevanju 
zasnov splošne narodne obrambe, pri dviganju in šir- 
jenju vojaško-strokovnega znanja in bojne priprav- 
ljenosti ter krepitvi moralno-politične enotnosti države 
in domoljubja naših občanov 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z ZLATIMI 
MECl 

Cupić Grga; 

Iz SR Slovenije 

— ob šestdesetletnici delovanja, za izredne zasluge 
pri šolanju učiteljev in vzgojiteljev za delo z otroci z 
duševnimi razvojnimi motnjami 

» 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 

Vzgojni zavod »Janez Leveč«, Ljubljana; 

— ob stoletnici delovanja, za izredne zasluge pri ' 
varstvu in reševanju človeških življenj, družbenega 
in osebnega premoženja, kar je pomemben prispevek 
socialistični skupnosti 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja vas, Rib- 
nica; 

— za izredne zasluge in uspehe pri razvoju kul- 
turno-zabavnega in glasbenega življenja v svojem 
okolju 

Pevski zbor »Simon Gregorčič«, Koper; 
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— za zasluge in uspehe pri razvoju kulturno-za- 
bavnega in glasbenega življenja v svojem okolju 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Prosvetno društvo »Poštar«, Ljubljana; 

za izredne zasluge pri širjenju bratstva in eno- 
tnosti med našimi narodi 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 

Apostolović Miodrag, Berbatović Milutin, Durović 
Vladimir, Nikolič Zivojin, Perišič dr Mirko, Radulovic 
Slavko, Soldatić Tugomil; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
Žarki 

Maksimovič Desimir; 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI Z ZLATIM 
VENCEM 

Mravlja Ciril; 

— za izredne zasluge na področju javnega delova- 
nja, ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM 
Jakša Slavko, Baje Martin, Pogačnik Milan; 

— za zasluge in uspehe pri delu. ki ima pomen za 
socialistično graditev države 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Plut Ciril; 

Iz SR Srbije 

— ob petdeset letnici delovanja, za izredne zasluge 
pri ^širjenju prosvete in kulture ter za uspehe pri izo- 
braževanju kmetijskih strokovnjakov 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Šolski center za kmetijsko izobraževanje »Bora 
Atanackovic«, Valjevo; 

•za izredne zasluge v dolgoletnem delovanju pri 
širjenju prosvete in kulture ter za uspehe pri vzgoji 
številnih generacij mladih za koristne člane družbe 

Osnovna šola »Zora Topalović«, Grabovnica; 

ob petindvajsetletnici delovanja, za pomembne 
uspehe pri širjenju in razvoju radioamaterskega gi- 
banja in znanstveno-tehnične kulture med mladimi 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Radio klub »Kraljevo«, Kraljevo; 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO 

Jasič Vladimir, Milićević Vidosav, Petrovič Slavo- 
Ijub, dr. Stevanovič Borislav; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Bobrov Kostantin, Bogdanovič Miodrag. Dudič 
Slobodan, Dukič Miladin, Durasinovič Svetozar Elez 
Drago. Garič Bogdan, Jakšič Rajko, Marinkovič Pan- 
telija Mešić Milan. Matić Ratomir, Moskovljevič Ran- 
ko Mudrič Ljubomir, Obradovic Miodrag', Otašević 
Mladen, Otasevic Zivorad, Petrovič Dušanka Prokič 
Srečko Ristovič Predrag. Sokolič Zvonimir, Stefano- 
vic Milan, Subotič Momčilo, Vučković Radomir Vulić 
Zdravko; 

Z REDOM ZASLUGE- ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Andrič Nadezda, Brdarič Ivan, Jakovljevič Boži- 
.^аг,^ Vidosava, Kiš Antal, Klevernič Slobodan, Miletić dr Radmila. Momirov Milenko. Petrič Mateja 

Petrovič Zivko, Stojanovič Stojadin, Stoškovič Slo- 
bodan; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Andrič Miloš, Anđelič Milan, Bekčič Petar, Boričić 
Miloš, Brkič Milovan, Drempetič Zora, Đurđevič Pre- 
drag, Golubovič Radomir, Grkovič Dragoslav, Hodžić 
Ahmet, Ilič Borivoje, Ivaniševič Rajko, Jagodič Rado- 
mir, Jeremič Sava, Jovanovič Nadežda, Kocič Gavrilo, 
Kojič Zivorad. Komaromi Karolj, Kovačević Stanko, 
Kretin Jovan, Maksič Radivoje, Maksimovič Selimir, 
Maric Marinko, Maric Milisav, Marjanovič Đorđe, Mar- 
kovič Ljubomir, Matič Dura, Micič Ivan, Miloradovič 
Ljubiša, Milunovič Trifun; 

Nasufaj Daut, Nikolič Dragoljub, Nikolič Zlato- 
mir, Pantič Slobodan, Pap Samuel, Petrovič Milašin. 
Radevič Ratko, Radulovič Vera, Savatič Zivojin, Sime- 
unovič Milomir, Simič Milorad, Soldatovič Vojislav, 
Spasič Radosav, Srečkovič Milivoje, - Stamenič Bogo- 
ljub, Stanisavljevič Zivorad, Stefanovič Gradimir, Ste- 
fanovič Pavle, Stepanovič Dragoljub, Stevanovič Ne- 
govan, Stojanovič Vlastimir, Strugar Jovan, Sevič Dra- 
gan, Teodosijevski Stevo, Trandafilovič Aleksandar, 
Vičovac Aleksandar, Zivahovič Milosav, Zivič Milo- 
van, Zivkovič Milutin, ŽJvkovič-Tomič Radojka; 

za izredne zasluge na področju javnega delo- 
vanja, ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM 

Preger Andrija; , 

— za zgledno prizadevanje in uspehe pri- delu 

Z MEDALJO ZASLUGE ZA NAROD 

Kukanjac Cedomir, Petrovič Svetolik; 

% 
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Z MEDALJO DELA 

Antić Miloje, Antunović — Pejković Olga, Azirović 
Smail, Dodic Miodrag, Djenić Velimir, Galić Josip, 
Isaković Milan, Kovačić Franja, Perić Slavko, Radivo- 
jević Milovan, Trejgut Aleksandar, Trejgut Nikola; 

Iz SAP Kosova 

— za zasluge pri širjenju bratstva in enotnosti med 
našimi narodi 

*> 

•L REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM 
VENCEM 

Grković Mladen, Grković Stanislav, Hondozi Mu- 
rat, Popaj Velija, Vlajić Dragan; 

— za zasluge in uspehe pri delu, ki ima pomen za 
socialistično graditev države 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Hodža Veselj, Sarkić Camilj; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Baljoševič Antonije, Dedič Predrag, Jovanovič 
Ljubomir, Martinović Labud, Selmani Ismailj, Sim;č 
Zivko, Tršnjak Murtezan; 

— za zgledno prizadevanje in uspehe pri delu 

Z MEDALJO ZASLUGE ZA NAROD 

Pačarizi Feriz; 

Z MEDALJO DELA 

Antič Dimitrije, Bakić Nazim, Biti« Haljilj. Cena 
Cemalj, Dokmanovič Mile, Duplak Feim, Hamza Šalih, 
Hoti Sadik, Isaku Hajrula. Isma Hazer, Kruezi Sadik, 
Milenkovič Miodrag, Morina Cazim, Mulabazi Same- 
din, Mušlja Nedžmedin, Paljuši Misin, Popaj Hakija, 
Sokolji Ganija, Saćirn Sabrija, Vitošević Aleksa, Vito- 
šević Cveja, Vlahović-Mitrović Mileva; 

Iz SAP Vojvodine 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Dujin Sima. Janjetovič ing. Milan, Mihič Sava, 
Rabi Jožef, Suvaković МПећко; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Arsenov Milivoj, Cvetinović Branko, Canković 
Dane, Canji Jožef, Djetvai Lajoš. Đurić Milan, Feren- 
iević-Nikašlnović dr Stevanka, Jakšič Dušan, Jankpvič 

Kalman, Kojič Nikola, Kollč Grgo, Miladinov Svetozar, 
Moskič Lazar, Mutin Zdravko, Novotni Sandor, Obra- 
dović Jovo, Prodanović Dorđe, Prokop Lajoš, Prusac 
Ivan, Rapajić Dane, Topalovski Radovan, Varadi dr 
Jožef, Vinokič Sima, Vitjuk ing. Petar, Zlatar Josip; 
v 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Djeri Peter, Krestić-Boškovič Ljubica, Sturc Josip, 
Ožvat Mihajlo, Radin Milan; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Adžič Radovan, Banjac Mirko, Cernuš Ferenc, Cor- 
tan Petar, Damjanovič Zorka, Djeviki Laslo, Fišef dr 
Dorde, Franceško Srečko, Grujič Sava, Hatala Zoltan, 
Ilič Petar, Janča dr Kosta, Josič-Petrovački Vidosava, 
Kanački Petar, Kantor Oskar, Klašnja Tomo, Komne- 
nov Branko, Kosanovič Dura, Krklieš Marko: 

. Lazič Zivan, Lazovič Mileta, Leftomirov Mirjana, 
Madaras Dorde, Maringer Emil, Martinovič Vladimir, 
Petrov ing. Nikola, Petrovič Dušan. Petrovič Kosta, Pe- 
trovič Miloš, Popovič Lazar, Rajkov Dofa, Slepanov 
Nikola, Stojkovič Pavle, Stolič Petar, Takač Srbislav, 
Tel Peter, Vučkovič Mladen. Zec Branko; 

— za zasluge pri širjenju bratstva in enotnosti 
med našimi narodi 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM 
VENCEM 

Apro Mačaš, Smiljanič Petar; 

— za zasluge na področju javnega delovanja, ki 
prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE Z BRONASTIM VENCEM 

Panič Stojan; 

— za zgledno prizadevanje in uspehe pri delu 

Z MEDALJO DELA 

Balaš Stevan, Božič Jelena, Franceško Viktor, Ilić 
Arsen, Jelič Sretko, Jolovič Rajko, Mirič Jovan, Njer- 
geš Deže, Petakovič Boško, Rastovič-Rajter Vera, Sto- 
jšin Stanka, Tomič Rajko, Vrščaj Andrija, 

St. 94. 
Beograd, 15. septembra 1972. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 
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PREDSEDNIK ( 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja 
XXXVII in 4, člena zakona o odlikovanjih odločil, da 
se odlikujejo; 

I z SR Hrvatske 

— ob 25-letnici dela, za pomembne zasluge in 
uspehe pri razvoju arhitekture v naši državi 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Revija »Arhitektura«, Zagreb; 

— ob 40-letnici dela, za zasluge in uspehe pri raz- 
voju informativne dejavnosti v kombinatu in pravo- 
časno ter objektivno obveščanje članov kolektiva 

Center za tisk in informacije kombinata »Borovo«; 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO 

Srzič Niko, Peric Frane, Puharič Ivo, Puharie Ma- 
te, Rafaneli Ivan; 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 

Đerić Nikola, Andrijaševie Toni; 

— za izredne zasluge pri širjenju bratstva in enot- 
nosti med našimi narodi 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI Z ZLATIM 
VENCEM 

Mrsič Ante, Mikulič Poldo, Vukovič Drago, Toma- 
ševič Jožo, Dejanovič Veljko; 

za izredne zasluge na področju javnega delo- 
vanja, ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM 

Gojak Mi j o, Skrbič Jovo, Končat Stevo, Divjak 
Milan; 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Janjić Dušan, Košutič Branko, Malovič Zdenko; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Orlović Milan; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Inđič Milorad; 

za izredne zasluge pri širenju bratstva in enotnosti 
med našimi narodi 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM 
VENCEM 

Bašić Ivica, Boljević Milenko. Bročilo Luka, Bu- 
lat Janko. Filipovič Nada, Furlan Josip. Gajdek Duro, 
Harmadi Dragutin, Išek Stjepan, Kašič Petar, Mean- 
đžija Dragan, Mijačika Vlado. Nišević Dragan. Pašlar 
Duro, Petrovič Miloš, Rajšić Dragan, Sigur Mijo, So- 
štarič Josip, Zeman Emilijan, Zalac Stjepan; 

Iz SR Makedonije 

— ob 60-letnici delovanja, za izredne zasluge pri 
varstvu in reševanju človeških življenj, družbenega 
in osebnega premoženja, kar je pomemben prispevek 
socialistični skupnosti 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Poklicna protipožarna četa, Skopje; 

— ob 60-letnici delovanja, za izredne zasluge pri 
širjenju gasilstva in za uspehe pri varstvu in reše- 
vanju človeških življenj, družbenega in osebnega 
premoženja 

Protipožarna zveza, Skopje; 

— ob 25-letnici obstoja in delovanja, za izredne 
zasluge in stvaritve na področju ljudskih plesov in 
pesmi ter za uspešne nastope v državi in tujini 

Amaterski ansambel za ljudske pesmi in kola 
»Kočo Racin«, Skopje; 

— ob 25-letnici obstoja in delovanja, za zasluge 
na področju zborovske glasbe in uspešne nastope v 
državi in tujini 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Zborovsko glasbeno društvo »Kočo Racin«, Skopje; 

— za izredne zasluge in uspehe pri dolu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO 

Rusi Ljutvi; 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 

Monkadžija Blagoj; 
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— za Izredno prizadevanje in uspešno delo pri 
zatiranju epidemije črnih koz 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 

dr. Vulnet Starova, Bitoljanu Kočo; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

dr. Savo Mironski; 

Iz SR Slovenije 

— ob 25-letnici obstoja in delovanja, za izredne 
zasluge in uspehe pri rehabilitaciji otrok s telesnimi 
hibami in pri njihovem usposabljanju za normalno in 
samostojno življenje 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Zavod za usposabljanje invalidne mladine, Kam- 
nik; 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO 

Jakše Ljuban; 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 

Jerman Mirko; 

— za izredne zasluge pri razvoju mednarodnih 
odnosov med Socialistično federativno republiko Ju- 
goslavijo in drugimi državami ter za vidne zasluge 
pri razvoju in utrjevanju miroljubnega sodelovanja 
in prijateljskih odnosov med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in drugimi državami 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZVEZDE Z ZLATIM 
VENCEM 

Trampuž Boris; 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIM 
ŽARKI 

Letenja Štefan; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Glogovšek Drago, Kikec Anton, dr. Vladimir Kle- 
menčič; 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Ferjančič Marija; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Albert Geza, Berke Janez, Bevk Ivan, Bevk Ivan, 
Bobnar Franc, Bončina Franc. Brence Alojz. Brezov- 
sek Ciril. Celeč Geza,Cesai Fran jo Dobre Janez, Dro- 
bež Jože, Drobnjak Milan, Drvarič Ernest, Erjavc Ka- 
tarina. Eržen Miloš Ficko Vendel; 

Gjergjek Janez. Glavač Štefan, Golob Milan, Go- 
rišek Alojz, Grbec Venčeslav, Grdina Ladislav, Hau- 
zer Janez. Horvat Jožef Hvala Bogdana, Jeram An- 
ton, Jesenovec Jaka, Jordan Hrabroslav, Kačič Metod, 
Kavčič Karel, Kermavner Alojz, Kogoj Leopold, Ko- 
lenc Franc. Koltaj Jožef Koncilja Martin, Kosec Ani- 
ca, Kuplen Koloman, Kukovič Jurij, Kupec Peter, Ku- 
naver Roman, Kurbašič Ganija; 

Lenardič Bernard. Lešnik Andrej, Močnik Ferdi- 
nand. Ori Janez, Papež Ana, Pelkovič Nikolaj, Petrič 
Milka, Primožič Ivan, Rac Rudolf, Ratkai Teodor, Roj- 
ko Karel, Rudolf Jože; 

Sep Emil, Simonič Franc, Svetilk Franc, Sandor 
Anton, Ščurek Mirko. Sela Alojz, Šinkovec Ivan Skr- 
lin Fanl, Smidlehner Aleksander, Spik Evstahi. Trat- 
njek Jožef, Tratnjek Štefan, Tušar Franc, Velikonja 
Ciril, Vičič Miroslav, Vidmar Herman, Vukan Šte- 
fan, Zorko Anton; 

— za zasluge na področju javnega delovanja, ki 
prispeva k splošnemu napredku države 

— za izredne zasluge in pomemben prispevek pri 
razvoju sodelovanja med našo državo in drugimi dr- 
žavami 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM 

Zen Jaka, Pohar dr Edvard; 

— za izredne zasluge in pomemben prispevek raz- 
voju sodelovanja med našo državo in drugimi državami 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATIM 
VENCEM 

dr, Mirko Zgur; 

Z REDOM REPUBLIKE Z BRONZASTIM VENCEM 

Bevk Gabrijel, Gatej Jože, Habe Franc, Jemec 
Vincenc, Jeram Andrej, Kranjc Franc, Lahajnar Franc, 
Maurič Franc, Pagon Franc, Preželi Franc, Purgar An- 
ton, Tavčar Avgust, Uršič Jakob, Zavadlev Jože; 

— za zgledno prizadevanje in uspehe pri delu 

Z MEDALJO ZASLUGE ZA NAROD 

Cahuk Zoltan, Grah Franc, Horvat Zdravko, Kerč- 
mar Franc, Kukman Marija, Remus Marija, Zajec 
Jože; 
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Z MEDALJO DELA 

Brunec Jože. Drnovšek Avgust, Gergar Janez. Gro- 
šelj Bogomir, Gufek Nanda. Hodošček Bela. Jusić Be- 
co, Kuković Jože. Mihalćić Peter Nemec Karel, No- 
vakovi:? Danica. Pelan Alojz, Pfejfer Vinko, Pipan 
Alojz, Podlesnik Miha. Poženel Franc, Rojšek Jelka, 
Suban Albert, Udovič Ivan, Zadravec Štefan; 

Iz SR Srbije 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO 

Krstič Ratko, dr. prof. Jovan Tucakov; 

Z RKDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO 

MiHković Dragomir; 

— za izredne zasluge na področju javnega delova- 
nja, ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM 

Cvetkovič Milutin; 

— za izredno prizadevanje in uspešno delo pri 
zatiranju epidemije črnih koz 

dr. Branko Radulovič; 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Bogojevič Milorad; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Kešanski Nikola; 

I z SAP Kosovo 

— za izredno prizadevanje in uspešno delo pri 
zatiranju epidemije črnih koz 

Z RFDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

dr. Mehmed Begraca. 

St, 123. 
Beograd, 21. novembra 1972. 

Predsednik republike: 
Josip Brez Tito s. r. 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja 
XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih odločil, da 
se odlikujejo: 

Iz Vojaške pošte 8115 — Zemun 

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

Z MEDALJO ZA VOJAŠKE ZASLUGE 

desetarji; Bradarić Nikole Zdravko, Joćimović Ra- 
domira Rađenko, Kozođerović Mllutina Miloš, Križa- 
nec Franje Josip, Mladenović Steve Miiivoje, Nikolić 
Svetislava Radosav, Perinovic Sime Mladen, Pirkl 
Franje Josip, Simič Milana Ljubisav, Spoljarič Juliške 
Stevan; 

razvodnika: Bajič Žarka Duro, Jašarevič Osmana 
Mehmed; 

vojak Pečina Ivana Nikola; 

— za odlično poznavanje in opravljanje vojaških 
dolžnosti in za zgledno vojaško obnašanje 

Z MEDALJO ZA VOJAŠKE VRLINE 

desetarji: Avramovič Risantija Stanislav, Babic 
Milenka Ljubinko, Balažinec Srečka Zdravko, Bari- 
šič Ilije Filip, Bogojevič Jovana Dušan, Berbatović 
Milenka Tomislav, Cirič Dragiše Mijajilo, Delič Mah- 
muta Džemo, Denič Aleksandra Predrag, Desnica, 
Sime Stanko, Dragišič Jovana Milan, Dumanovič Ste- 
vana Rajko, Duvjak Petra Jure, Dvoržak Eduarda 
Venčeslav, Frkovič Mile Ante, Galonja Petra Cedomir, 
Gavrič Cvike Marko, Glavinovič Petra Božo, Golik 
Branka Zlatko, Haličevič Saliha Sefik, Ignjatič Mi- 
lana Cedo, Janič Branka Stanko, Jelisijevič Radoslava 
Zoran. Jukič Ante Zvonimir Karadžič Milana Dragan, 
Kešelj Božidara Dragiša, Klasovič Milana Bratislav, 
Koča Muradina Kemal, Kolarič Greta Igor, Koloba- 
rič Stjepana Ilija, Koran Antuna Stjepan, Kovačič 
Alojza Stjepan, Krstič Borisava Siniša: 

Lukač Stipe Božo. Luketič Stjepana Zdenko, Lu- 
kič Sredoja Blagomir. Marič Petra Duro, Martinek 
Franje Stjepan, Mitrovič Siniše Radomir, Mlađenović 
Pere Marin, Neškovič Branislava Aleksandar, Novo- 
sel Antona Marin, Orozorič Pavla Branko, Osmič 
Osmana Ismet, Palka Sefketa Ljuan, Pirič Antona 
Dragan, Popovič Bogoljuba Cedomir, Predragovič 
Franje Stjepan, Prkačina Rade Nikola, Radin Rade 
Vladimir, Radovič Riste Vlado, Repeša Osmana Ha- 
san, Salkič Hasana Ibrahim. Savkovič Milana Zivko, 
Stamenkovič Jovana Milan. Stevanovič Miodraga Sta- 
nislav, Saran Dušana Srečko, Sumanac Živote Tiho- 
mir, Tahirukaj Kadrije Nezir, Veskovič Momira Dra- 
gomir, Vlajovič Stanimira Sreten, Vukmirovič Dmitra 
Slobndan, Zlatkovič Dragutina Vojislav, Zovko Ilije 
Nikola; 
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razvodniki: Aleksic Dragoljuba Milomir, Babić 
Dragutina Miroslav. Bajić Veljka Dušan, Batinić 
Georgija Dragomir, Blažina Stjepana Stjepan, Bojic 
Mitra Slavko, Bosanac Steve Luka, Bubujug Đoke 
Srba, Copot Franca Mirko, Danilović Milorada Pred- 
rag, Derifaj Stjepana Ivo, Dimitrijević Svetislava Mi- 
roslav, Dinič Sofronija Dušan, Gložnic Ivana Slavko, 
Hlevnjak Dragutina Željko, Hubak Andrije Krunislav, 
Jeremić Nedeljka Mileta, Jerkovečki Petra Ilija, 
Jević Đure Božo, Jović Dušana Dragoljub, Kahrina- 
nović Asema Mithad, Klajič Nikole Mato, Kosovac 
Đorđa Slobodan, Kovačevic Ljubisava Sto.iadin, Kriz- 
manić Mije Stevo Lazić Najdana Slobodan, Lomen 
Mihajla Josip, Marković Branislava Vukoslav, Mičić 
Zivana Rade, Mićanović Branislava Žarko. Milatović 
Blaže Aleksa, Miloševič Stanka Dragan, Mitrović 
Đorđa Mitar. Mojsić Sime Nikola; 

Nikolić Radislava Svetozar, Nikolić Blagoja Veli- 
bor, Nikolić Radislava Života, Novaković Dragoslava 
Novica, Pejić Vojina Miloš, Petković Marinka Alek- 
sandar, Pušelj Blaže Milan, Rajković Ljubodraga 
Miroslav, Skarica Ivana Petar, Skrlec Stjepana Mirko, 
Sikarovski Petra Risto, Tanasković Tanaska Miodrag, 
Vidaković Mate Ivica, Vračar Krste Drago, Zunić Ale 
Agan; 

vojaki: Abfal Josipa Josip, Adamović Svetomira 
Jezdimir. Ajdič Janeza Janez, Alečkov Kirila Petar, 
Aljilji Adema Pulja, Amon Rudija Rudi, Andrić Ra- 
dovana Milorad, Andrić Gojka Ratko, Antonijević 
Draga Milijan, Arsić Jovana Velimir, Ašemberger 
Jožeta Jože, Azemovič Nebojše Aleksandar, Bajić La- 
zara Jovan, Bajt Antona Anton, Bakić Milana Marko, 
Balog Stjepana Ivan, Balon Marije Ivan, Baranji Bala 
Ferenc, BesimI Ramadana Musil, Bešić Ibrahima 
Mirza, Bešlija Ahmeta Mensut, Blatnik Ignaca Ignac, 
Blažeski Stevka Blaško, Bolfek Rudolfa Zvonko, Bor- 
ković Milete Dušan, Borković Vase Vasilije, Boškovski 
Trajana Blagoje, Brandić Marka Niko, Brozović Jure 
Petar, Bulić Selima Muslija. Bunderla Rudolfa Petar, 
Burazor Mirka Vlatko, Butkovič Jose Mile; 

Cvitanovič Klaudija Marino, Cvijetičanin Slavka 
Nikola, Casar Franca Jože, Cešljarac Svetislava Ra- 
diša, Colić Hranislava Petar, Cirak Gojka Nikola, Ci- 
ric Slave Jovica, Cosićkić Pašage Mehmedalija, Dan- 
čula Dušana Milorad, Daraž Alberta Zeljko, Debeljuh 
Antona Dušan, Delać Marjana Jožo, Deljkić Ahmeta 
Sakib, Dević Vilirna Vilim, Dimovski Stojana Trajče 
Došen Soke Mile, Drljević Mustafe Zulfikar, Dušak 
Evice Miljenko, Duvnjak Derviša Esad, Džikoli Su- 
čura Nedžad, Džipković Sretena Božidar, Derić Vito- 
mira Vlastimir, Dokič Stojadina Jovan, Đokić Nikole 
Milan, Dorde Janeza Janko, Dordevič Dimitrija Sla- 
voljub, Eror Mića Jovan, Favro Tugomira Bogdan, 
Firulovič Dragiše Milorad, Gajić Milana Zoran, Gaj- 
ser Franca Jožef, Gajtanović Budimira Miroslav, Ga- 
linec Dure Josip, Garibović Hasana Abid, Gerić Petra 
Stjepan, Gesti Andrije Andrija, Gojković Miodraga 
Milan, Grahić Mehmeda Besim, Graič Petra Mirko, 
Grbić Borivoja Dorde, Grudiček Ivana Vlado, Gru- 
jicic Stanimira Vladimir, Gumhalter Zeljka Branko; 

Ha bon j in Dule Ištvan, Hajek Bože Anton, Hak 
Janeza Janez, Halilović Nazifa Hidajet, Hamaršek 
Martina Slavko, Horvat Stjepana Ivica, Horvat Ivana 
Stjepan, Hrvačanin Dušana Boro, Idriz Omera Alija, 
Ignjatović Boislava Miloje, Ignjatović Sretena Zivojin, 
Ilić Milivoja Milenko, Ilić Nikole Stanimir, Ilić Stan- 

ka Svetislav, Ilić Borivoja Vladimir, Imamovlć Rašida 
Redžep, Imamović Habiba Sulejman, Ivanović Radi- 
voja Milinko, Jagić Mirka Josip, Janećić Ivana Bran- 
ko. Jankeš Mate Mirko, Janošević Petra Velimir, Jarc 
Maksa Janez, Jaušovec Jožefa Janez, Jerković Mata 
Ivo, Jevtić Krstana Cedo, Jež Josipa Vinko, Jocić Sve- 
tomira Dragoslav, Jovanćević Radosava Desimir, Jo- 
vanović Budimira Dragoslav, Jovanović Vitomira Lju- 
biša, Jovanović Petra Radoslav, Jovanović Lazara Žar- 
ko, Jovanovski Bogdana Avram, Jović Milorada Gra- 
dimir, Jurćević Mile Miča; 

Karov Todora Kiro. Karlovšek Franca Marko, Ka- 
sumi Ramadana Zekirjak, Kerešteš Karolja Karolj, Kle- 
pec Dure Duro, Klučik Mučaša Jožef, Kolednik Janeza 
Janez, Kondić Davida Stanko, Korać Raduna Radonja, 
Kostić Milana Bogoljub, Košanin Radomlra Dragan, 
Kovač Dragutina Ivan, Kovačevic Pere Branko, Ko- 
vačevic Milana Jovo Kovačevič Milana Milovan, Ko- 
vačevič Hadžage Novalija, Kovačevič Mile Petar, Kov- 
šca Stanislava Janez, Kozina Franca Franc, Krajšek 
Vinka Slavko, Kreco Dušana Ljubomir. Krstev Bla- 
goja Petre, Kukovič Stankota Stanko, Lazar Jožefa 
Milan, Lazii. Radoša Rodoljub, Lečič Dure Radovan, 
Leja Vladimira Zeljko, Lokar Antona Marjan, Lonič 
Esada Ešref, Lozič Jusufa Minib, Ljoši Džavida 
Ba^kim; 

Madan Alberta Bons Maks Milana Miroslav, 
Maksimovič Steve Savo, Maksimovič Milisava Zivo- 
rad, Malbašić Ive Ljuban, Maljičaj Memeda Mustafa, 
Mandič Ostoje Marko, Marčeta Dmitra Milan, Marič 
Ivana Josip, Marić Blaže Vid, Marinkovič Miodraga 
Zoran, Mannovič Žarka Slavko Marjanović Ivana 
Vlado, Markovič Nikole Ivan, Markovič Prodana Mio- 
drag, Markovič Dragoslava Obrad, Markuz Mate Mato, 
Markušič Dragutina Branko, Matic Nikole Janko, 
Matić Dušana Mirko, Matijaševič Ivana Ivan, Mazla- 
gič Huseina Alaga, Medovič VukaSina Lazar, Meškovič 
Alije Mehmed, Mičunović Dure Rajko. Mihaiek Fra- 
nje Pavo, Mijič Mihajla Milorad, Mikulec Dure Stje- 
pan, Milakovič Milenka Borivoje, Milanščak Nikole 
Ivan, Milenković Vukosava Zoran, Milenković Tomi- 
slava Zivomir, Miletič Dragiše Zoran, Miličevic Ra- 
doslava Borivoje, Milić Dobrosava Jovanča. Milojević 
Joče Mile, Milojevič Radomira Milošev, Milojica Bože 
Pero, Miloševič Ivana Jovan, Milovanovič Slobodana 
Branko, Milovanovič Slavka Prvoslav, Milutinovič 
Miliča Božin, Milutinovič Cvetka Milan, Mirosavljevič 
Save Danilo, Mitev Blaže Krsto, Mitič Stavre Mile, 
Mišič Milana Dragan, Mladenovič Mihajla Zlatko, 
Mlinarevič Ivana Stipe, Mojstić Steve Krsta, Mokrov- 
čak Mirka Dragutin, Možina Ivana Franc, Mustač 
Zvonka Vlado; 

Nastič Rajka Zivojin, Navaselc Franca Jože, Ne- 
storovič Zivojina Ljubiša, Nikolič Zivojina Dušan, Ni- 
količ Branka Milenko, Nikolič Save Vaskrsije, Obra- 
dović Radoslava Milutin, Obradovič Ilije Petronije, 
Ogrinec Andrije Zdravko, Omasta Jana Jano, Omero- 
vić Emina Ibrahim, Pajaziti Pajazita Eljmaz, Pajičić 
Ljubisava Zlatomir, Pavič Lajoša Lajoš, Pavlič Jože 
Gojko, Pavlov Mihaila Toša, Pavlović Spasoja Milan, 
Pekalič Ištvana Jožef, Pereško Juraja Ivan, Pepič 
Boška Nenad, Peternel Stane Stane, Petkov Stojana 
Sande, Petrovič Gradimira Dragan, Petrovič Ljubinka 
Miloš, Petrovič Dušana Nikola, Petrovič Božidara Slo- 
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bodan, Petrovič Žarka Zlatibor, Petruševski Dušana 
Trajan, Peulič Radovana Drago, Pintar Jože Branko, 
Platiša Nikole Veljko, Plavljanić Milana Branko, Po- 
gačic Mije Josip, Popovac Laze Luka, Potežica Kirila 
Gradimir, Potić Jovana Slobodan-Vlado, Povreslo 
Dure Miroslav, Prežigalo Josipa Josip, Priselac Ni- 
kole Janko, Progi Ivana Franjo, Prpič Mate Branko, 
Pulec Mirka Dejan: 

Rac Ivana Ljudevit, Radisavljević Milutina Dra- 
gan, Radišić Stojana Miroslav, Radivojević Milojka 
Slobodan, Radojčić Dragomira Petar, Raičič Miladina 
Slobodan, Ramadani Mustafa Ejup, Ranđelović Mio- 
draga Dragoslav. Razboršek Alojza Alojz, Rebrnišek 
Dominika Franjo, Remič Antona Martin, Ristić Lju- 
bomira Radovan, Ristovič Nikole Dragan, Roginič 
Andre Josip, Rožman Antona Anton, Rustemi Ruste- 
ma Ramadan, Ružić Radovana Branko, Salčnik Ja- 
koba Jože, Sali Sabana Mehdi, Salkič Mulage Hajru- 
din, Saraci Veljije Ragib, Savkov Ivana Zoran, Seli- 
movič Saliha Sefik, Serencev Bele Antun, Simonišek 
Avgusta Jože, Sinjur Alojza Jože, Sirovec Dure Stan- 
ko, Smiljanič Mihajla Ranko, Smud Dure Josip, 
Sovulj Boška Zdravko, Sretovič Mladena Milovan, 
Stankovič Kazimira Miodrag, Stanojev Milana Zivko, 
Stanojevič Nikole Slavko, Štefanov Riste Simeon, Ste- 
fanović Aleksandra Radomir, Stojanovič Radoja Mio- 
drag, Stolnik Viktora Daniel, Suljkanović Hasana 
Hasib, Sužnjev Pavla Vojislav; 

Sarunić Augustina Augustin, Sepec Ludviga Vik- 
tor, Sević Dura Miroslav, Skarija Franca Antun, Sko- 
rić Stevana Neda, Skrinjar Matije Alojz, Snuderl Šte- 
fana Rane, Šolar Vinka Vinko, Sovagovič Franje Jo- 
sip, Spičak Franje Slavko, Sturlić Ivana Zeljko, Su- 
ranji Janoša Tibor, Sušić Sretena Milan, Svrljuga 
Petra Ivica, Tabakovič Ahmeta Enver, Tamše Ivana 
Janko, Tanaskovič Zdravka Mileta, Tavič Marina 
Vlado, Tišma Nikole Dragan, Tomič Miloša Aleksan- 
der, Toroman, Miloljuba Vojimir, Trajčevski Riste 
Dane, Trajkovič Radivoja Radomir, Uhrin Rajka Jo- 
van, Ujlaki Josipa Mirko, Umičević Rajka Zoran, 
Upčev Tuše Mitko, Uršic Avguština Andrej, Vacić 
Milorada Zivorad, Vasilić Milije Tomislav, Vašek An- 
tuna Vladislav, Veljkovič Blagoja Miljenko, Verglez 
Rudolfa Darko, Vidić Ljube Sretko, Vidojevič Rado- 
vana Momir, Vimić Novaka Veliša, Vinko Ivana Sta- 
nislav, Vlahovič Stjepana Jerko, Vodovc Mira Petar, 
Vrhovšek Metoda Danijel, Vučetič Cvetka Stojan, Vu- 
četić Marka Tomislav, Vučkovič Dragana Milan, Vuj- 
6ič Petra Ivan, Vukičević Miodraga Dorde, Vukič 
Vase Luka, Vukosavljevič Vase Stevo, Vukovič An- 
tuna Josip, Zahirovič Muhameda Alija, Zahirovič Ha- 
lila Rifat, Zarač Bogdana Milutin, Zdolšek Antona 
Marijan, Zdravkovič Milovana Jovica, Zec Boška Ra- 
denko, Zoko Jure Stjepan, Zivanovič Đorđa Jovan, 
Zivković Milivoja Miša, Zivković Stojana Milan, Zni- 
dar Antuna Roman. 
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642. Odlok o spremembah odloka o blagu, kate- 
rega izvoz in uvoz sta regulirana — — — 

643. Odlok o spremembi odloka o soglasju, ki je 
potrebno za uvoz posameznih vrst blaga — 

644. Odlok o spremembah odloka o določitvi in 
delitvi globalne devizne kvote za uvoz blaga 
osebne potrošnje v letu 1973 — — — — 

645. Odlok o določanju in delitvi dopolnilnega 
zneska globalne devizne kvote delovnim or- 
ganizacijam za vzdrževanje in remont uvoz- 
nih kmetijskih strojev traktorjev in kme- 
tijske opreme v letu 1973 — — _ _ _ 

646. Odlok o delu dohodkov Narodne banke Ju- 
goslavije, ki se izloči za stroške z izdelavo 
bankovcev in kovanega denarja v letu 1973 

647. Odlok o blagu, ki ga je dovoljeno uvažati 
samo v skladu s sklenjenimi družbenimi do- 
govori — — — 

648. Odlok o povečanju carinskih stopenj za uvoz 
posameznih proizvodov 

649. Odlok o prioritetnih panogah in dejavnos- 
tih s področja gospodarstva, ki niso dolžne 
položiti depozita pri uvozu opreme iz tujine 
na kredit — — ______ шд 

650. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za spe- 
cifično opremo, ki se uporablja v sladkorni 
industriji — — — — — — — — 1417 

651. Odločba o spremembi odločbe o nižjih ca- 
rinskih stopnjah za uvoz posameznih proiz- 
vodov — — _ — — — — — — 1418 
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652. Odločba o prepovedi vnašanja in razširjanja 
revije »Quick« — — — — — — — 

653. Navodilo o carinskem postopku s poštnimi 
pošiljkami v mednarodnem poštnem prometu 

654. Odločba o tarifi, po kateri se zaračunavajo 
plačila za storitve, ki jih opravljajo Narod- 
na banka Jugoslavije, narodne banke repub- 
lik in narodni banki avtonomnih pokrajin 1428 

655. Odločba o organizacijah združenega dela in o 
pooblaščenih bankah, ki jim ni treba položiti 
depozita za tuje finančne kredite, ki jih na- 
jamejo v tujini — — — — — — — 1433 

656. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
ferokrom in ferosilicij — — — — — 1433 

657. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
bakrene kotle za kopalnice — — — — 1434 

658. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
vulkanske tufe — — — — — — — 1434 

Odločba o presoji zakonitosti odloka kombinata 
lesne industrije in gozdarstva »Grmeč« v 
Drvaru o zneskih, ki se obračunavajo kot 
škoda zaradi neopravičenega izostajanja z 
dela — — — — — 1434 

Odlikovanja — — — — — — — — — 1435 
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